
 
 
 

ความคิดเหน็ของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษสิ่งแวดลอมขององคการ

บริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 

 
 

ทิพรัตน  เหมศาสตร 

 

 

 

 
สารนิพนธนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 
คณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ตุลาคม 2557 
(ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 

 



ความคิดเหน็ของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษสิ่งแวดลอมขององคการ

บริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทิพรัตน  เหมศาสตร 

 

 

 

 

 

สารนิพนธนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 

คณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ตุลาคม 2557 

(ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 



PULIC OPINION TOWARDS ENVIRONMENTAL CONVERSATION 
TAMBOL ADMINISTRATION ORGANIZATION. IN TAMBOL 

BANGMUANG DISTRICT, SAMUTPRAKARN PROVINCE. 
 
 
 
 
 

 
 

THIPPARAT HEMMASART 

                                                              

 

 

 

 

A THEMATIC PAPER SUBMITTED IN PATIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT 
FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 

DEPARTMENT OF GOVERNMENT  
FACULTY OF SOCIAL SCIENCE  

MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSIRY 
OCT, B.E. 2557 [2014] 

(COPYRIGHT OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY) 





ก 
 

 

5520150332018 :สาขาวิชา: รัฐศาสตรการปกครอง; รม. (รัฐศาสตรการปกครอง) 
คําสําคัญ: ความคิดเห็นของประชาชน/ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอม/องคการบริหาร
   สวนตําบลบางเมือง  
  ทิพรัตน เหมศาสตร: ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
(PUBLIC  OPINIONS TO WARDS ENVIRONMENTAL CONSERVATION OF  BANGMUEANG 
TAMBOL ADMINISTRATION ORGANIZATION, MUEANG DISTRICT, SAMUTPRAKAN 
PROVINCE)  คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ:ดร.ชวลิต  ไหลรินทร อาจารยที่ปรึกษา , 
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สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 2. เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการของประชาชนท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ตางกัน 3.เพื่อศึกษา
ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เก็บรวบรวมโดยแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) 
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทดสอบเปน
รายคูดวยวิธีของ (Scheffé)  

ผลการศึกษาพบวา 
1) ประชาชน ตําบลบางเมืองมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ

องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง โดยรวมอยูในระดับมากท้ัง 3 ดาน เม่ือพิจารณาเปนรายดานโดย
เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม ดานการกําหนดนโยบาย และดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน
ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบพบวาประชาชนตําบลบางเมือง ท่ีมีอายุ และการศึกษาตางกัน มี
ความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมืองโดยรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สวนเพศ และอาชีพไมแตกตางกัน 
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3) ขอเสนอแนะมี 2 ประเด็นดังนี้ 1. ดานปญหามีผูเสนอแนะมากท่ีสุดคือ ดานการ
กําหนดนโยบาย ไดแกขอท่ีวา ไมมีการออกสํารวจปญหา ความตองการของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ 2. แนวทางแกไขท่ีมีผูเสนอแนะมากท่ีสุดคือ ดานการกําหนดนโยบาย ไดแก
ขอท่ีวา ควรมีการออกสํารวจปญหา ความตองการของประชาชนเปนประจํา 
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The objectives of this thesis were as follows; 1. To study the people’s opinion towards 
work performance according to the principles of kindly treat of village committee in WisetChaichan 
district of Ang Thong province, 2. To compare the opinion towards towards work performance 
according to the principles of kindly treat of village committee in WisetChaichan district of Ang 
Thong province of people based on their different gender, age, educational background and 
occupation, and 3. To study suggestions in work performance according to the principles of kindly 
treat of village committee in WisetChaichan district of Ang Thong province.  The populations used in 
the study were household leaders or household representatives above 20 years of age living in 
WisetChaichan district, Ang Thong province, and 393 sample households obtained by Taro Yamane’s 
table were used in the study.  The data were analyzed by descriptive statistics and inferential statistics.  
Dual analysis with Scheffe’s method was used when difference was found. 

The results of the study found that: 
1) The levels of people’s opinion towards work performance according to the principles of 

kindly treat of village committee in Wiset Chaichan district of Angthong province were high in 
overall. In details, the level running from maximum to minimum started from society and 
environment, public health, education, religion and culture, government peace keeping, village 
development planning, administration and economic promotion. 

2) From the hypothesis, the people with different genders, ages, educational backgrounds and 
occupations had opinions towards work performance according to the principles of kindly treat of 
village committee in WisetChaichan district of Angthong province indifferently, and it was against the 
hypothesis set for the study. 
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3) The three most suggestions were that: 1. The village committee should behave 
themselves consistently, 2. The village committee should have a good courtesy, kindly speech, be 
friendly and listen to the people’s opinions equally, and 3. The village committee should perform their 
duty on reason without prejudices. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เปนสวน
หนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโทลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
 ขอขอบคุณ นายศิริ  จั่นฮวบ นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง, นายอนุวัตร  ศิริสวัสดิ์ 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง และ นายเพิ่มศักดิ์  ยอดยาดี เลขานุการกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง ท่ีใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ และใหความรวมมือในการ
ประสานงานเปนอยางดี ขอขอบคุณ ดร.กาญจนา ดําจุติ ซ่ึงเปนรุนพี่ท่ีคอยใหคําแนะนําการทําวิจัย 
ดร.ชวลิต ไหลรินทร ท่ีปรึกษา ท่ีไดใหความกรุณาใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนทําใหรายงาย
ผลการวิจัยสารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณถูกตอง  รองศาสตราจารย ดร.สุกิจ ชัยมุสิก ซ่ึงเปนท่ี
ปรึกษารวมและประธานสาขารัฐศาสตรการปกครองในความกรุณาถายทอดความรูแนวคิด แนว
วิเคราะห การใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ รวมถึงการแกไขขอบกพรองของสารนิพนธเปนอยางดียิ่ง
มาโดยตลอด รศ.ศรชัย  ทาวมิตร,  พ.ต.อ. ดร.นิธิ  ศรีวัฒนา, ดร.สมภพ  ระงับทุกข และ 
ดร .ปญญา  คลายเดช ท่ีอนุเคราะหใหคําแนะนําในการปรับปรุงตรวจสอบแกไขแบบสอบถาม 
สําหรับการจัดทําสารนิพนธใหมีความเท่ียงตรงมากข้ึน  
 ขอขอบคุณเจาหนาท่ี สํานักงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ทุกทานท่ีไดชวย
อนุเคราะหประสานงานดานตางๆใหสําเร็จลุลวงดวยความมีมิตรไมตรีท่ีดียิ่ง และเพ่ือนๆรัฐศาสตร
การปกครอง รุน8 ทุกทานท่ีคอยใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือเปนอยางดี  
 สุดทายขอขอบพระคุณ บิดา มารดาที่ใหชีวิตและคุณธรรมท่ีเปนเคร่ืองช้ีนําทางชีวิต 
รวมทั้งญาติพี่นองทุกคน ที่ใหขวัญและกําลังใจและสนับสนุน คุณคาและประโยชนอันจะพึงมี
จากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทิตา บูชาแด บิดา มารดา คุณครู คณาจารย
ผูประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ และทุกทานผูมีสวนเกี่ยวของ ณ ท่ีนี้ 
 
         ทิพรัตน  เหมศาสตร  
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1 บทนํา 1 
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ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ

อนุรักษ ส่ิงแวดลอมขององคการสวนบริหารตําบลบางเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 91 

5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 95 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 96 
 5.2 อภิปรายผล 99 
 5.3 ขอเสนอแนะ 104 
 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 104 
 5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวจิัย 107 
   
บรรณานุกรม 109 
ภาคผนวก 114 
 ภาคผนวก  ก รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 115 
 ภาคผนวก  ข  หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 117 



ซ 

สารบัญ (ตอ) 
        หนา 

 ภาคผนวก  ค  แบบสอบถาม 121 
 ภาคผนวก  ง  การหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 129 
 ภาคผนวก  จ  คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 134 
ประวัติผูวจิัย 137 

     



สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หนา 

3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง แยกตามเกณฑหมูบาน 45 
4.1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 55 
4.2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 55 
4.3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 56 
4.4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 56 
4.5 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมท้ัง 3 ดาน 57 

4.6 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย 58 

4.7 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 60 

4.8 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงาน
กับชุมชน 62 

4.9 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม จําแนกตามเพศ 63 

4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทร-
ปราการ โดยรวม ท่ีมีเพศตางกัน 64 

4.11 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย จําแนกตามเพศ 65 



ญ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทร-
ปราการ ดานการกําหนดนโยบาย ท่ีมีเพศตางกัน 65 

4.13 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม จําแนกตามเพศ 66 

4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทร-
ปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ท่ีมีเพศตางกัน 66 

4.15 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงาน
กับชุมชน จําแนกตามเพศ 67 

4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทร-
ปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ท่ีมีเพศตางกัน 67 

4.17 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม จําแนกตามอายุ 68 

4.18 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวม ท่ีมีอายุตางกัน 69 

4.19 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวม ท่ีมีอายุตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 70 

 
 
 



ฎ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

4.20 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย จําแนกตามอายุ 71 

4.21 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย ท่ีมีอายุตางกัน 71 

4.22 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวม ท่ีมีอายุตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 72 

4.23 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม จําแนกตามอายุ 73 

4.24 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ท่ีมีอายุ
ตางกัน 73 

4.25 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ท่ีมีอายุ
ตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 74 

4.26 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงาน
กับชุมชน จําแนกตามอายุ 75 

4.27 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ท่ีมีอายุตางกัน 75 



ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

4.28 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 76 

4.29 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวม ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 77 

4.30 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวม ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 78 

4.31 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 79 

4.32 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 79 

4.33 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เปนรายคูดวย
วิธี Scheffé 80 

4.34 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม จําแนกตามระดับการศึกษา 81 

4.35 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกัน 81 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

4.36 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 82 

4.37 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงาน
กับชุมชน จําแนกตามระดับการศึกษา 83 

4.38 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ท่ีมีระดับการ
ศึกษาตางกัน 83 

4.39 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ท่ีมีระดับการ
ศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 84 

4.40 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม จําแนกตามอาชีพ 85 

4.41 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวม ท่ีมีอาชีพตางกัน 86 

4.42 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย จําแนกตาม
อาชีพ 87 

 
 
 



ฑ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

4.43 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย ท่ีมีอาชีพตางกัน 87 

4.44 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม จําแนกตามอาชีพ 88 

4.45 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ท่ีมีอาชีพ
ตางกัน 88 

4.46 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงาน
กับชุมชน จําแนกตามอาชีพ 89 

4.47 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ท่ีมีอาชีพตาง
กัน 89 

4.48 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 90 
4.49 แสดงคาความถ่ีขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาความคิด

เห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวน
ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย 91 

4.50 แสดงคาความถ่ีขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาความคิด 
เห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวน
ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย 92 
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4.51 แสดงคาความถ่ีขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาความคิด 
เห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวน
ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย 93 
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2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 42 

 
   



 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

มนุษยมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมอยางแนบแนน ในอดีตปญหาเร่ืองความสมดุลของ
ธรรมชาติตามระบบนิเวศนยังไมเกิดข้ึนมากนัก ท้ังนี้เนื่องจากผูคนในยุคตน ๆ นั้นมีชีวิตอยูใต
อิทธิพลของธรรมชาติ ความเปล่ียนแปลงทางดานธรรมชาติ และสภาวะแวดลอมเปนไปอยางคอย
เปนคอยไป ธรรมชาติสามารถปรับสมดุลของตัวเองได กาลเวลาผานจนกระท่ังเม่ือไมกี่สิบปมานี้ 
ปรากฏวาไดเกิดมีปญหารุนแรงดานส่ิงแวดลอมข้ึนในบางสวนของโลก และปญหาดังกลาวนี้ก็มี
ลักษณะคลายคลึงกันในทุกประเทศท่ีพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา เชนปญหาดานมลพิษเกี่ยวกับน้ํา 
ปาชายเลน พืชและสัตวน้ําท้ังท่ีเปนอาหารและท่ีควรจะอนุรักษไวเพื่อการศึกษา การใชทรัพยากรผิด
ประเภท และลักษณะและปญหาจากของเหลือท้ิงอันไดแก ขยะมูลฝอย และการเกิดมลพิษทาง
อากาศ อันเนื่องมาจากยานพาหนะท่ีเพิ่มข้ึน และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มข้ึน 

องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ไดมีความพยายาม
ในการจัดระเบียบ คุมครองดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน และใหประชาชนได
มีสวนรวมในการจัดการกับส่ิงแวดลอมในชุมชน บทบาท และหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
บางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการกํากับดูแล และคุมครอง 
บํารุงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตาม พ.ร.บ.สภาตําบล และองคกรบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542) มีหนาท่ีตองทําตามมาตรา 67 คือคุมครองดูแล และ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เนื่องจากคนในชุมชน ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ สวนใหญยังไมเขาใจบทบาทและหนาท่ีของตน ขาดความรูความเขาใจเร่ือง
การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติมากเทาท่ีควร 

จากสภาพปญหาดังกลาว ในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ไดพยายามเขามามีสวนรวม และกําหนดบทบาท และหนาท่ีของคณะทํางาน
ใหเปนไปตามนโยบายการปฏิบัติงาน และตามเจตนารมณของการบริหารงานองคการบริหารสวน
ตําบล ผูวิจัยเห็นวาปญหาการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ควรไดรับการแกไขปรับปรุงหากไดมีการทําวิจัยเพื่อสอบถามปญหา การปฏิบัติงาน
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วาอยูในระดับใด พรอมท้ังไดรวบรวมปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตลอดจนแนวทางแกปญหา 
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในความคิดเห็นและความเขาใจของประชาชนในชุมชนตอ
บทบาทองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงรับผิดชอบในการ
จัดการคุมครอง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหชุมชนในทองถ่ินไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มี
ประสิทธิภาพตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ

องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหาร

สวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ของประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพตางกัน 

1.2.3 เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการ
บริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
1.3.1  ประชาชนท่ีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ

องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการตางกัน 
1.3.2  ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ

องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการตางกัน 
1.3.3  ประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการตางกัน 
1.3.4  ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ

องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการตางกัน 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตดานประชากร  
   ไดแก ประชาชนที่อยูในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ จํานวนประชากรท้ังส้ิน 15,749 คน  
1.4.2  ขอบเขตดานเนื้อหา  
   ไดแก ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการ

บริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกออกเปน 3 ดานดังนี้ 1) ดาน
การกําหนดนโยบาย 2) ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม และ 3) ดานการ
ประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน 

1.4.3  ขอบเขตดานพื้นท่ี 
   ไดแก ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.5.1 ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ

องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
1.5.2  ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหนาท่ีขององคการบริหารสวน

ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
1.5.3  ทําใหทราบขอเสนอแนะแนวทางการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวน

ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
1.5.4  ทําใหทราบผลการวิจัยท่ีไดไปเปนขอมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีในดาน

การอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความคิด ความรูสึกตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงการ

แสดงออกทางความคิดในแตละบุคคลนั้นจะแตกตางกันโดยอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณ 
และสภาพแวดลอมเปนสวนชวยในการแสดงความคิดเห็น 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนในเขตตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
บทบาท หมายถึง อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานโดยตรงและงาน

พิเศษท่ีควรจะตองกระทํา หรือพฤติกรรม ท่ีคาดหวังสําหรับผูอยูในสถานภาพตาง ๆ วาตองปฏิบัติ
อยางไร เปนบทบาทท่ีคาดหวังโดยกลุมคนหรือสังคม 
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การอนุรักษส่ิงแวดลอม หมายถึง การใชธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวยความชาญฉลาด
และกอใหเกิดประโยชนตอมวลมนุษยใหมากท่ีสุดและมีระยะเวลาในการใชงานยาวนานท่ีสุด 

องคการบริหารสวนตําบล หมายถึง หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะเปน
นิติบุคคลและราชการสวนทองถ่ิน จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 2 มีนาคม 2538 และมีฉบับแกไขเพิ่มเติมในเวลาตอมา 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดสงผลใหมีการกระจายอํานาจสูองคกรประชาชนในระดับตําบลอยางมาก 
โดยไดยกฐานะสภาตําบลซ่ึงมีรายไดตามเกณฑคือ มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ี
ลวงมาติดตอกัน 3 ป เฉล่ียไมตํ่ากวาปละ 150,000 บาท ข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบล กลาวได
วาการจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลนี้เปนผลผลิตหนึ่งของกระแสของสังคมท่ีตองการจะปฏิรูป
การเมือง ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลจึงเปนมิติหนึ่งของความพยายามในการปฏิรูปการเมือง
โดยการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล มีความสําคัญตอทองถ่ินเปนอยางมาก 
เพราะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด แตใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดย 
เฉพาะประชาชนในพื้นท่ีชนบท องคการบริหารสวนรวมในการปกครองตนเองตามระบอบประชา 
ธิปไตย องคการบริหารสวนตําบล ในฐานะท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง มีสวน
สําคัญยิ่งในการทําใหประชาชนในชนบทไดมีโอกาสในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันท่ีตองการกระจายอํานาจใหกับทองถ่ินมากข้ึน 

บทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบล หมายถึง องคการบริหาร
สวนตําบลมีหนาท่ีและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน งานสงเสริมสุขภาพอนามัย งาน
สุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอมปองกันและควบคุมโรคติดตอ การควบคุมแมลงและพาหะนําโรค 
งานรักษาความสะอาดเก็บ รวบรวมและขนถายขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

การกําหนดนโยบาย หมายถึง หลักการ หรือกรอบความคิด แนวทางกลวิธีการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานนั้น ๆ นโยบายเปนส่ิงท่ีแสดงความต้ังใจของผูบริหารใน
การปฏิบัติงาน และใชเปนกรอบแนวความคิดในการพิจารณา ตัดสินใจ จัดทําแผน จัดทําโครงการ 
ผลสําเร็จมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับการกําหนดนโยบายดวย 

การสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมท้ังทางตรงและทางออมดังนี้  

1) กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยทางตรง ซ่ึงปฏิบัติไดใน
ระดับบุคคล องคกร และระดับประเทศ ท่ีสําคัญคือ การใชอยางประหยัด การนํากลับมาใชซํ้าอีก 
การบูรณะซอมแซม การบําบัดและฟนฟู การใชส่ิงอ่ืนทดแทน การเฝาระวังดูแลและปองกัน 
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2) กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยทางออม สามารถทําได
หลายวิธีดังนี้ การพัฒนาคุณภาพประชาชน การใชมาตรการทางสังคมและกฎหมาย สงเสริมให
ประชาชนในทองถ่ินไดมีสวนรวมในการอนุรักษ สงเสริมการศึกษาวิจัย คนหาวิธีการและพัฒนา
เทคโนโลยี การกําหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล 

การประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน หมายถึง องคกรเครือขายภาคประชาชนท่ี
จัดต้ังข้ึนเพื่อรวมพลังระหวาง ผูนํา และกลุมหรือองคกรท่ีมีอยูในหมูบาน ตําบล ในการทํางาน
รวมกับ กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน รวมท้ัง ประสานการมีสวนรวม กับภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมรวมกัน   

เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถามสําหรับสารนิพนธฉบับนี้แบงเปน 2 กลุม 
ไดแก 1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

อายุ หมายถึง อายุของผูตอบแบบสอบถามสําหรับสารนิพนธฉบับนี้แบงออกเปน 4 ชวง
ช้ัน ดังนี้ 1) อายุ 15 25 ป, 2) อายุ 26 – 35 ป, 3) อายุ 36 – 45 ป, และ 4) อายุ 46 ปข้ึนไป 

ระดับการศึกษา หมายถึงระดับการศึกษาสูงสุดของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม 
สําหรับสารนิพนธฉบับนี้ผูวิจัยไดแบงเปน 3 ระดับ ไดแก 1)มัธยมศึกษา, 2) อนุปริญญา และ 3) 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

อาชีพ หมายถึง อาชีพของผูตอบแบบสอบถามสําหรับสารนิพนธฉบับนี้แบงเปน 3 กลุม 
ไดแก 1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, 2) คาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว และ 3) เกษตรกร/รับจาง 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององค 

การบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนว 
ความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชเปนกรอบในการศึกษาตามลําดับดังนี้ 

2.1  แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับความคิดเห็น 
2.2  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับบทบาท 
2.3  แนวคิดและหลักการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
2.4  แนวคิดนโยบายสาธารณะ 
2.5  บทบาทของการอนุรักษส่ิงแวดลอมตามแนวทางพุทธศาสนา 
2.6  อํานาจหนาท่ีการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง  
2.7  พระราชบัญญัติ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
2.8  สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.9  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.10 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับความคิดเห็น 
ความคิดเห็นเปนการแสดงออกเก่ียวกับความรูสึกตอเหตุการณตาง ๆ และสงผลตอความ

เช่ือ การตัดสินใจตาง ๆ ซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไวดังนี้ 
เบสท (1977, หนา 169) กลาววาความคิดเห็นคือการแสดงออกในดานความเช่ือ และ

ความรูสึกของแตละบุคคลโดยการพูดท่ีนําไปสูการคาดคะเน หรือการแปลผลในพฤติกรรมหรือ
เหตุการณ 

กูด (1973, หนา 339) ใหคําจํากัดความวา ความคิดเห็นหมายถึง ความเช่ือ การตัดสินใจ 
ความรูสึกประทับใจท่ีไมไดมาจากการพิสูจนหรือช่ังน้ําหนักความถูกตองหรือไม  

ไอสสาค (1981, หนา 203) ใหความหมายวาความคิดเห็นคือ การแสดงออกทางคําพูด
หรือคําตอบท่ีบุคคลไดแสดงออกตอสถานการณใดสถานการณหนึ่ง โดยเฉพาะจากคําถามท่ีไดรับ
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จากคําถามท่ัว ๆ ไป ซ่ึงปกติแลวความคิดเห็นตางจากเจตคติคือ ความคิดเห็นจะเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งโดยเฉพาะ แตเจตคติจะเปนเร่ืองท่ัวไปซ่ึงมีความหมายกวางกวา  

ณัฏฐพันธ เบญจรนันทน และ ฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ระบุไววาความคิดเห็นและการ
รับรูท่ีมีความแตกตาง เนื่องจากการรับรูสถานการณระหวางผูบริหาร และผูใตบังคับบัญชาแตกตาง
กันประสบการณ ของแตละบุคคลตางกัน หรือเลือกรับรูในส่ิงท่ีตองการเทานั้น ดังนั้นผลลัพทของ
การรับรูก็อาจตางกันดวย องคการตองพยายามใหพนักงานมีการรับรูและจัดเตรียมข้ันของการรับรู 
คืออธิบายส่ิงที่เกี่ยวของตาง ๆ (Objective) ใหพนักงานมีการรับรู (Awareness) การยอมรับ  
(Re cognition) ตีความหมาย (Interpretation) และมีการตอบสนอง (Response) ตอการ เปล่ียนแปลง 

เว็บสเตอร (1968, หนา 1254) ไดใหความหมายวา ความคิดเห็นคือ ความเช่ือท่ีไมไดต้ัง 
อยูบนความแนนอน หรือความรูอันแทจริง แตจะอยูในจิตใจ ความเห็นและการลงความเห็นของแต
ละบุคคลท่ีนาจะเปนจริงหรือนาจะตรงตามท่ีคิดไว  

ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา 236) ไดใหความหมายของความคิดเห็นวาเปนขอ 
พิจารณาเห็นวาเปนจริงจากการใชความคิดประกอบถึงแมจะไมไดอาศัยหลักฐานพิสูจนยืนยันได
เสมอไป   

โคลาสา (Kolasa, 1969, หนา 386) ใหนิยามวาความคิดเห็น เปนการแสดงออกของแตละ
บุคคลในอันท่ีจะพิจารณาถึงขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึง หรือเปนการประเมินผลส่ิงใดส่ิงหนึ่งจาก
สถานการณส่ิงแวดลอมตาง ๆ หรือความคิดเห็น เปนการตอบสนองส่ิงเราท่ีถูกตองจํากัด แตเนนส่ิง
เราท่ีไดรับอิทธิพลมาจากการโนมเอียง  

ฮิลการดและแอ็ทคินสัน (Hilgard & Atkinson, 1971, p. 531 อางอิงใน รัฐกานต สุขสวาง, 
2538, หนา 7) มีความเห็นวา ทัศนคติและความคิดเห็นตองไปดวยกัน ถาเรามีทัศนคติอยางไรความ
คิดเห็นของเราก็จะออกมาในรูปนั้น ถาความคิดเห็นของเราเปล่ียนไป ทัศนคติก็จะเปล่ียนแปลงดวย 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, หนา 3) กลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกทางทัศนคติ
อยางหนึ่ง แตการแสดงความคิดนั้นมักมีอารมณเปนสวนประกอบ และเปนสวนท่ีพรอมจะมี
ปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก  

สุชา จันทรเอม และสุรางค จันทรเอม (2520, หนา 104) กลาวไววาความคิดเห็นเปนสวน
หนึ่งของทัศนคติเราไมสามารถแยกความคิดเห็นออกจากทัศนคติออกจากกันได เพราะความคิดเห็น
มีลักษณะคลายทัศนคติท่ีทัศนคตินั้นมีความพรอมทางจิตใจท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีอาจแสดงออกมา
ไดท้ังคําพูดและการกระทํา ทัศนคติไมเหมือนกับความคิดเห็นตรงท่ีไมใชส่ิงเราท่ีจะแสดงออกมา
ไดอยางเปดเผย หรือตอบสนองอยางตรง ๆ และลักษณะของความคิดเห็นไมลึกซ้ึงเหมือนทัศนคติ 

จากแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา ความคิดเห็นเปนการแสดง 
ออกซ่ึงความรูสึก ความเช่ือของแตละบุคคลท่ีมีตอบุคคล ส่ิงของ เร่ืองราว หรือสถานการณตาง ๆ ท่ี
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ประสบในสังคมโดยมีพื้นฐานมาจากความรู ประสบการณ และสภาพแวดลอมตาง ๆ ของบุคคลนั้น
โดยไมมีกฎเกณฑตายตัว 

 

2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับบทบาท 
คําวา “บทบาท” (Role) เปนคําท่ีมีความสําคัญมากท้ังทางดานจิตวิทยา พฤติกรรม และ

สังคม โดยมีผูใหความหมายไวตาง ๆ กันดังนี้ 
ธนารัตน เทพโยธิน (2544, หนา 10) ไดรวบรวมทฤษฎีบทบาทและ ไดอธิบายโดยสรุปไว 

ดังนี้ 
1.  ทฤษฎีของลินตัน (Linton) ลินตัน กลาววา สถานภาพหรือตําแหนงเปนตัวกําหนด

บทบาทใหแกบุคคล สถานภาพเปนนามธรรม หมายถึงฐานะหรือตําแหนง ดังนั้น เม่ือกําหนด
ตําแหนงใดข้ึนก็จําเปนจะตองมีบทบาทหรือภาระหนาท่ีกํากับตําแหนงนั้นไวเสมอ 

2.  ทฤษฎีของสกอต (Scott) สกอต กลาวถึง บทบาทไว 5 ประการดังนี้ 
 2.1  บทบาทเปนความคาดหวังท่ีเกิดข้ึนในตําแหนงตาง ๆ มิไดเกี่ยวของหรือมุงไปท่ี

ตัวบุคคล 
 2.2  บทบาทมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการทํางาน บทบาทในองคการเปน

พฤติกรรมท่ีถูกคาดหวังใหปฏิบัติงานหน่ึง ๆ  
 2.3 บทบาทนั้นยากท่ีจะกําหนดช้ีเฉพาะลงไปไดอยางชัดเจน 
 2.4  บทบาทจะทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูและเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
 2.5  บทบาทกับงานไมใชเปนส่ิงเดียวกัน ในงานหน่ึง ๆ บุคคลอาจมีหลายบทบาทได 
นิตย ประจงแตง (2548, หนา 23) ไดรวบรวมทฤษฎีบทบาทและไดอธิบายโดยสรุปใน

แตละทฤษฎีไว ดังตอไปนี้ 
1.  ทฤษฎีของเพียรสัน (Pearson) เพียรสันกลาววา ความสัมพันธระหวางมนุษยในสังคม

ทําใหมนุษยตองเพ่ิมบทบาทพิเศษของแตละบุคคลซ่ึงคนในสังคม มีความจําเปนท่ีตองติดตอ
สัมพันธกัน ตองมีความสนใจกันเปนพิเศษและใหความเห็นวา สภาพสังคมในโรงเรียนจะประกอบ 
ดวย ครูใหญ ครู นักเรียน ซ่ึงตองติดตอสัมพันธกัน และ มีความสนใจกันเปนพิเศษ และ 

2.  ทฤษฎีของฮอรแมนส (Homan) ฮอรแมนสกลาววา ตําแหนง เปนสาระของพฤติกรรม
สัมพันธบุคคลจะปฏิบัติอยางไรก็ตอเม่ือเห็นวาเปนประโยชนแกตนเองและคิดเสมอวาตําแหนงเปน
เพียงปจจัยท่ีกระตุนใหบุคคลเกิดการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมเทานั้น ดังนั้น บุคคลจะเปล่ียน
บทบาทไปตามตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากสังคม  

โคเฮน (Cohen, 1987, หนา 22) ไดกลาวสรุปทฤษฎีบทบาทไววา การที่สังคมกําหนด
เฉพาะเจาะจงใหบุคคลปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทใดบทบาทหนึ่งนั้น เรียกวา บทบาทท่ีถูกกําหนด 
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ถึงแมวาบุคคลบางคนมิไดประพฤติปฏิบัติตามบทบาท ท่ีสังคมกําหนดให สวนบทบาทท่ีปฏิบัติจริง 
หมายถึง การที่บุคคลไดแสดงหรือปฏิบัติออกจริงตามตําแหนงของเขา ความไมตรงกันของบทบาท
ท่ีถูกกําหนดกับบทบาทท่ีถูกปฏิบัติจริงนั้น อาจมีสาเหตุมาจากส่ิงตาง ๆ เหลานี้ 

1. บุคคลขาดความเขาใจในบทบาทท่ีสังคมตองการ 
2. ความไมเห็นดวยหรือไมลงรอยกับบทบาทที่ถูกกําหนด และ 
3. บุคคลไมมีความสามารถท่ีจะแสดงบทบาทนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  
มีด (Mead, 1989, หนา 40) ไดกลาวถึงทฤษฎีบทบาทไววา บทบาทเปนองคประกอบท่ี

เกี่ยวของกับการปฏิบัติจริง หรือบทบาทท่ีเปนจริง ซ่ึงจะตองประกอบดวยส่ิงดังตอไปนี้ 
1. การรูจักตนเองตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
2. พฤติกรรมตามสถานการณท่ีกําหนดใหจะตองมีความเหมาะสมกับการสงเสริมฐานะ

ของตนเอ 
3. ภูมิหลังของการกระทําท่ีเกี่ยวของกับผูอ่ืนนั้น การเปนแบบอยางเพื่อใหการกระทําบาง 

อยางเปนไปตามแนวทางท่ีตองการ และ 
4. การประเมินผลการกระทําตามบทบาท สามารถดําเนินการดวยตนเองหรือโดยคนอ่ืน 
เดโช สวนานนท (2518, หนา 104) ไดกลาวถึง แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทซ่ึงสรุปไดวา 

บทบาทจะตองประกอบดวยลักษณะ 4 ประการ ดังตอไปนี้ 
1.  รูสภาพของตนในสังคม 
2.  คํานึงถึงพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับผูอ่ืน 
3. คํานึงถึงพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับผูอ่ืน และ 
4.  ประเมินผลการแสดงบทบาทของตนเอง 
จากทฤษฎีและแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวขางตน สรุปไดวา บทบาท หมายถึง 

อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานโดยตรงและงานพิเศษท่ีควรจะตองกระทํา หรือ
พฤติกรรม ท่ีคาดหวังสําหรับผูอยูในสถานภาพตาง ๆ วาตองปฏิบัติอยางไร เปนบทบาทท่ีคาดหวัง
โดยกลุมคนหรือสังคม 

 

2.3 แนวคิดและหลักการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2.3.1 หลักการและวิธีการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ คือ การใชส่ิงแวดลอมและทรัพยากร 

ธรรมชาติอยางชาญฉลาดและใชใหเกิดประโยชน หลักการและวิธีการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีดังนี้ 
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วินัย วีระวัฒนานนท (2541, หนา 23 - 24) ไดเสนอหลักการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดังนี้ 
1.  การสํารวจคนหา (Survey and Identify) เปนการสํารวจคนหาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

ท่ีเปนประโยชนท่ีสามารถนํามาใชได 
2. การรักษาปองกัน (Maintenance and Protection) เปนการรักษา ปกปองไมใหทรัพยากร

และส่ิงแวดลอมนั้นเส่ือมโทรมหรือถูกทําลายหรือเกิดมลพิษ 
3. การใชใหเกิดประโยชนสูงสุด (Wise use) โดยใชถูกประเภทใชใหเหมาะสมกับศักย 

ภาพของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมนั้น ๆ ใชอยางมีประสิทธิภาพ คือ ใชใหนอยแตเกิดประโยชน
สูงสุดใชไดนานท่ีสุด และใหคนจํานวนมากไดรับประโยชนดวย 

4. รูจักใชทรัพยากรที่มีคุณภาพรองลงมา (Audience of the Best) เลือกใชทรัพยากรตาม
ความจําเปนและความเหมาะสม โดยไมจําเปนตองใชทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงสุด 

5. รูจักปรับปรุงคุณภาพ (Improvement) โดยการปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
นั้นใหดีข้ึนเพื่อใหใชประโยชนได 

6. การดัดแปลงของเกาเปนส่ิงใหม โดยนําของเสียหรือของเหลือมาผานกระบวนการ
ผลิตเพื่อใชใหม เชน ทําขยะเปนปุยเปนตน 

7. การนําส่ิงอ่ืนมาใชทดแทน เพื่อประหยัดทรัพยากรที่ใชแลวส้ินเปลือง และ 
กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2545, หนา 49 - 51) ไดเสนอ หลักพื้นฐานในการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมไดแก  
1.  การปลูกฝงใหประชาชนมีจิตสํานึก  มีความรูสําหรับรับผิดชอบตอทรัพยากร 

ธรรมชาติทุกชนิดท่ีตนมีสวนรวมเกี่ยวของ 
2.  รัฐบาลมีบทบาทเกี่ยวของอยางใกลชิดในการออกนโยบายและมาตรการตาง ๆ ในการ

คุมครอง ดูแล จัดการการใชทรัพยากรส่ิงแวดลอม 
3. ใชทรัพยากรธรรมชาติแตละชนิดใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน เนื่องจากทรัพยากร 

ธรรมชาติชนิดตาง ๆ จะมีประโยชนหลายทาง รัฐหรือทองถ่ินควรมีการจัดการ ดูแล ประสานการใช
ประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนในทางท่ีควรจะเปน 

4.  จัดระบบและวางแผนในการใชทรัพยากร โดยจะตองมีการสํารวจและหาขอมูลท่ีเกี่ยว 
ของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมในอนาคต ตามอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร เพื่อท่ี 
จะไดจัดระบบและวางแผนการจัดการใหมนุษยมีใชตลอดไปโดยไมประสบปญหาส่ิงแวดลอม 

5.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทุกประเภท มีความเก่ียวของสัมพันธพึ่งพาอาศัย
กัน การใชทรัพยากรไมควรใหกระทบตอทรัพยากรอื่น เพราะส่ิงมีชีวิตยอมมีความสัมพันธกับส่ิง มี
ชีวิตชนิดอ่ืน ๆ  
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ดังนั้นการอนุรักษ หมายถึง การรักษาใหดํารงคงอยูของส่ิงรอบตัวเรา ใหเกิดการเปล่ียน 
แปลงไปในทางบวก คือใหเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด และในขณะเดียวกันใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
แนวความคิดดังกลาวไดช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมวามีความสัมพันธ
กันอยางใกลชิดและมนุษยจึงควรตระหนักถึงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ท่ีไดแสดงและกระทําตอ
ส่ิงแวดลอมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดวยความมุงม่ันท่ีจะปกปอง รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมให
คงสภาพท่ีดีแกไขปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเปนอยู และปองกันปญหาใหมท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

นอกเหนือไปจากการใหความสําคัญอยางยิ่งยวดกับเร่ืองของดินและน้ําแลว แนวคิดและ
ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น ยังคํานึง 
ถึงความสอดคลองเกื้อกูลกันระหวางการพัฒนาและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อยางเครงครัดมาโดยตลอด ความเขาใจถองแทถึงธรรมชาติและสภาวะตามธรรมชาติ ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติของพระองคนั้น ทําใหเกิดแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหลากหลาย ไมวาจะเปนเร่ืองของทรัพยากรปาไม และ
เร่ืองของการอนุรักษสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ ซ่ึงในสวนแรกนี้ ตัวอยางท่ีพอจะแสดงใหเห็น
เปนสังเขปคือ ปา 3 อยาง ปาไม 3 อยางเปนแนวคิดของการผสมผสานความตองการในการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรปาไม ควบคูไปกับความตองการดานเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ เพื่อปองกัน
มิใหเกษตรกรเขาบุกรุกทําลายปาไม เพื่อนํามาใชประโยชน จึงควรใหดําเนินการปลูกปา 3 อยาง 
เพื่อประโยชน 4 อยางคือ ปาสําหรับไมใชสอย ปาสําหรับเปนไมผล และปาสําหรับเปนเช้ือเพลิง ปา
หรือสวนปาเหลานี้นอกจากเปนการเกื้อกูลและอํานวยประโยชนใน 3 อยางนั้นแลว ปาไมไมวาจะ
เปนชนิดใดก็จะอํานวยประโยชนในการอนุรักษดินและน้ํา และคงความชุมช้ืนเอาไว อันเปนการ
อํานวยประโยชนอยางท่ี 4 ซ่ึงเปนผลพลอยได “ปลูกปาโดยไมตองปลูก” ก็เปนอีกตัวอยางหน่ึงท่ี
สะทอนใหเห็นความเขาพระทัยอยางลึกซ้ึงถึงวิถีแหงธรรมชาติ โดยท่ีไดพระราชทานแนวคิดวาบาง 
คร้ังปาไมก็เจริญเติบโตข้ึนเองตามธรรมชาติ ขอเพียงอยาเขาไปรบกวนและทําลายโดยรูเทา ไมถึง
การณ หากปลอยไวตามสภาพธรรมชาติช่ัวระยะเวลาหนึ่งปาไมก็จะข้ึนสมบูรณเอง การระดมปลูก
ปาดวยความไมเขาใจ เชนปอกเปลือกหนาดินซ่ึงมีคุณคามากออกไป และปลูกพันธุไมซ่ึงไม
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและระบบนิเวศนบริเวณน้ัน นอกจากตนไมท่ีปลูกไวจะตายโดยไมได
ประโยชนแลวยังทําลายสภาพแวดลอมอีกดวย แนวความคิดท่ีลึกซ้ึงนี้ จึงเปนท่ีมาของคําวา “ปลูก
ปาโดยไมตองปลูก” ซ่ึงเปนท่ียึดถือกันในหมูผูรูท่ัวไป “ฝายชะลอความชุมช้ืน” (Check Dam) ก็เปน
อีกแนวคิดหนึ่งท่ีเกิดจากพระปรีชาสามารถอันยิ่งใหญของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีไดทรง
คิดคนข้ึนเพื่อเปนวิธีการในการสรางความชุมช้ืนใหกับพื้นท่ีปาไมดวยวิธีงาย ๆ ประหยัด และได 
ผลดี นั่นคือการสรางฝายเล็ก ๆ ใหสอดคลองไปกับสภาพธรรมชาติ โดยการใชวัสดุธรรมชาติท่ีหา
ไดงายในทองถ่ิน ฝายชะลอความชุมช้ืน” (Check Dam) มีอยู 2 ประเภทคือ ฝายตนน้ําลําธาร 
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สําหรับกักกระแสน้ําไวใหไหลชาลง และสามารถซึมลงใตผิวดินเพื่อสรางความชุมช้ืนในบริเวณนั้น 
และอีกประเภทหนึ่ง คือ ฝายดักตะกอนและทรายมิใหไหลลงสูแหลงน้ําเบ้ืองลางฝายท้ัง 2 ประเภท
สามารถสรางความชุมช้ืนและชะลอความชุมช้ืนและระบบวงจรน้ําท่ีอํานวยประโยชนแกการฟนฟู
และอนุรักษปาไมไดอยางมีประสิทธิภาพดียิ่ง ดังตัวอยางท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมเปนตน แนวคิดและทฤษฎีท่ีสําคัญในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมอีกประการหนึ่งก็คือ ทฤษฎีในการแกไขปญหาความแหงแลงและการขาดแคลนน้ํา
เพื่อเกษตรกรรม โดยการดําเนินการตามแนว “ทฤษฎีใหม” อันเปนการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีซ่ึงมี
อยูจํากัดใหกอประโยชนสูงสุด ขณะเดียวกันก็มีน้ําไวใชตลอดป เปนการอํานวยประโยชนตอท้ัง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยท่ัวไปดวย  

คณะกรรมการวิชาส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี และชีวิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การ
อนุรักษส่ิงแวดลอม หมายถึง การใชส่ิงแวดลอมอยางมีเหตุมีผลเพ่ือท่ีจะอํานวยใหคุณภาพของการมี
ชีวิตอยูอยางดีตลอดไปสําหรับมนุษย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การอนุรักษส่ิงแวดลอมซ่ึงเปนการใช
ส่ิงแวดลอมอยางมีเหตุผล ตามหลักอนุรักษวิทยา เพี่อใหส่ิงแวดลอมอยูในลักษณะท่ีดี ยังผลให
มนุษยมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีตลอดไป เพราะส่ิงแวดลอมนั้นมีผลตอสุขภาพและพลานามัยของ
มนุษย อนึ่งหลักการอนุรักษส่ิงแวดลอมมีความคิดรวบยอดใกลเคียงกับหลักการจัดการทรัพยากร
ส่ิงแวดลอม  

นิวัติ เรืองพานิช (2537,หนา 38) กลาววา การอนุรักษหมายถึงการรูจักใชทรัพยากรธรรม 
ชาติอยางชาญฉลาดใหเปนประโยชนตอมหาชนมากท่ีสุด และใชไดเปนเวลายาวนานท่ีสุด ท้ังนี้ตอง
ใหสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชนนอยท่ีสุด และจะตองกระจายการใชประโยชนจากทรัพยากร
โดยท่ัวถึงกันดวย ฉะนั้น การอนุรักษจึงไมไดหมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไวเฉย ๆ แตตองนํา
ทรัพยากรมาใชประโยชนใหถูกตองตามกาลเทศะดวย 

วิชัย เทียนนอย (2533, หนา 2) กลาววาการอนุรักษ หมายถึงการนําทรัพยากรธรรมชาติ
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และยืดอายุการใชงานใหยาวนานท่ีสุด 

วินัย วีระวัฒนานนท (2541, หนา 37 - 41) ไดอธิบายถึงการใหความหมายของการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมไววา “การอนุรักษส่ิงแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอาจนําไปใช
ไดในความหมายท่ีเหมือนกัน กลาวคือ ทรัพยากรธรรมชาติลวนเปนองคประกอบของส่ิงแวดลอมท่ี
จะตองมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน อันจะทําใหส่ิงแวดลอมหรือระบบนิเวศเกิดความสมดุลแตการ
รอยหรอของทรัพยากรอยางรวดเร็วรวมท้ังกระบวนการผลิตการแปรรูปทรัพยากร และการใช
ทรัพยากรที่เพิ่มข้ึนไดกอใหเกิดสารพิษในส่ิงแวดลอมทําใหส่ิงแวดลอมขาดความสมดุล ดังนั้นการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความหมายเชนเดียวกัน  
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ดังนั้นการอนุรักษส่ิงแวดลอมจึงตองรูจัก ใชทรัพยากรใหเปนประโยชนมากท่ีสุด ใหเกิด
การสูญเสียนอยท่ีสุด พิจารณาถึงผลไดผลเสียในการใชวาจะเกิดการขาดแคลนในอนาคตหรือไม 
ของบางอยางท่ีพอจะใชไดก็ควรจะใชตอไป และใชอยางประหยัดอยาฟุมเฟอย 

2.3.2 หลักการและวิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การอนุรักษส่ิงแวดลอม (Environmental Conservation) หมายถึงการใชส่ิงแวดลอม อยาง

มีเหตุผลเพ่ืออํานวยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตลอดไปแกมนุษย มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวเกี่ยวกับ
หลักการอนุรักษส่ิงแวดลอมดังเชน 

เกษม จันทรแกว (2545, หนา 82 - 84) ไดกลาวถึงหลักหรือวิธีการอนุรักษส่ิงแวดลอม
เพื่อใหเอ้ือประโยชนตอการนํามาใชในลักษณะตาง ๆ ของมนุษยอยางยั่งยืน ซ่ึงการท่ีจะใหเกิดส่ิง
ดังกลาวไดตองอาศัยหลักหรือวิธีการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

 หลักการที่ 1 : ใชแบบยั่งยืน ทรัพยากรทุกประเภททุกกลุมตองมีแผนการใชแบบยั่งยืน 
(Sustainable Utilization) ซ่ึงตองมีการวางแผนการใชตามสมบัติเฉพาะตัวของทรัพยากร พรอมท้ังมี
การเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ท่ีจะใชทรัพยากรใหเหมาะสมกับชนิดของทรัพยากรปริมาณการ
เก็บเกี่ยวเพื่อการใชชวงเวลาท่ีจะนํามาใชและกําจัด/บําบัดของเสียและมลพิษใหหมดไปหรือนอยจน
ไมมีพิษมีภัย 

 หลักการท่ี 2 : การฟนฟูส่ิงเส่ือมโทรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน เม่ือ
มีการใชแลวยอมเกิดความเส่ือมโทรมเพราะใชเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสม เก็บเกี่ยวมากเกินความ 
สามารถในการปรับตัวของระบบ มีสารพิษเกิดข้ึน เก็บเกี่ยวบอยเกินไป และไมถูกตองตามกาลเวลา 
จําเปนตองทําการฟนฟูใหดีเสียกอน จนทรัพยากร/ส่ิงแวดลอมนั้น ๆ ต้ังตัวได จึงสามารถนํามาใช
ไดในโอกาสตอไป อาจใชเวลาฟนฟูการกําจัด การบําบัด หรือการทดแทนเปนป ๆ  

หลักการที่ 3 : การสงวนของหายาก ทรัพยากรบางชนิด/ประเภทมีการใชมากเกินไป  
หรือมีการแปรสภาพเปนส่ิงอ่ืนทําใหบางชนิดของทรัพยากร/ส่ิงแวดลอมหายาก ถาปลอยใหมี 
การใชเกิดข้ึนแลว อาจทําใหเกิดการสูญพันธุไดจําเปนตองสงวนหรือเก็บไว เพื่อเปนแมพันธุหรือ
เปนตัวแมบทในการผลิตใหมากข้ึน จนแนใจวาไดผลผลิตปริมาณมากพอแลวก็สามารถนําใช
ประโยชนได 

หลักการอนุรักษท้ัง 3 หลักการนี้ มีความสัมพันธตอกันและกัน กลาวคือตองใชรวมกัน
ต้ังแตการใชทรัพยากรตองพินิจพิเคราะหใหดีวาจะมีทรัพยากรใชตลอดไปหรือไม ถาใชแลวมีส่ิงใด
ท่ีมีความเส่ือมโทรมของทรัพยากรประเภทใดท่ีเกิดข้ึน หรือถาส่ิงใดใชมากเกินไปจําเปนตองสงวน
หรือเก็บรักษาเอาไวจะเห็นไดวา ข้ันตอนท้ัง 3 หลักการจะผสมผสานกันเสมอ และเพื่อใหเอ้ือ
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ประโยชนตอการนํามาใชในลักษณะตาง ๆ ของมนุษยอยางยั่งยืน ซ่ึงการท่ีจะใหเกิดส่ิงดังกลาวได
ตองอาศัยหลักหรือวิธีการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

1.  การใชหมายถึงการใชหลายรูปแบบเชน บริโภคโดยตรง เห็น ไดยิน/ไดฟงไดสัมผัส 
การใหความสะดวกและความปลอดภัยรวมไปถึงพลังงาน เหลานี้ตองเปนเร่ืองการใชอยางยั่งยืน 

2.  การเก็บกัก หมายถึงการรวบรวมและเก็บกักทรัพยากรที่มีแนวโนมท่ีจะขาดแคลนใน
บางเวลาหรือคาดวาจะเกิดวิกฤตการณเกิดข้ึน บางคร้ังอาจเก็บกักเอาไวเพื่อการนําไปใชประโยชน
ในปริมาณท่ีควบคุมได 

3.  การรักษา/ซอมแซม หมายถึง การดําเนินการใด ๆ ตอทรัพยากรที่ขาดไป/ไมทํางาน
ตามพฤติกรรม/เส่ือมโทรม/เกิดปญหา เปนจุด/พื้นท่ีเล็ก ๆ สามารถใหฟนคืนสภาพเดิมไดอาจใช
เทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางข้ึนชวยใหดีเหมือนเดิม จนสามารถนํามาใชได 

4.  การฟนฟูหมายถึง การดําเนินการใด ๆ ตอทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอมท่ีเส่ือมโทรมให
ส่ิงเหลานั้นเปนปกติสามารถเอ้ือประโยชนในการนําไปใชประโยชนตอไป ซ่ึงการฟนฟูตองใชเวลา
และเทคโนโลยีเขาชวยเสมอ 

5.  การพัฒนา หมายถึง การทําส่ิงท่ีเปนอยูใหดีข้ึน การที่ตองพัฒนาเพราะตองการเรง
หรือเพิ่มประสิทธิภาพใหเกิดผลผลิตท่ีดีข้ึน การพัฒนาที่ถูกตองนั้น ตองอาศัยท้ังความรูเทคโนโลยี
และการวางแผนท่ีดี 

6.  การปองกัน หมายถึง การปองกันส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนมิใหลุกลามมากกวานี้ รวมไปถึงการ
ปองกันส่ิงท่ีไมเคยเกิดใหดวยการปองกันตองใชเทคโนโลยีและการวางแผนเชนเดียวกับวิธีการ
อนุรักษอ่ืน ๆ  

7.  การสงวน หมายถึง การเก็บไวโดยไมแตะตองหรือนําไปใชดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม การ
สงวนอาจกําหนดเวลาท่ีเก็บไวโดยไมใหมีการแตะตองตามเวลาท่ีกําหนดไวก็ได 

8.  การแบงเขต หมายถึง ทําการแบงเขตหรือแบงกลุม /ประเภท ตามสมบัติของทรัพยากร
สาเหตุท่ีสําคัญเพราะวิธีการใหความรู หรือกฎระเบียบท่ีนํามาใชไมไดผล หรือตองการจะแบงเขต
ใหชัดเจนเพื่อใหการอนุรักษไดผล เชน อุทยานแหงชาติเขตรักษาพันธุสัตวปา เมืองควบคุมมลพิษ 
ฯลฯ อยางไรก็ตามการแบงเขตนี้จะตองมีการสรางมาตรการกํากับดวย มิฉะนั้นจะไมเกิดผล 

หลักการอนุรักษส่ิงแวดลอมท้ัง 8 วิธีดังกลาว อาจนํามาใชเพียงหนึ่งหรือมากกวานั้นหรือ
ทุก ๆ ตัว ในการนําไปสูการวางแผนในการจัดการส่ิงแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับหลักในการอนุรักษ
ทรัพยากร และส่ิงแวดลอมของ สาคร ลือเจริญ (2531, หนา 72) คือ1) การอนุรักษทางตรงหรือ
มาตรการทางตรง 2) การอนุรักษทางออมหรือมาตรการทางออม 
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การอนุรักษทางตรงหรือมาตรการทางตรง ประกอบไปดวย 
1.  การปกปกรักษา การคุมครอง (Reservation) หมายถึง การรักษาทรัพยากรนั้นไวใหคง

สภาพเดิมตามธรรมชาติ มีการจํากัดการใช ปองกันไมใหถูกทําลาย เชน การเขียนปายหาม วิธีการ
คุมครองหรือปกปกษรักษานี้จําเปนอยางยิ่งสําหรับในอนาคต ทรัพยากรที่เหมาะสมแกการอนุรักษ
โดยวิธีนี้ไดแก ทิวทัศนส่ิงมีคาทางประวัติศาสตร 

2. การบูรณปฏิสังขรณการซอมแซมหรือการสรางข้ึนใหม (Restoration) เปนวิธีท่ีใช
อยางกวางขวางกับทรัพยากรทุกชนิดยกเวนแรธาตุ รวมถึงทรัพยากรดิน ปาไมสัตวปาสามารถ
บูรณะใหคืนสูสภาพเดิมหรือสภาพท่ีเหมาะสมได 

3.  การปรับปรุงใหดีกวาสภาพธรรมชาติ (Benefaction) ถือหลักการใหผลผลิตสูงกวา
ระดับธรรมชาติเชน การปรับปรุงหาดทรายใหปลูกพืชได 

4. การผลิตและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดมีใชระยะเวลานานและ
สําหรับคนจํานวนมากท่ีสุดดวย 

5. การนํากลับมาใชใหม (Re-use) เปนการนําทรัพยากรท่ีหมดสภาพมาดัดแปลงแกไข
หรือนํามาทําใหม 

6. นําส่ิงอ่ืนมาใชทดแทน (Substitution) วิธีการนี้ใชหลักท่ีวาใชทรัพยากรที่บูรณะได 
แทนทรัพยากรที่บูรณะไมไดใชทรัพยากรที่มีมาก แทนทรัพยากรที่มีนอยใชทรัพยากรที่หางาย แทน
ทรัพยากรที่หายาก 

7.  การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของทรัพยากร การใชทรัพยากรอยางฉลาดรูจัก
ทรัพยากรนั้น ๆ กอน กลาวคือตองรูจักธรรมชาติตนกําเนิด ปริมาณ ความสําคัญและคุณภาพกอน
เพื่อจะใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดการอนุรักษทางออมหรือมาตรการทางสังคม ประกอบไปดวย 

 7.1 สาธารณชนใหความรวมมือเชน การดําเนินงานในรูปขององคการ สมาคมชมรม
เพื่อการอนุรักษทรัพยากร 

 7.2 การใชกฎหมายควบคุม กฎหมายเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหน่ึง ท่ีทําใหการ
อนุรักษทรัพยากรเกิดผลดีในเร่ืองกฎหมายนี้รัฐบาลตองทําใหรัดกุมหรือตองพิจารณาออกกฎหมาย
ท่ีไมเปดโอกาสใหผูเห็นแกตัวใชเปนเคร่ืองมือทําลายประโยชนของสวนรวมไดรวมท้ังกฎหมายนั้น
ตองทันตอเหตุการณดวย 

 7.3 การศึกษา วิธีนี้จําเปนอยางยิ่งเพราะการทําใหคนมีความรูยอมชวยใหการอนุรักษ
ทรัพยากรส่ิงแวดลอมเกิดผลดีแมจะตองใชเวลานานก็ตาม คนทุกคนในสังคมควรไดรับรูและเขาใจ
ในเร่ืองของทรัพยากร ตระหนักถึงปญหาสถานการณท่ีเกิดข้ึนกับทรัพยากร และเห็นคุณคาของ
ทรัพยากรโดยสอดแทรกความรูเร่ืองนี้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนการใหความรูแก
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ประชาชนโดยท่ัวไปใหท่ัวถึง โดยการแนะนําชักชวนทางส่ือมวลชน การฝกอบรมนอกหลักสูตร
ตาง ๆ อันจะเปนการท่ีจะทําใหประชากรทั่วไปสนใจในการอนุรักษ ชวยทําใหการอนุรักษทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอมบรรลุเปาหมาย 

วิธีการรอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิธีการอนุรักษ มีข้ันตอนดังนี้ 
1.  กําจัดการใชท่ีไมจําเปนหรือมีแนวโนมท่ีจะสูญเปลา 
2.  ดูแลรักษาทรัพยากรที่หายากหรือมีนอย ใหอยูในสภาวะท่ีมากพอเสียกอนจึงจะใหใช

ทรัพยากรนั้น ๆ ได 
3. ผูใชทรัพยากรทั้งหลายควรตระหนักอยูเสมอวา ทรัพยากรแตละอยางจะมีความ 

สัมพันธตอกันยากท่ีจะแยกจากกันได 
4. การเพิ่มผลผลิตของพื้นท่ีแตละแหงควรจะตองทํา 
5. ตองพยายามอํานวยใหสภาวะตาง ๆ ดีข้ึน 
ท้ัง 5 ประการนี้เปนส่ิงท่ีควรจะไดกระทํา เพื่อใหการอนุรักษไดผลตามเจตนารมณโดยไม

ลืมวาวัตถุประสงคสุดยอดของการอนุรักษคือ ตองทําใหโลกนี้ดี (Rich) ใหผลผลิตเหมือนเม่ือพบคร้ัง
แรก (Productive) พยายามอยาใหโลกทรุดโทรมหรือขาดแคลนทรัพยากร ตามคํากลาวสนับ สนุนท่ีวา 
“ ชาติท่ีจะเจริญรุงเรืองนั้นตองรูวาจะผลิตและสรางทรัพยากรอยางไรโดย ปราศจากการทําลาย การ
อนุรักษจึงเปนหัวใจของการพัฒนา “ การที่จะใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใหถูกตองตาม 
หลักการอนุรักษนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะมีความเขาใจส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา อีกท้ังตองมีความสนใจ
ตอการดําเนินการตาง ๆ ท้ังในดานการปฏิบัติและการจัดการทรัพยากร รวมท้ังการขวนขวายหาความรู
ใหมเพิ่มเติม เพื่อการคงไวซ่ึงทรัพยากร ทั้งนี้การมีความรูเร่ืองการอนุรักษจะชวยใหรูจักการใช
ทรัพยากร ธรรมชาติ โดยหลีกเล่ียงการสูญเปลา (Waste) และการทําลาย การสูญเปลาตามหลักอนุรักษ
วิทยานั้นเกิดข้ึนได 2 กรณี คือข้ันผลิตกรรม (Production) และข้ันบริโภค (Consumption) แยกไดเปน 

1. การสูญเปลาแบบสมบูรณ (Absolute Waste) ไดแกการสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนแลวไม
สามารถกลับคืน เชน การพังทลายของดินจากท้ังลมและน้ํา 

2. การสูญเปลาแบบเพิ่มพูน (Waste Plus) เปนขบวนการสูญเปลาท่ีรุนแรงคือนอกจาก
สูญเสียทรัพยากรตาง ๆ แบบสมบูรณแลว ยังมีผลทําใหส่ิงหรือขบวนการอ่ืน ๆ สูญเปลาไปดวย 
เชน การเกิดไฟฟา ทําลายตนไมในปาและยังสูญเสียปริมาณสัตวปา สูญเสียดินและอ่ืน ๆ   

3. การสูญเปลาแบบสัมพันธ (Relative Waste) ไดแก การสูญเสียท่ีเกิดจาก การแสวงหา
ส่ิงหนึ่ง แตทําใหเกิดผลเสียอีกอยางหนึ่ง เชน การทําเหมืองแร อาจทําใหเกิดการทําลายพืชพรรณ
ธรรมชาติ ทําใหน้ําในลําธารขุน การเก็บของปาอาจตองทําลายหรือตัดฟนตนไมเพื่อใหไดมาซ่ึงผล 
ผลิตจากปา อาทิ น้ําผ้ึง ยาสมุนไพร เปนตน 
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4. การสูญเปลาแบบต้ังใจ (Organized Waste) ไดแก การทําใหเกิดการสูญเปลาโดยต้ังใจจะ
จัดการกับบางอยางเพ่ือรักษาราคาหรือคาทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติ หรืออุตสาหกรรมไว
ใหดีท่ีสุด เชน การที่ประเทศบราซิลยอมท้ิงกาแฟลงในทะเลเพราะผลิตมากเกินไปจําเปน ตองรักษา
ราคากาแฟใหเปนไปตามตองการ การเผาใบยาสูบท้ิงเพราะผลิตมากเกินไป การนําแอปเปลเทบนถนน
ใหรถบรรทุกบดเพื่อทําลายเนื่องจากมีผลผลิตลนตลาด 

อุษณีย วงศศรีปาน (2008, website) กลาวไววา หลักการอนุรักษส่ิงแวดลอมจะตอง
ครอบคลุมปญหาใหญคือปญหาทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมถูกทําลาย ปญหาส่ิงแวดลอมเปน
พิษและปญหาส่ิงแวดลอมดังกลาวมีความสําคัญซ่ึงตัวการสําคัญท่ีกอใหเกิดปญหาก็คือมนุษย
นั้นเอง สําหรับหลักการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยท่ัวไปนั้นสามารถกระทําไดโดยกวาง ดังนี้ 

1. การใหการศึกษาเผยแพรประชาสัมพันธ เพราะการแกปญหาส่ิงแวดลอมจริง ๆ นั้นมิ ใช
การหยุดการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือการปฏิเสธเทคโนโลยี แตความสําคัญนั้นอยูท่ีการเปล่ียน
ทัศนคติของคนเพื่อใหเขาสามารถเปล่ียนพฤติกรรมไปในทิศทางสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม โดย
อาศัยวิธีการทุก ๆ ชนิดรวมท้ังการเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อใหเขาถึงตัวประชาชนใหมากท่ีสุด 

2. การปรับปรุงคุณภาพ เปนวิธีการตรงท่ีชวยแกปญหาการขาดแคลนทรัพยากรและ
ภาวะแวดลอมเส่ือมโทรม 

3. การลดอัตราการเส่ือมสูญ การบริโภคของมนุษยในปจจุบันในหลายประเภทมักจะ
บริโภคทรัพยากรกันอยางฟุมเฟอยและไมคอยไดใชใหอยูในขอบเขตจํากัด มักจะมีทัศนคติตอการ
บริโภคในลักษณะท่ีวาสามารถบริโภคไดสูงสุดจะทําใหมีความสุขท่ีสุด ทัศนคติเชนนี้จะทําใหปา
ไมถูกทําลายเชน การตัดหนึ่งตนแทนท่ีใชประโยชนจากตนไมทุก ๆ สวนแตกลับใชประโยชน 
เฉพาะสวนท่ีเปนตนเทานั้นท่ีเหลือ เชน กิ่ง ใบ หรือ สวนอ่ืน เชนสวนท่ีเปนตอมักจะถูกท้ิงไป อันท่ี
จริงแลวสวนเหลานี้สามารถท่ีจะนํามาใชประโยชนไดท้ังนั้นไมควรทิ้งขวางเปนตน   

4.  การนํากลับมาใชประโยชนใหม การผลิตวัสดุเคร่ืองใชตาง ๆ ยอมมีสวนเปนเศษเรียก
กันวาเศษวัสดุ เชน เหล็ก อลูมิเนียม สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว พลาสติก กระดาษ ส่ิงเหลานี้สามารถท่ี
จะนํามาใชประโยชนไดใหมอีก โดยเก็บรวบรวมแลวนํามาใชประโยชนไดใหมอีกโดยเก็บรวบรวม
แลวนําเอาไปหลอมใหม   

5.  การใชส่ิงทดแทน ทรัพยากรที่ใชประโยชนไดดีในอดีตเร่ิมรอยหรอลง เนื่องจากความ
ตองการเกี่ยวกับการบริโภคสูงนั้นเอง ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษา เพื่อหาลูทางนํา
ทรัพยากรอื่นท่ีมีคุณภาพเหมือนกันหรือคลายคลึงกันมาทําหนาท่ีในงานประเภทเดียวกัน  

6. การใชส่ิงท่ีมีคุณภาพรองลงมา ธรรมชาติทรัพยากรชนิดเดี่ยวกันอาจมีคุณภาพแตกตาง 
กันออกไป เชน พันธุไมในปาซ่ึงมีมากมายมีคุณภาพแตกตางกันออกไปบางชนิดมีเนื้อไมแข็งเม่ือ
นํามาแปรรูปก็จะไดไมท่ีมีความแข็งแรงทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ มนุษยจึงนิยมเลือกไมเหลานี้
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มาใชประโยชนกอน นานเขาไมเหลานี้คอยรอยหรอลงจนเกือบจะหมด ดังนั้นแนวทางหนึ่งของการ
แกปญหาก็คือ การใชไมท่ีมีคุณภาพรองลงมา โดยการนําไมท่ีมีคุณภาพรองลงมานั้นไปอบน้ํายา
หรืออาบน้ํายาท้ังนี้เพื่อรักษาคุณภาพของไมใหทนทาน ปองกันปลวก มอด เช้ือรา ซ่ึงมีสวนทําให
ไมผุกรอน ใหใชไดนาน เทียบเทากับไมเนื้อแข็งท่ีหมดไปในบางประเทศ ไมท่ีจะนํามากอสราง
จะตองอาบน้ํายาเสียกอนโดยเขาออกกฎหมายบังคับกันเลยทีเดียว   

7.  การสํารวจหาทรัพยากรใหม ๆ ปจจุบันถึงแมวาจะมีการคนหาทรัพยากรมาใชกัน
มากมายแลวก็ตาม แตทรัพยากรในธรรมชาตินั้นยังมีอยูอีกมากมาย ซ่ึงเช่ือกันวาถาหากมีการสํารวจ
กันอยางจริงจังก็นาจะพบทรัพยากรที่สามารถนําใชประโยชนในการดํารงชีพของมนุษยอยูอีกมาก 

8.  การปองกัน เปนวิธีการจัดการโดยตรงเกี่ยวกับการปองกันไมใหทรัพยากรธรรมชาติท่ี
มีอยูในส่ิงแวดลอมรอยหรอรวดเร็วเกินไปหรือปองกันมลสารหรือวัตถุเปนพิษไมใหแปดเปอน
ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยอาศัย รวมท้ังโบราณสถานโบราณวัตถุในกรณีท่ีบรรยากาศมีกาซพิษหรือ
สารพิษเจือปนนํ้าไมสะอาดไมสามารถใชบริโภคไดเพราะมีส่ิงแปลกปลอมข้ึนในรูปของสารพิษ
และเช้ือโรคส่ิงเหลานี้ยอมอยูในส่ิงแวดลอม   

คณะกรรมการวิชาส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี และชีวิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กลาวถึงหลักการอนุรักษส่ิวแวดลอมดังนี้ 

1. ในการที่จะใชทรัพยากรธรรมชาติในส่ิงแวดลอมแตละแหงนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
มีความรูเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะใหตอมนุษยทุกแงมุม กลาวคือ ตองมีความรู
เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอม และจะใหประโยชนหรือโทษตอมนุษย 
ซ่ึงอยูในส่ิงแวดลอมนั้นอยางนอยที่สุด ตองคํานึงถึงความสูญเปลาอันเกิดจากการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติ   

2. รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีหายากและจําเปนดวยความระมัดระวัง รวมทั้งตองใชให
เปนประโยชน และการทําใหอยูในสภาพท่ีเพิ่มพูนท้ังทางดานกายภาพ และเศรษฐกิจเทาท่ีจะทําได 
รวมท้ังตองตระหนักเสมอวา การใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมากเกินไป จะไมปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม 

3. ตองรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทนไดนั้นใหมีอัตราผลิต (เพิ่มพูน) เทากับอัตรา
การใชหรืออัตราการเกิดเทากับอัตราการตายเปนอยางนอย   

4. ประชากรเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดสภาวะแวดลอมท่ีเปล่ียนไป ดังนั้น จําเปนอยาง
ยิ่งท่ีจะตองประมาณการอัตราการเกิดและ การเปล่ียนแปลงของพลเมืองตลอดเวลา โดยพิจารณา
จากความตองการในการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนสําคัญ    

5. หาทางท่ีจะปรับปรุงวิธีการใหม ๆ ในการที่จะผลิตและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิ 
ภาพ อีกท้ังพยายามคนควาส่ิงใหม ๆ เพื่อใหประชากรไดมีใชอยางพอเพียง   
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6. ใหการศึกษาแกประชาชนเพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญในการรักษาความสมดุลตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงจะมีผลตอการทําใหส่ิงแวดลอมอยูในสภาวะท่ีดี และการใหการศึกษาอาจเปนท้ังใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน ซ่ึงการใหการศึกษาแกบุคคลเฉพาะถ่ิน วัยและคุณวุฒินั้น ตองอยูใน
ภาวะท่ีเหมาะสม เพื่อใหประชาชนไดเขาใจในหลักการ    

7. อนุรักษส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ และผลการเรียนรูจะเปนหนทางนําไปสู
ความหวังในอนาคตวา ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยอาศัยอยูจะสวยงามและนาอยูมากยิ่งข้ึน 

 

2.4 แนวคิดนโยบายสาธารณะ 
แนวคิดและความหมายของนโยบายสาธารณะน้ัน มีนักวิชาการหลายทานไดใหความ 

หมายไวหลายความหมายดวยกัน ดังตอไปนี้ 
ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2535) กลาวถึงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) คือ การท่ีรัฐบาล

ตัดสินใจกระทําหรือไมกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใด และการตัดสินใจเชนนั้นมีผลบังคับตามกฎหมายนั้น 
ก็คือ หากประชาชนไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษ นโยบายสาธารณะอาจมี 4 รูปแบบ ไดแก 
นโยบายควบคุมความประพฤติ นโยบายการแจกจายสินคาและบริการเสียใหมนโยบายการแจกจาย
สินคาและบริการและนโยบายท่ีมุงสนองความตองการของลูกคาหรือประโยชนโดยสวนรวม 

สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ (2547) กลาววา นโยบายเปนเร่ืองสาธารณะ ท่ีทุกคนตองเขามามีสวน
รวมอยางกวางขวาง และจริงจังเปนการชวยใหผูเปนรัฐบาล ลดความผิดพลาดในการทํางานและการ
มีสวนรวมในการเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เปนการควบคุมกํากับเพื่อใหแนใจวาจะเกิดการ
ตัดสินใจโดยคํานึงถึงประโยชนของคนสวนใหญมากกวาคนเพียงไมกี่กลุมท่ีมีโอกาสในการ
ตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ ๆ  

อมร รักษาสัตย (2520) กลาววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง หลักการและกลวิธีท่ีจะ
นําไปสูเปาหมายท่ีไดกําหนดเอาไวแลว แตความหมายอยางกวาง ๆ จะครอบคลุมไปถึงการตัดสิน 
ใจเกี่ยวกับ การกําหนดตัวเปาหมายอีกดวยโดยสรุปไดคือ เปนการกําหนดเปาหมายท่ีตองการจะไป
ถึงในหลักการและกลวิธีท่ีจะหาทางปฏิบัติการใหบรรลุประสงคนั้น และมีการเตรียมการสนับสนุน
ตาง ๆ เพื่อใหสามารถลงมือปฏิบัติการตามหลักการและกลวิธีท่ีวางไว 

สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2543, หนา 144) ไดกลาววา นโยบายสาธารณะ
ของภาครัฐบาลและนโยบายสาธารณะของหนวยงานเอกชนท่ีมิไดแสวงหากําไรและมิไดสังกัดใน
ภาครัฐบาลโดยนํามาผสมผสานกันอันมีรัฐบาลเปนแกนนําในการกําหนดนโยบายสาธารณะอันครอบ 
คลุม ซ่ึงมีการบงถึงแนวทางในการปฏิบัติงานหรือโครงการ โดยมีการกําหนดเปาหมาย (และ/หรือ
ปญหาในสังคม) แลวิธีการเพื่อใหบรรลุผล ท้ังนี้เพื่อรัฐจะไดจัดสรรคุณคาตาง ๆ ใหแกสังคมโดย



 20 

สวนรวม ในขณะเดียวกันองคการท่ีมิไดแสวงหากําไรและมิไดสังกัดกับรัฐบาลก็จะไดชวยรัฐบาล
ปฏิบัติงานเพ่ือสาธารณประโยชนดวยดังนั้นจึงสรุปไดวา นโยบายสาธารณะ เปนแนวทางปฏิบัติของ
รัฐบาล มีวัตถุประสงคแนนอน อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เพื่อแกปญหาในปจจุบัน เพื่อ
ปองกันปญหาในอนาคตหรือเพื่อกอใหเกิดผลท่ีพึงปรารถนา ตลอดจนรัฐบาลมีความจริงใจที่จะให
นําไปปฏิบัติ และผลจากการนําไปปฏิบัติแลวอาจจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวก็ได 

พิทยา บวรวัฒนา (2529) นโยบายสาธารณะ เปนวิชาท่ีพยายามศึกษาวารัฐบาลเลือกทํา 
และไมทําอะไร เพราะเหตุใด รัฐบาลมีแนวทางปฏิบัติอยางไร และการกระทําของรัฐบาลกอใหเกิด
ผลอะไรบาง กลาวอีกนัยหนึ่ง การศึกษานโยบายสาธารณะ เปนไปเพื่อทราบเหตุและผลของนโยบาย 
เหตุของนโยบายมีอะไรบาง ปจจัยอะไรบางเปน ตัวกําหนดนโยบาย ผลของนโยบายสารธารณะมี
อะไรบาง นโยบายของรัฐบาลสามารถแกไขบรรเทาปญหาในสังคมมากนอยแคไหนอยางไร 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2530) นโยบายสาธารณะ หมายถึงกิจกรรมทุกประเภทไมวาจะ
เปนระดับใด ในหนวยงานใด ลวนมีกําเนิดมาจากความคิดอันเปนกรอบนําทางวา ควรจะทําอะไร ท่ี
ไหน และอยางไร หากปราศจากความคิดท่ีชัดเจน การกระทําท่ีตามมาคงปราศจากทิศทางท่ี แน 
นอน ชัดเจน ในการดําเนินกิจการของรัฐบาล ความคิด หรือเจตนารมณ ก็เกิดข้ึนกอน เชนเดียวกัน 
จากนั้นคอย ๆ พัฒนาชัดเจนข้ึน กลายเปนกรอบกําหนดทิศทาง และแนวดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ
รัฐบาล ซ่ึงในความหมายกวาง ๆ ก็คือ นโยบายของรัฐบาล หรือนโยบายสาธารณะน่ันเอง 

Anderson (อางถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2549, หนา 12) ไดกลาววา นโยบายสาธารณะ 
คือ แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึนมาโดยบุคคล คณะบุคคล เพื่อแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

Sharkansky (1970) นโยบายสาธารณะหมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีรัฐบาล หรือองคกร
ของรัฐจัดทําข้ึน อาทิ การจัดบริการสาธารณะ การออกกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายตาง ๆ 
และ การจัดพิธีกรรมอันถือเปนสัญลักษณของสังคมเปนตน 

Friedrich (1963, p. 70) ไดใหความเห็นวา นโยบายสาธารณะ คือ ชุดของขอเสนอ ท่ี
เกี่ยวกับการกระทําของบุคคล กลุมบุคคล หรือรัฐบาลภายใตส่ิงแวดลอมท่ีประกอบไปดวย ปญหา
อุปสรรคและโอกาส ซ่ึงนโยบายจะถูกนําเสนอเพื่อนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาของ
ประชาชน การกําหนดนโยบายนั้นมิไดเปนการกระทําท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลันทันดวน แตนโยบาย
สวนใหญจะตองผานการพิจารณาเปนข้ันตอน ซ่ึงจะมีฝายบริหารเขามามีบทบาทอยางสําคัญกับฝาย
การเมืองในการกําหนดนโยบาย 

Dye (1984, pp. 1- 3) ได ใหความหมายของคําวา นโยบายสาธารณะไววา เปนกิจกรรมท่ี
รัฐบาลสามารถเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําก็ได สําหรับสวนท่ีรัฐเลือก ท่ีจะกระทํานั้นจะครอบ 
คลุมกิจกรรมตาง ๆ ท้ังหมดของรัฐบาลท้ังกิจกรรมท่ีเปนกิจวัตร และที่เกิดข้ึนในบางโอกาส ซ่ึงมี
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วัตถุประสงคใหกิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําบรรลุเปาหมายดวยดี ในการใหการบริการแก
สมาชิกในสังคมในสวนท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะไมกระทําก็ถือ วาเปนสาระสําคัญของนโยบาย และยังได
กลาวถึงคุณสมบัติ เปาหมายของ นโยบายสาธารณะเพิ่มเติมอีก ดังนี้ 

1.  สามารถทําการประเมินผลกระทบตานส่ิงแวดลอมท่ีมีตอนโยบายได 
2. สามารถวิเคราะหถึงปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายโดยขบวนการทาง

การเมือง 
3. สามารถตรวจสอบผลลัพธตาง ๆ ท่ีเกิดจากนโยบายท่ีเปนผลมาจากระบบการเมือง 
4. สามารถทําการประเมินผลกระทบจากนโยบายที่มีตอสังคมท้ังในเชิงท่ีคาดคิด 

ประมาณการไวแลวและผลท่ีจะเกิดโดยไมไดคาดคิด 
สรุปคือองคประกอบของนโยบายสาธารณะโดยท่ัวไปแลวจะประกอบดวยความต้ังใจ

ของรัฐท่ีจะกระทําหรือไมกระทําบางส่ิงบางอยาง ซ่ึงอาจเปนรูปแบบที่เปนทางการ เชนคําแถลง
นโยบายของรัฐบาล หรืออาจจะเปนรูปแบบท่ีไมเปนทางการ เชน คําสัมภาษณ ของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีเปนการตัดสินใจของรัฐบาล โดยเฉพาะการตัดสินใจในการแบงสรร ทรัพยากรหรือ
คุณคาตาง ๆ ของสังคมวาใครไดอะไร เทาไร อยางไร มักจะสะทอนใหเห็นไดวาจากตัวบทกฎหมาย
จากตัวบทกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบขอบังคับและการอนุมัติส่ังการตาง ๆ ของผูกําหนด
นโยบายหรือผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย เปนการกระทําหรือกิจกรรมของนโยบายรัฐ ทําใหเห็น
วารัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําความตั้งใจและแนวทางตาง ๆ มาแปลงสูภาคปฏิบัติอยางจริง 
จัง หรือไม มีการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานมากนอยเพียงใด รวมท้ังไดพยายาม
กําหนดเปาหมายสําหรับการดําเนินงานไวในระดับใด และสุดทายคือผลสําเร็จท่ีเกิดจากการดําเนิน
กิจกรรมหรือการกระทําของรัฐ ครอบคลุมท้ังในแงประสิทธิผลและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ของรัฐ ตองมีจุดหมายปลายทางท่ีตองการจะบรรลุผล การพิจารณาถึงผลตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินนโยบายท้ังท่ีต้ังใจคาดหวังและไมไดต้ังใจคาดหวังจะชวยใหเราเห็นภาพอัน
แทจริงของนโยบายสาธารณะอยางเดนชัดมากข้ึนในการกําหนดนโยบายปจจุบันจะตองอาศัยผูท่ีมี
สวนไดสวนเสียเขามารวมตัดสินใจ ซ่ึงมีท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการดังนี้ 
(Anderson, 1990 อางจาก http://www.khlongtaphao.com/Public.php)  
 

2.5 บทบาทของการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามแนวทางพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนากับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พระพุทธศาสนาอุบัติข้ึนเปนเวลา 2,557 ป ลวงมาแลว เดิมทีเดียวนั้น พระพุทธศาสนา

เกี่ยวของกับการแสวงหาวิธีกําจัดทุกขของมนุษยจึงไมไดเนนโดยตรงเร่ืองแนวปฏิบัติตอธรรมชาติ
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และส่ิงแวดลอม เพราะปญหาทางส่ิงแวดลอมเปนปญหายุคปจจุบัน สมัยพุทธกาลไมมีปญหานี้ 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยังบริสุทธ์ิ สะอาด ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ อุดมสมบูรณ พระพุทธเจา
และพระสาวกท้ังหลายใชชีวิตใกลชิดกับธรรมชาติอยางแนบแนนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมเคย
ปรากฏหลักฐานใด ๆ วาเบียดเบียน ชวงชิงทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณมาสรางประโยชน
ในทางวัตถุเพื่อตนเองหรือเพื่อพระศาสนาเลย ในทางตรงกันขามกลับอาศัยใชสอยทรัพยากร 
ธรรมชาติเหลานั้นดวยความซาบซ้ึงในคุณคา และมีจิตใจในการถนอมรักษาอยางสูงสง ถึงกระนั้นก็
ตาม ในฐานะพระพุทธศาสนาเปนปรัชญาชีวิตท่ีสมบูรณแบบท่ีสะทอนในแงมุมตาง ๆ ของประสบ 
การณ จึงเปนไปไดท่ีจะคนหาหลักคําสอนเพ่ือทําความเขาใจและอนุรักษ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
หากมองปญหาตามแนวพระพุทธศาสนาก็พบวาขณะนี้ ธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม กําลังมีปญหาซ่ึง
อาจจะเพิ่มความรุนแรงข้ึนทุกวันจนถึงข้ันวิกฤตข้ึนไมวันใดก็วันหนึ่ง ชีวิตมนุษยตามพุทธทัศนะ
ประกอบข้ึนมาจากธาตุ ดิน น้ํา ไฟ ลม ตามกฎธรรมชาติ ตองอาศัย ธาตุ 4 ท่ีสงเขาไปสูรางกายและ
ถายทอดออกมาตองบริสุทธ์ิและสมดุล รางกายจึงจะดํารงอยูไดอยางปกติสุข ถาหากเสียดุลบางเล็ก 
นอย รางกายก็จะแสดงปฏิกิริยาออกมาในรูปของความออนแอหรือปวยไข ถารุนแรงชีวิตจะแตก
สลายทันที หากส่ิงแวดลอมอยูในสภาวะปกติบริสุทธ์ิ สดใสตามธรรมชาติ ชีวิตมนุษยก็จะพบกับ
ความสุขสดช่ืนไปดวย แตถาเม่ือไรมีความแปรปรวนมาก ๆ ชีวิตมนุษยก็จะประสบทุกขมากข้ึน 
ภารกิจแหงการรวมกันเผชิญปญหา การคนหาสาเหตุของปญหาและทางแกใหพบซ่ึงม่ันใจวาทางแก
มีอยู จึงมิใชเปนหนาท่ีของมนุษยเพียงคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง แตเปนเร่ืองของทุกชีวิต 
เพราะมันจะเปนเคร่ืองบงช้ีถึงความดํารงอยูและการลมสลายแหงมนุษยชาติ อยางไรก็ตามสาเหตุ
ของปญหาส่ิงแวดลอมอยูท่ีจิตใจของมนุษย ซ่ึงเต็มไปดวยความอวิชชา วิกลจริต ละโมบ และความ
เกลียดชัง ฉะนั้นเราจะตองพยายามหาทางแกไขท่ีจิตวิญญาณ และจิตวิทยา ท่ีเปนตนเหตุของปญหา
ส่ิงแวดลอม กอนท่ีจะพยายามแกไขปญหาดานวัตถุดวยการใชเทคโนโลยีท่ีสลับซับซอน การศึกษา
และศาสนาเปนแนวทางท่ีจะใชแกปญหาส่ิงแวดลอมได โดยการทําใหคนเห็นและเขาใจธรรมชาติ
มากข้ึน รูสึกผลกระทบท่ีเกิดจากพฤติกรรมของตนเอง เห็นผลที่เกิดข้ึนตามมาหลังจากการกระทํา
ของตน และทําใหคนเห็นวาตนสามารถทําส่ิงใหมท่ีดีและถูกตองได การศึกษาจะตองชวยปลูกฝง
ทัศนะคติท่ีดีและเปล่ียนพฤติกรรมท่ีทําลายส่ิงแวดลอมของคน  

ทรรศนะเรื่องมนุษยตามแนวคําสอนทางพระพุทธศาสนา  
พระพุทธศาสนาถือวา สรรพส่ิงรวมท้ังมนุษยเองดวย เปนส่ิงท่ีเกิดมีข้ึนตามธรรมชาติ 

เกิดข้ึนและเปนไปตามกฎแหงเหตุปจจัยในธรรมชาติ  
มนุษย หมายถึง ผูมีจิตใจสูง ในพระสุตตันตปฎกไดแยกแยะมนุษยออกเปนขันธ 5 คือ 



 23 

1. รูป คือ รางกายและพฤติกรรมท้ังหมดของรางกาย อันเปนสวนประกอบฝายรูปธรรม
ท้ังหมด 

2. เวทนา คือ ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉย ๆ   
3. สัญญา คือ ความกําหนดหมายรูเชน แดง, เหลือง, แข็ง, ออน  
4. สังขาร คือ คุณสมบัติตาง ๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนําซ่ึงแตงจิตใหดี หรือช่ัวหรือเปน

กลาง ๆ  
5. วิญญาณ คือ ความรูแจงอารมณ  
ธรรมชาติพิเศษเฉพาะของมนุษย  
พระพุทธศาสนา ถือวา มนุษยเปนสัตวพิเศษ คือเปนสัตวท่ีฝกได เปนสัตวท่ีพัฒนาได 

หรือเปนสัตวท่ีเรียนรูได มนุษยมิใชจะประเสริฐข้ึนมาเองอยางลอย ๆ แตประเสริฐไดดวยการฝก ถา
ไมฝกแลวจะดอยกวาสัตวเดรัจฉาน จะตํ่าทรามยิ่งกวา หรือไมก็ทําอะไรไมเปนเลยแมจะอยูรอดก็
ไมไดเพื่อพัฒนาตนเองจึงตองมีกระบวนการฝกท่ีเรียกวา สิกขา ซ่ึงก็คือกระบวนการฝกสิกขา 3 ซ่ึง
ไดแก 1. ศีล 2. สมาธิ 3. ปญญา  

พุทธจริยศาสตรส่ิงแวดลอม  
พุทธธรรม อันเปนหลักคําสอนของพระพุทธเจาท่ีสําคัญ และจําเปนตอการนํามาใชใน

การอนุรักษส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ เชน ดิน น้ํา สัตว ปาไม แรธาตุ น้ํามัน  
1. โภชเน มัตตัญุตา : ความรูจักใชเคร่ืองอุปโภค บริโภคอยางพอเหมาะความเปนผูรูจัก

ประมาณในการบริโภคอาหาร รูจักประมาณในการกิน คือ กินเพื่อหลอเล้ียงรางกาย ใหชีวิตเปนอยู
ไดผาสุกไมหิวจนเปนทุกข มิใชเพื่อสนุกสนานมัวเมา พระพุทธเจาทรงสอนใหคนดําเนินชีวิตให
สมดุลกับธรรมชาติโดยวิธีตอไปนี้  

 - การกินใหนอย ทานสอนใหกินเฉพาะเทาท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ เพราะการทํา
ดังกลาว จะทําลายธรรมชาตินอยลง ซ่ึงจะชวยลดมลภาวะลงดวย การอยูอยางผสมกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ คนและส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ อยูภายใตกฎของธรรมชาติ อันไดแก การเกิด แก เจ็บ ตาย ถาทุก
ชีวิตอยูดวยกันอยางกลมกลืน เขาก็จะไมไปรบกวนสิทธิของผูอ่ืน  

 - การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาด พระพุทธเจาสอนใหคนใชธรรมชาติ 
ในการพัฒนาจิตใจ พฤติกรรม และศีลธรรมของตนเอง ดังนั้นคนตองเรียนรูการใชทรัพยากร 
อยางฉลาด  

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการดําเนินการทางสายกลาง หลักคําสอนสวนใหญมุง
ใหบุคคลดํารงชีวิตในทางท่ีเหมาะ ไมตึงเกินไปและหยอนเกินไป การดําเนินการทุกอยางให
คํานึงถึงความพอดีเปนสําคัญจึงกลาวไดวาพระพุทธศาสนาไมสงเสริมใหมีการนําทรัพยากรธรรม 
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ชาติมาใชมากจนเกินพอดี โลกปจจุบันนี้กําลังประสบกับปญหาส่ิงแวดลอมหลายดาน เนื่องจาก
มนุษยบริโภคทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป มนุษยไมรูจักใชชีวิตอยางเหมาะสม และกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ มีการทําลายธรรมชาติมากเกินกวาท่ีควรจะเปน 

2. ความเมตตา กรุณา : ความรักใคร และความสงสาร ความเมตตา กรุณาเปนการแสดง
ความรัก ความปรารถนาดี และเสียสละตอบุคคลอ่ืน บุคคลท่ีมีความรักความเมตตาจะไมทําลายสัตว
ปา ไมทําลายแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวโลกตาง ๆ ความเมตตากรุณาจะทําใหสภาพแวดลอมไมถูก
ทําลาย ไมวาจะเปนส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอมทางสังคมก็ตาม ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเปนส่ิงมีคาในตัวมันเอง มนุษยไมไดเปนศูนยกลาง หรือเจานายของโลก และธรรมชาติ
เปนทาส แตมนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ มองธรรมชาติ พืช สัตว มนุษย ตางอิงอาศัยกันและ
กัน หรือ มองแบบองครวม ทุกส่ิงในระบบนี้ ตางอาศัย เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน มนุษยไมสามารถ
แยกตัวจากระบบนิเวศไดเลย 

พระพุทธศาสนาเนนความรักและความเมตตาตอสรรพสัตว ไมเพียงแตจะหามฆาส่ิง มี
ชีวิตเทานั้น แตยังสนับสนุนการอนุรักษชีวิตไมวาจะดวยวิถีทางใดก็ตาม มนุษยมีความกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองตอบตอปจจัยข้ันพื้นฐาน ไมทําอันตราย
ตอโลกทางธรรมชาติท่ีมนุษยอาศัยอยู มีทาท่ีแบบออนโยน ไมกาวราว ไมตักตวงตอธรรมชาติ ถา
เราปฏิบัติตามดําสอนแหงพระพุทธศาสนาท่ียึดหลักนิเวศเปนศูนยกลาง มนุษยสามารถลดวิกฤตการ
ส่ิงแวดลอมได   

3. ความกตัญูกตเวที : การรูคุณ และการตอบแทนคุณ 
คําวา “กตัญู” คือ รูคุณท่ีไดรับมาจากผูอ่ืนหรือส่ิงอ่ืน และ “กตเวที” คือ ประกาศความ

รูคุณนั้นใหปรากฏดวยการตอบแทนคุณ  
ความกตัญูนั้นมิใชมีแตเฉพาะมนุษยเทานั้น รวมไปถึงกตัญูตอวัตถุส่ิงของท่ีใหคุณแก

เราส่ิงใดใหท่ีพักใหความสะดวกสบายแกเรา เราตองถนอมรักษา ส่ิงแวดลอมก็มีอุปการคุณตอ
มนุษยเราเปนอยางมาก กลาวคือ แผนดินใหท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากิน แมน้ําลําคลองใหน้ําดื่มน้ําใช 
และเปนแหลงอาหารของเรา ปาไมใหยาสมุนไพรชวยรักษาโรคใหความรมร่ืน การทําลายปาก็เทา 
กับการทําลายส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ท่ีอาศัยอยูของสัตวปา เพราะฉะนั้นคนดีท้ังหลายจึงควรกตัญูตอ
แผนดินท่ีเราอาศัย ตอปา ตอแมน้ําลําคลองและแสดงกตเวทีคือชวยกันดูแลรักษาสภาพของ
ส่ิงแวดลอม 

1. ความสันโดษ : ความยินดีพอใจตามขอบเขตของการใช 
สันโดษ คือ ความยินดี ความพอใจ ถาเปนฝายนักบวชก็หมายถึงความยินดี และพอใจใน

ปจจัย 4 คือ เคร่ืองนุงหม อาหาร ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค เปนตน ถาเปนฝายชาวบาน ก็หมายถึง
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ความยินดี และพอใจในทรัพยสินของตน พอใจในภรรยาหรือสามีของตน พอใจในหนาท่ีการงาน
ของตน เปนตน สันโดษ แยกออกไดเปน 3 ประเภท คือ – ยถาลาภสันโดษ, - ยถาพลสันโดษ, - ยถา
สารุปสันโดษ 

ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามท่ีได คือ ไดส่ิงใดมา ดวยความเพียรของตน ก็มีความพอใจดวย
ส่ิงนั้น ไมเดือนรอน เพราะของท่ีไมไดไมเพงเล็งอยากไดของคนอ่ืน ไมริษยาเขา เปนตน ยถาพล
สันโดษ ยินดีตามกําลัง คือ พอใจเพียงแตพอแกกําลังรางกาย สุขภาพ และขอบเขตการใชสอยของตน
ของท่ีท่ีเกิดกําลังก็ไมหวงแหนเสียดาย ไมเก็บไวใหเสียเปลา หรือฝนใชใหเปนโทษแกตน เปนตน  

ยถาสารุปสันโดษ ยินดีตามสมควร คือ พอใจตามที่สมควร แกภาวะ ฐานะ แนวทางชีวิต 
และจุดหมายแหงการบําเพ็ญกิจของตน เชน ภิกษุพอใจแตของอันเหมาะกับสมณภาวะ หรือไดของ
ใชท่ีไมเหมาะกับตน แตจะมีประโยชนแกผูอ่ืน ก็นําไปมอบใหแกเขา เปนตน  

คนสันโดษจะมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ 1) เปนคนไมโลภ 2) เปนคนมีความพากเพียร 
คนไมสันโดษคือ คนเกียจครานหรือพวกขัดขวางการพัฒนา  

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เรากลาวธรรมของภิกษุ ซ่ึงเปนผูสันโดษ (มักนอย) ดวยปจจัย (ของ
จําเปนในการยังชีพ) ท่ีนอย หาไดงายและไมมีโทษ วาเปนองคแหงความเปนสมณะ คือ 

1. สันโดษดวยจีวร ผาบังสุกุล (ผาท้ิงแลว) ท่ีนอย หาไดงายและไมมีโทษ  
2. สันโดษดวยโภชนะ คําขาวท่ีนอยหาไดดวยปลีแขง หาไดงายและไมมีโทษ  
3. สันโดษดวยเสนาสนะ โคนไมท่ีนอย หาไดงายและไมมีโทษ  
4. สันโดษดวยเภสัช (ยา) มูตร (ปสสาวะ) เนาท่ีนอย หาไดงายและไมมีโทษ (พระไตร 

ปฎกเลมท่ี 25 “จัตตาริสูตร”)  
พระองคทรงสอนใหทําตนเปนผูมักนอย ใชสอยของกินของใชอยางประหยัดเทาท่ี มี

ความจําเปนแกชีวิตเทานั้นซ่ึงท่ีสําคัญ ๆ ก็คือ ปจจัย 4 อันไดแก อาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย และ
ยารักษาโรค การรวมมือกันกินนอยใชนอยนี่เอง จะทําใหทรัพยากรของโลกถูกใชอยางประหยัด 
สัตวและพืช ตลอดจน แรธาตุตาง ๆ จะไมถูกใชจายไปอยางฟุมเฟอย ทรัพยากรธรรมชาติจึงจะ
เหลืออยูมาก เพียงพอหาใชไดงาย ไมเกิดความขาดแคลน อันจะเปนท่ีมาของการแกงแยงกัน เปน
ท่ีมาของการลาทรัพยากรในตางแดนเกิดข้ึน ดังท่ีนานาประเทศกําลังทํากันอยู ซ่ึงผลสุดทายก็คือ 
ความลมจมของธรรมชาติท่ัวโลก แลวธรรมชาติก็ตองเสียสมดุลอยางยอยยับ ดินแลง-น้ําเสีย-ปา
สูญ-อากาศเปนพิษ มลภาวะยอมแผกระจายออกไปทุกหนทุกแหง เพราะธรรมชาติท้ังหมดลวนสอด
ประสานกันเปนวงจรเดียว 
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4. อัพยาปชฌะ : ความไมเบียดเบียน 
ความไมเบียดเบียน คือ อัพยา ปชฌัง สุขัง โลเก คือ ความไมเบียดเบียนเปนสุขในโลก ซ่ึง

หมายถึง การไมท้ิงขยะ สารพิษลงสูสาธารณะยอมแสดงถึงการไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
ศีล 5 โดยเฉพาะขอท่ี 1 และขอท่ี 2 ไดแก  
ขอท่ี 1 ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขา ปทัง สมาทิยามิ ซ่ึงหมายถึง การเวนจากการฆาสัตว 
ขอท่ี 2 อทินนา ทานา เวรมณี สิกขา ปทัง สมาทิยามิ ซ่ึงหมายถึง การเวนจากการถือเอา

ส่ิงเขาท่ีเจาของมิไดให โดยนัยนี้ สัตวปาจะไมสูญพันธุ ถาทุกคนเวนจากการฆาสัตว ปาไมจะ
บริบูรณถาทุกคนไมขโมยตัดไมทําลายปา  

5. ปธาน : ความเพียร การอนุรักษส่ิงแวดลอมหรือปธาน 4 ซ่ึงประกอบดวย 
 1) สังวรปธาน หมายถึง เพียรระวังหรือเพียรปองกัน คือ การระวังปองกันไมใหเกิด

มลพิษและความเส่ือมโทรมข้ึน 
 2) ปนานปธาน หมายถึง เพียรละหรือเพียรกําจัด คือ การทําลายมลพิษและกําจัดความ

เส่ือมโทรมท่ีมีอยูแลวใหหมดไป 
 3) ภาวนาปธาน หมายถึง เพียรเจริญหรือเพียรสราง คือ การสรางและปรับปรุงคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมท่ีดีใหเกิดข้ึน 
 4) อนุรักขนาปธาน หมายถึง เพียรอนุรักษหรือเพียรรักษา คือ การบํารุงรักษาส่ิงแวดลอม 

ท่ีดีอยูแลวไมใหเส่ือมลง 
6. คารวะ : ความเคารพ 
ในการจัดการทรัพยากรนั้นตองเคารพสิทธิในชีวิตและความเปนอยูของสัตวโลก หรือ

ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดดวยก็คงจะดีไมนอย เพราะทุกชีวิตยอมมีคุณคา มีประโยชน และมีสิทธิท่ีจะอยู
อาศัยในโลกผืนนี้อยางสงบสุขเทาเทียมกันเชนเดียวกับ มนุษยซ่ึงยอมแนนอนวา หากเราเคารพส่ิง มี
ชีวิตอ่ืน หรือเคารพธรรมชาติ ส่ิงเหลานั้นยอมใหความเคารพและใหความเปนธรรมตอบแทนมนุษย
เชนกัน ณ วันนี้คําวา “สิทธิมนุษยชน” คงไมเพียงพอสําหรับความสงบสุขและความอยูรอดของ
มนุษย เราคงตองมองไกลไปถึง “สิทธิสรรพชีวิตท้ังมวล” ในโลกใบนี้ดวย 

 
2.6 อํานาจหนาท่ีการอนุรักษสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบล 

ส่ิงแวดลอม คือ ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวมนุษยท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต รวมท้ังท่ีเปน
รูปธรรม (สามารถจับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (ตัวอยางเชนวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี 
ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน ผลกระทบจากปจจัย
หนึ่งจะมีสวนเสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหน่ึง อยางหลีกเล่ียงมิได ส่ิงแวดลอมเปนวงจรและวัฏ
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จักรท่ีเกี่ยวของกันไปทั้งระบบ ส่ิงแวดลอมแบงออกเปนลักษณะกวาง ๆ ได 2 สวนคือ1) ส่ิงแวดลอม
ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เชน ปาไม ภูเขา ดิน น้ํา อากาศ ทรัพยากรและ 2) ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษย
สรางข้ึน เชน ชุมชนเมือง ส่ิงกอสรางโบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรม  

แตโดยท่ีพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ได
กําหนดให องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีท่ีตองทําอีกประการหนึ่ง ก็คือ “คุมครอง ดูแล และ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม” แตเม่ือตรวจสอบบทบัญญัติแหงกฎหมายอ่ืน ท่ีให
อํานาจในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินโดยตรง ยังไมมีชัดเจน ท่ีเห็นวาจะเกี่ยวของมาก
ท่ีสุด ก็คือ พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.2535 แตก็มิไดใหอํานาจ
โดยตรง เปนเพียงแตตองดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ ตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
กําหนด หรือตามบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของเทานั้น ซ่ึงจะขอกลาวในรายละเอียดตอไป 

พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
โดยท่ีพระราชบัญญัติฯ นี้ ไดใหความหมาย “ส่ิงแวดลอม” หมายความวา ส่ิงตาง ๆ ท่ีมี

ลักษณะทางกายภาพ ท่ีอยูรอบตัวมนุษย ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยไดทําข้ึน และให
ความหมายของคําวา “คุณภาพส่ิงแวดลอม” คือ ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว พืช และ
ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ และส่ิงท่ีมนุษยไดทําข้ึน ท้ังนี้ เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพ ของประชาชน 
และความสมบูรณสืบไปของมนุษยชาติ ดังนั้น พระราชบัญญัตินี้ จึงเปนกฎหมายท่ีครอบคลุมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมของสังคม และชุมชนท่ัวไป ไมวาจะเปนแหลงตนน้ําธรรมชาติ 
เขตอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตที่อาจมีผลกระทบตอระบบนิเวศนดวย ซ่ึงมี
วิธีการจัดการและควบคุมดังนี้ 

1. การกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม
ท่ัวไป ในเร่ืองตอไปนี้ได 

 1.1 น้ําในแมน้ําลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อางเก็บน้ํา แหลงน้ําสาธารณะอ่ืน ๆ  
 1.2  น้ําทะเลชายฝง รวมท้ังบริเวณปากแมน้ํา 
 1.3  น้ําบาดาล 
 1.4  อากาศในบรรยากาศท่ัวไป 
 1.5  ระดับเสียง และความส่ันสะเทือนโดยท่ัวไป และเร่ืองอ่ืน ๆ (มาตรา 32)  
ซ่ึงมาตรฐานเหลานี้ จะเปนส่ิงท่ีราชการสวนทองถ่ิน รวมทั้ง องคการบริหารสวนตําบล 

อาจนํามาเปนตัวช้ีวัดในการดูแล คุมครองส่ิงแวดลอมโดยท่ัวไป ของทองถ่ินของตนได ปจจุบันได
มีประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2537) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
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น้ํา ชายทะเลชายฝง และประกาศคณะกรรมส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) เร่ือง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินแลว 

2. การกําหนดเขตพื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม ในกรณีท่ีปรากฏวา พื้นท่ีใดเปนพื้นท่ีตนน้ํา
ลําธาร หรือมีระบบนิเวศนตามธรรมชาติท่ีแตกตางไป จากพ้ืนท่ีอ่ืนโดยท่ัวไป หรือมีระบบนิเวศน
ตามธรรมชาติ ท่ีอาจถูกทําลาย หรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือน จากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยได
โดยงาย หรือเปนพื้นท่ีท่ีมีคุณคาทางธรรมชาติ หรือศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษ และเขตนั้น ยัง
มิไดถูกประกาศกําหนดใหเปนอบตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดลอม มีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดใหพื้นท่ีนั้น เปนเขตพื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม
ได (มาตรา 43)  

3. เม่ือรัฐมนตรีกําหนดใหพื้นท่ีใด เปนเขตพื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม รัฐมนตรีฯ 
สามารถ (ก) กําหนดการใชท่ีดิน (ข) หามการกระทําการใด ๆ ท่ีอาจเปนอันตราย หรือกอใหเกิดผล 
กระทบ (ค) กําหนดใหประเภท และขนาดโครงการ หรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ท่ีจะดําเนินการในพื้นท่ีนั้น ตองเสนอรายงานการวิเคราะห ผลกระทบส่ิงแวดลอมกอนได 
(จะกลาวในรายละเอียดในขอ 4) (ง) กําหนดวิธีการจัดการโดยเฉพาะ สําหรับพื้นท่ีนั้น (มาตรา 44) 
ซ่ึงในสวนนี้เอง ท่ีรัฐมนตรีฯ อาจกําหนดใหสวนราชการใด ๆ หรือราชการสวนทองถ่ิน มีบทบาท
หนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งก็ได เพื่อการคุมครองส่ิงแวดลอมนั้น องคการบริหารสวนตําบล จึงอาจ
เกี่ยวของในสวนนี้ได 

4. การวางแผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม กฎหมายนี้ กําหนดใหรัฐมนตรีฯ โดย
ความเห็นของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ สามารถจัดทําแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
และตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงจะมีผลใหสวนราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ี ตองปฏิบัติให
เปนไปตามแผนจัดการคุณภาพ ส่ิงแวดลอม โดยกระทรวงวิทยาศาสตรฯ อาจขอใหสวนราชการท่ี
เกี่ยวของ จัดทําแผนรองรับแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมนั้นได (มาตรา 35) ซ่ึงอาจรวมถึงราชการ
สวนทองถ่ินดวยเม่ือมีแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมแลว กฎหมายกําหนดให ผูวาราชการจังหวัด
ในทองท่ีท่ีเปน เขตคุมครองส่ิงแวดลอม หรือเขตควบคุมมลพิษ มีหนาท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อ
การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม ระดับจังหวัด (มาตรา 37) โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษ เจา
พนักงานทองถ่ิน รวมท้ังประธานกรรมการบริหาร องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีจัดทําแผน 
ปฏิบัติการ เพื่อลด หรือขจัดมลพิษ โดยดําเนินการดังนี้ 

1.  ทําการสํารวจ และเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิด มลพิษท่ีมีอยูในพื้นท่ี 
2.  จัดทําบัญชีแสดงจํานวน ประเภท และขนาดของแหลงกําเนิดมลพิษท่ีสํารวจ 
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3.  ศึกษาวิเคราะห และประเมินมลพิษ และขอบเขตความรุนแรงของปญหา และกําหนด
มาตรการที่เหมาะสม และจําเปน สําหรับลด และขจัดมลพิษนั้น 

ในการจัดทําแผนนี้ กฎหมายใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษ ใหคําแนะนํา และชวยเหลือ
เจาพนักงานทองถ่ิน ตามความจําเปน (มาตรา 60) และแผนปฏิบัติการนั้น ตองเสนอประมาณการ 
และคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน และเงินกองทุนสําหรับกอสราง หรือดําเนินการ เพื่อใหมี
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวม ตามความจําเปน (มาตรา 61) ในสวนนี้ได
กลาวแลวในเร่ือง การจัดการน้ําเสีย 

4.  การควบคุมใหมีการรายงานการวิเคราะห ผลกระทบส่ิงแวดลอม กฎหมายใหอํานาจแก
รัฐมนตรีฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กําหนดประเภท และขนาด
ของโครงการ หรือกิจการของสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซ่ึงตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 46) กรณีท่ี
โครงการ หรือกิจการ ซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เปนโครงการ หรือ
กิจการท่ีตองขออนุญาต จากทางราชการ ตามกฎหมายกอนเร่ิมการกอสราง หรือดําเนินการ ตอง
จัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบตอสํานักนโยบาย และแผนส่ิงแวดลอมกอน ซ่ึงผูมีอํานาจอนุญาต
ตามกฎหมายเฉพาะนั้น ตองรอการส่ังอนุญาต จนกวาผลการพิจารณารายงาน การวิเคราะหผล  
กระทบฯ นั้น จะเสร็จส้ินเสียกอน ซ่ึงสํานักนโยบาย และแผนฯ จะแตงต้ังใหคณะกรรมการ
ผูชํานาญการ เปนผูพิจารณารายงาน ผลกระทบฯ โดยคณะกรรมการฯ นั้น จะตองมีผูมีอํานาจอนุญาต
โครงการ หรือกิจการนั้น หรือผูแทน เปนกรรมการอยูดวย (มาตรา 48) คณะกรรมการผูชํานาญการ 
จะตองดําเนินการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีไดรับรายงานฯ จากสํานักงาน
นโยบายและแผนส่ิงแวดลอม หากไมเสร็จ ใหถือวาเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการฯ เห็นชอบ ก็ใหเจา
พนักงานผูมีอํานาจอนุญาตกิจการ ตามกฎหมายเฉพาะ ส่ังอนุญาตใหประกอบกิจการนั้นได (มาตรา 
49) นอกจากนี้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการฯ ไดใหความเห็นชอบ ผูมีอํานาจตามกฎหมายเฉพาะในการ
พิจารณาส่ังอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาต มีหนาท่ีนํามาตรการท่ีไดเสนอไว ในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ไปกําหนดเปนเง่ือนไขในการส่ังการอนุญาต หรือตออนุญาตใบอนุญาต โดย
ถือวาเปนเง่ือนไขท่ีกําหนดตามกฎหมายในเร่ืองนั้นดวย (มาตรา 50)  

ดังนั้น ในสวนนี้ราชการสวนทองถ่ิน รวมท้ัง องคการบริหารสวนตําบล จะมีสวนเกี่ยว 
ของ ในกรณีของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซ่ึง
ผูประกอบกิจการนั้น ตองขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน หากกิจกรรมนั้นเขาขายกิจการที่ตอง
จัดทํารายงาน การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ผูประกอบการก็จะตองดําเนินการจัดทํารายงานฯ 
ตอสํานักนโยบาย และแผนส่ิงแวดลอม และนําผลการพิจารณานั้น มาประกอบการขออนุญาต หรือ
ขอตออนุญาต ตอเจาพนักงานทองถ่ินดวย ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินจะพิจารณาอนุญาต หรือตออายุ
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ใบอนุญาต โดยไมรอผลการพิจารณารายงาน การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ของสํานักงาน
นโยบาย และแผนฯ มิได หากผลการพิจารณาไมผาน เจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีคําส่ังไมอนุญาต 
แตหากผานการพิจารณาก็พิจารณาอนุญาตกิจการนั้น โดยตองนําเอามาตรการในรายงาน การ
วิเคราะหผลกระทบฯ นั้น มากําหนดเปนเง่ือนไขในใบอนุญาตดวย  

พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 สวนท่ี 2 
อํานาจหนาท่ีของสภาตําบล 

มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบลคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย
กําหนดไว 3 ดานคือ 1) ดานการกําหนดนโยบาย 2) ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 3) ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน 

มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปน้ีการคุมครองดูแล และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน 

มาตรา 69 อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 66 มาตรา 67และ
มาตรา 68 นั้น ไมเปนการตัดอํานาจหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวยงาน
ของรัฐอันท่ีจะดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจงใหองคการ
บริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควรในกรณีนี้ หากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินการ ดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ นํา
ความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นดวย 

มาตรา 71 องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบังคับตําบล หรือใชบังคับในตําบล 
ไดเทาท่ี ไมขัดตอกฎหมาย หรืออํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ในการนี้จะกําหนด 
คา ธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บ และกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกิน 
หารอยบาท 

องคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเปนองคกรของรัฐท่ีทํางานอยูในทองถ่ิน และมีความ
ใกลชิดกับทองถ่ินมากท่ีสุด จากกฎหมายดังกลาวเปนการใหอํานาจกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนการท่ีแสดงใหเห็นถึงการสรางกฎหมายรอง 
รับการทํางานในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยใหอํานาจกับหนวยงานทองถ่ินในการดูแล เพื่อให
การดําเนินงานเปนท่ีเกี่ยวของกับชุมชนมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จและสามารถดําเนินงาน
ไดอยางเต็มท่ีตามอํานาจกฎหมายท่ีไดกําหนดไวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึง
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน ท้ัง ชุมชนเอง องคการบริหารสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาค 
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เอกชน และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของทําใหเกิดการแกไขปญหาไดอยางจริงจัง การใหอํานาจกับ
ชุมชน ในการดูแลทรัพยากรรวมกัน โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางขอบัญญัติทองถ่ินข้ึน 
มารองรับการดําเนินงานของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะทําให
การดําเนินงานของชุมชนมีประสิทธิภาพ ไดรับการยอมรับและเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีบทบาทสําคัญในการตราขอบัญญัติตําบลข้ึนมาเพื่อรองรับ
การดําเนินงานของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยชุมชน 

 

2.7 พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
กฎหมายส่ิงแวดลอมของบางประเภทอาจกําหนดคุณภาพส่ิงแวดลอม และจํากัดเง่ือนไข

ในการดําเนินกิจการบางประเภทของมนุษย เชน กําหนดปริมาณของภาวะมลพิษท่ีจะใหมีได หรือ
กําหนดใหตองมีการวางแผนและการตรวจสอบกิจการบางอยาง เปนตน นโยบายของรัฐ เปนตนวา 
มาตรการกันไวดีกวาแก (precautionary principles) การมีสวนรวมของประชาชน การจัดต้ังศาล
ส่ิงแวดลอม และมาตรการใครทําคนนั้นจาย (polluter pay principles) ลวนเปนลักษณะหนึ่งของ
กฎหมายส่ิงแวดลอม ไดมีการริเร่ิมจะใหมีกฎหมายส่ิงแวดลอมข้ึนเปนคร้ังแรกในยุคปฏิวัติอุตสาห 
กรรมประมาณชวง พ.ศ.2503 อยางไรก็ดี ถึงแมวานานาประเทศในโลกจะไดตรากฎหมายส่ิงแวดลอม 
ข้ึน แตกลไกแหงกฎหมายดังกลาวก็มักไมประสบผล และในปจจุบัน กฎหมายส่ิงแวดลอมก็ถูกมอง
วาเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการโฆษณาและสงเสริมกลไกการพัฒนาอยางยั่งยืนการปฏิรูปกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมในขณะน้ี เปนไปเพื่อพัฒนามาตรการดานส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพมากกวาเดิมท่ีใช
มาตรการบังคับและควบคุม (command and control) ซ่ึงผูคนมักไมพึงใจนัก ผลสวนหนึ่งท่ีไดจากการ
ปฏิรูปดังกลาว เปนตนวา การจัดเก็บภาษีส่ิงแวดลอม การวางมาตรฐานบางอยาง เชน ไอเอสโอหน่ึง
พันส่ีรอย ตัวอยางกฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีควรรู 

1. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติข้ึน
เพื่อปองกันปญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอม เชน ดินเสีย น้ําเนา อากาศเปนพิษ ปา
ไม ตนน้ําลําธารถูกทําลาย อันเนื่องมาจากการขยายตัวของประชากร การใชทรัพยากรอยางไมถูก 
ตอง และอุตสาหกรรม โดยสงเสริมประชาชน และองคกรเอกชน ใหมีสวนรวมในการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม กําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการสวน
ทองถ่ินและกําหนดแนวทางปฏิบัติในสวนท่ีไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบโดยตรง กําหนดมาตรการ
ควบคุมมลพิษดวยการจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย และ
เคร่ืองมือหรืออุปกรณตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับมลพิษ และหนาท่ีความรับผิดชอบของผูท่ี
เกี่ยวของกับการกอใหเกิดมลพิษตลอดจนใหมีกองทุนส่ิงแวดลอม การบังคับใชกฎหมายฉบับนี้จึง
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เปนการวางกรอบนโยบายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม การกําหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม การวาง 
แผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม การประกาศเขตอนุรักษและพ้ืนท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม การ
กําหนดใหโครงการขนาดใหญจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนตน แต
มิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมหรือการรีไซเคิลเศษเหลือท้ิงของเคร่ืองใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิคสใด ๆ  

2. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายท่ีออกใชเพื่อควบคุมดูแลการประกอบ 
กิจการโรงงานใหเหมาะสม โดยกําหนดใหแบงโรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดโรงงาน แบง
ออกเปน 3 ประเภท คือ โรงงานจําพวกท่ี 1 โรงงานจําพวกท่ี 2 หรือโรงงานจําพวกท่ี 3 แลวแตกรณี 
กฎหมายกําหนดใหโรงงานจําพวกใดจําพวกหน่ึงหรือทุกจําพวกตองปฏิบัติตามในเร่ืองท่ีต้ัง สภาพ 
แวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน ลักษณะและชนิดของเคร่ืองจักร เคร่ือง
อุปกรณ คนงานที่ตองมีความรูตามประเภทชนิดหรือขนาดของโรงงาน หลักเกณฑท่ีตองปฏิบัติ 
กรรมวิธีการผลิต เคร่ืองมืออุปกรณเพื่อปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหาย ความ
เดือดรอนท่ีอาจเกิดแกบุคคลหรือทรัพยสินในโรงงานหรือท่ีอยูใกลเคียง มาตรฐานและวิธีควบคุม
การปลอยของเสีย มลพิษท่ีมีผลกระทบกับส่ิงแวดลอม การจัดใหมีเอกสารเพื่อการควบคุมหรือตรวจ 
สอบ ขอมูลท่ีจําเปนท่ีผูประกอบกิจการจะตองแจงตามระยะเวลาท่ีกําหนด และการอ่ืนใดที่คุมครอง
ความปลอดภัยในการดําเนินงาน เชน ในมาตรา 8 (4) ไดกําหนดหลักเกณฑท่ีตองปฏิบัติ กรรมวิธีการ
ผลิตและการจัดใหมีอุปกรณหรือเคร่ืองมืออ่ืนใด เพื่อปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตรายความ
เสียหายหรือความเดือดรอนท่ีอาจเกิดแกบุคคลหรือทรัพยสินท่ีอยูในโรงงานหรือท่ีอยูใกลเคียงกับ
โรงงาน ซ่ึงอาจใชอํานาจดังกลาวในการกําหนดใหโรงงานปฏิบัติเกี่ยวกับการรีไซเคิลวัสดุเหลือท้ิง
จากกระบวนการผลิต และการหามไมใหใชสารอันตรายบางอยางในกระบวนการผลิต  

3. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายจัดต้ัง
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพื่อใหเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีจัดหาพ้ืนท่ีต้ังนิคมอุตสาห 
กรรม แลวจัดใหเชา เชาซ้ือ หรือขาย และใหบริการแกผูประกอบอุตสาหกรรม และผูประกอบกิจ 
การที่เปนประโยชนหรือตอเนื่องกับผูประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายยังได
กําหนดสิทธิประโยชนของผูประกอบอุตสาหกรรมดานตาง ๆ เปนตนวาผูประกอบอุตสาหกรรม
อาจไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมตามจํานวนเน้ือท่ีท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร แมจะเกินกําหนดท่ีจะพึงมีไดตามกฎหมายอ่ืน ไดรับอนุญาตใหนําคนตางดาวซ่ึงเปน
ชางฝมือ ผูชํานาญการ คูสมรส และบุคคลซ่ึงอยูในอุปการะเขามาในราชอาณาจักร ไดตามจํานวน
และภายในกําหนดระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร แมจะเกินจํานวนหรือระยะเวลาตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง อนุญาตใหนําหรือสงเงินทุน เงินกูตางประเทศ หรือเงินตามขอผูกพัน
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ออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได การกําหนดเงื่อนไขบางอยางใหผูประกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการของเสียในกระบวนการผลิต คงเปนไปในทํานอง
เดียวกันกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงไมสามารถกําหนดเลยไปถึงข้ันตอนหลังการขาย
ท่ีไดจําหนายใหกับผูบริโภคแลว 

4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายท่ีขยายขอบเขตการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีเกี่ยวของกับการสาธารณสุขในดานตาง ๆ ใหกวางขวางขึ้น เพื่อสามารถนํามาปรับใช
กับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไดทันทวงที กําหนดมาตรการกํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัย
ส่ิงแวดลอมไวอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมใหมี
ลักษณะการกํากับดูแลและติดตาม และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีและบทกําหนดโทษตาม
กฎหมายปจจุบันใหสามารถบังคับใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายอยางเครงครัด 
เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของสังคมปจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดานการ
กํากับดูแลและปองกันเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดลอม กฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุขในการควบคุมดูแลและอนุญาตกิจการท่ีอาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพของประชาชน และกําหนดการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย ใหเปนหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น จึงมีอํานาจจํากัดเฉพาะเร่ือง ไมอาจท่ีจะกําหนดหนาท่ีของผูประกอบ 
การในการเรียกคืนเศษเหลือท้ิงของเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิคสท่ีจําหนายใหกับผูบริโภคแลว 
คงทําไดแตเพียงการเก็บขนขยะดังกลาวและนําไปกําจัดตามหนาท่ีโดยใชงบประมาณของตนเอง 

5. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายท่ีออกมายกเลิก พระราชบัญญัติ
วัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2516 เนื่องจากปรากฏวามีการ
นําวัตถุอันตรายมาใชในกิจการประเภทตาง ๆ เปนจํานวนมาก และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจกอให 
เกิดอันตรายอยางรายแรงแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย และส่ิงแวดลอมได แมวาในขณะน้ีจะมีกฎหมาย
ท่ีใชควบคุมวัตถุท่ีกอใหเกิดอันตรายอยูบางแลวก็ตาม แตก็มีอยูหลายฉบับและอยูในอํานาจหนาท่ี
ของหลายกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงกฎหมายเหลานั้นไดออกมาตางยุคตางสมัยกัน ทําใหมีบท 
บัญญัติท่ีแตกตางกันและยังไมครอบคลุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษโดย
ขยายขอบเขตใหครอบคลุมวัตถุอันตรายตาง ๆ ทุกชนิด และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
ควบคุมวัตถุอันตรายใหเหมาะสมยิ่งข้ึน พรอมกับจัดระบบบริหารใหมีการประสานงานกันระหวาง
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตรายดังกลาวดวย กฎหมายฉบับนี้ใช
บังคับกับบุคคลใดท่ีผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย แตมิไดมีบท 
บัญญัติกําหนดใหผูผลิตตองเรียกคืนเศษเหลือท้ิงวัตถุท่ีใชแลวมาบําบัดหรือรีไซเคิล 
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6. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 บัญญัติข้ึนเพื่อกําหนด
มาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อประโยชนในการสงเสริมอุตสาหกรรม เพื่อความ
ปลอดภัย หรือเพื่อปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชนหรือแกกิจการอุตสาหกรรม หรือ
เศรษฐกิจของประเทศ กฎหมายมีการแกไขเพ่ิมเติมหลายคร้ังเกี่ยวกับ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม องคประกอบคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพิ่มเติม
บทบัญญัติยอมใหทําหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐานของตางประเทศหรือมาตรฐานระหวางประเทศ เฉพาะเพื่อ
ประโยชนในการสงออกหรือเม่ือมีความจําเปนตองใชในราชอาณาจักรเปนคร้ังคราว ปรับปรุง
อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีและของคณะกรรมการและเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานและอัตราโทษสําหรับการกระทําผิด ตลอดจนบทบัญญัติ
ลงโทษผูแทนนิติบุคคลกรณีท่ีนิติบุคคลกระทําผิดกับบทบัญญัติเปรียบเทียบคดีดวย การเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจในการกําหนดเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต การกําหนดหลักเกณฑใน
การโอนใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพ่ือใหผูรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานสามารถประกอบกิจการผลิตสินคาไดทันทีและมีความตอเนื่องไมหยุดชะงัก เกิดความคลอง 
ตัวและรวดเร็ว เปนผลดีตอผูประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศโดยสวนรวม กฎหมายฉบับนี้ 
เปนเคร่ืองมือในการควบคุมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานและอนุญาตใหนําเขา
ผลิตภัณฑท่ีเปนไปตามมาตรฐาน ดังนั้น อาจใชในการคัดเลือกสินคาท่ีไดมาตรฐานความปลอดภัย
เทานั้นท่ีจะอนุญาตใหนําเขาหรือจําหนายในประเทศ อยางไรก็ตาม การกําหนดใหผูผลิตตองเรียก
คืนเศษเหลือท้ิงของเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิคสนําไปบําบัดหรือรีไซเคิล ยังอยูนอกกรอบของ
กฎหมาย 

7. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะของไทย กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทยมี 2 ลักษณะ คือ กฎหมายการรักษาความสะอาด หามท้ิงขยะมูลฝอยในท่ีหามและ
อนุรักษส่ิงแวดลอม ไดแก พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 อีกลักษณะหนึ่ง คือ กฎหมายท่ีกําหนดหนาท่ีของ
ผูรับผิดชอบในการกําจัดขยะมูลฝอย ซ่ึงจะใหอํานาจกับทองถ่ิน ไดแก เทศบาล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา หรือองคการบริหารสวนตําบล ในการเก็บ ขน กําจัดขยะมูลฝอยในเขตท่ีตนมีอํานาจ
หนาท่ี ไดแก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 พระราช 
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เปนตนสวนขยะอันตรายจะมีกฎหมาย
เฉพาะ เชน ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมใชกฎหมายโรงงาน กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม หรือ
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กฎหมายวัตถุอันตราย กํากับดูแลแลวแตกรณี แตก็เปนการกําหนดภาระหนาท่ีของทางโรงงานท่ี
ตองจัดการขยะของตนท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตมิใหปลอยออกสูส่ิงแวดลอม หรือปลอยออกภาย 
ใตการควบคุม โดยกําหนดคามาตรฐานมลพิษตามกฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
หรือกฎหมายสาธารณสุข 

องคการบริหารสวนตําบล พระราชบัญญัติไดกําหนดในการรักษาส่ิงแวดลอมไว 3 
ประเด็นดังกลาวแลว จึงทําใหความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ขององคการบริหารสวนตําบลบางเมืองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

 

2.8 สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 
การวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององค 

การบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ผูวิจัยไดศึกษาสภาพท่ัวไปของ
พื้นท่ีท่ีศึกษา กอนทําการวิจัยดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไป 
ตําบลบางเมือง มีเนื้อท่ี 35 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเปนท่ีราบลักษณะการอยูอาศัยกัน

อยางหนาแนน มีรานคาและสถานบริการตั้งอยูเปนจํานวนมาก 
อาณาเขตตําบล 
ทิศเหนือ  ติดกับ ต.แพรกษา , ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
ทิศใต   ติดกับ ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เทพารักษ , ต.แพรกษาใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
ทิศตะวันตก  ติดกับ เทศบาลต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
จํานวนประชากรของตําบล  
จํานวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง 15,749 คน และจํานวน

หลังคาเรือน 5,213 หลังคาเรือน  
ขอมูลอาชีพของตําบล  
อาชีพหลัก  
1. รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม 
2. เกษตรกรรม  
ขอมูลสถานท่ีสําคัญของตําบล 
1. สถานีอนามัยบางเมือง 
2. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติคลองบางปง 
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3. โรงเรียนวัดบางปง 
4. โรงเรียนคลองมหาวงก 
5. วัดบางปง 
6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางเมือง 
7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคลองมหาวงก  
8. โรงพยาบาลวชิรปราการ 
 

2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
การวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององค 

การบริหารตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กอนทําการศึกษาวิจัยดังนี้ 

เสาวลักษณ ทรงสงวน (2540, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การรับรูบทบาทของ
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลตอการจัดการส่ิงแวดลอม : ศึกษาจากองคการบริหารสวน
ตําบล อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา” ผลของการศึกษาวิจัย พบวา คณะกรรมการองคการบริหาร
สวนตําบล มีบทบาทคอนขางสูงในการดําเนินงานตามนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม และการทดสอบสมมติฐาน พบวา การมีสวนรวมของประชาชน มีความสัมพันธกับการ
รับรูบทบาทในการจัดการส่ิงแวดลอมของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล สวนตัวแปร
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง การศึกษา ตําแหนงทางสังคม ความรูความเขาใจ และแหลงรับขอมูล
ขาวสาร ไมมีผลตอการรับรูบทบาทในการจัดการส่ิงแวดลอมของคณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลในการศึกษาวิจัย มีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ 1. ควรปรับปรุงคณะกรรมการองคการบริหารสวน
ตําบลใหมีการรับรูบทบาทหนาท่ี ในดานการจัดการส่ิงแวดลอม ใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนในทุก
ดาน โดยการจัดการฝกอบรมเฉพาะดานความตองการในการฝกอบรมขององคกรทองถ่ิน 2. กรมการ
ปกครองและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรมีนโยบายกําหนดเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมใหชัดเจน 
และสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 3. ควรมีการจัดการรณรงคกิจกรรมรวมกัน ระหวาง
ประชาชน คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเนนการสรางจิตสํานึก และตระหนักถึงปญหาในดานการเสริมสราง
ความรูความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน 4. ควรจัดใหมีระบบการติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจนกํานัน ผูใหญบาน อยางจริงจัง 
และตอเนื่อง  
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อุดร วงษทับทิม (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “แนวคิดนครนิเวศกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเมืองเชียงใหมอยางยั่งยืน” การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลหลายวิธีแบบผสมผสานเพื่อรวบรวมขอมูลท่ีตองการ โดยใชวิธีการ 3 รูปแบบดวยกัน คือ 
เทคนิควิจัยอนาคตแบบ Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) ซ่ึงใชเทคนิคการสัมภาษณ
เชิงลึกดวยแบบสัมภาษณปลายเปด พรอมกับแนบเอกสารแนวคิดการพัฒนากับปญหาส่ิงแวดลอม 
และกรณีศึกษานครนิเวศเมืองเดวิสและเมืองคูริติบา นอกจากนี้ยังใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
การสัมมนาโตะกลม และการเสวนากลุมยอย พื้นท่ีศึกษาครอบคลุมท้ังในเขตตัวเมืองเชียงใหม ซ่ึง
อยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พื้นท่ีชานเมือง และพื้นท่ีรายรอบซ่ึงเปนระเบียงชานเมือง โดยให
ความสําคัญอันดับตนกับการอนุรักษเมืองเกา ท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรและเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม ใชระยะเวลาในการศึกษาต้ังแตเดือนมิถุนายน 2540 ถึงเดือนธันวาคม 2541ผูวิจัยได
ศึกษาแบบองครวมเพื่อใหครอบคลุมท้ัง 3 มิติ คือ (1) แนวทางการพัฒนาและการจัดการส่ิงแวดลอม
เมืองเชียงใหมอยางยั่งยืนภายใตแนวคิดนครนิเวศ (2) การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม และปญหา
จากการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแตละฉบับ และ (3) แผนการพัฒนา
สังคมและชุมชน โดยเฉพาะองคกรประชาคมเมืองเชียงใหม โดยใหความสําคัญกับวัฒนธรรม
ชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินผลการศึกษามีดังนี้ การจัดการส่ิงแวดลอมเมืองเชียงใหมท่ียั่งยืนเพื่อให
บรรลุซ่ึงเปนนครนิเวศ ข้ึนอยูกับความรวมมือกันของประชาชนและวิธีการพัฒนาแบบพหุภาคี ซ่ึง
เปนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงในท่ีนี้ภาครัฐไดแก เทศบาล
นครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และองคการบริหารสวนจังหวัด ภาคเอกชน ไดแก หอการคา
เชียงใหม สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม ฯลฯ สวนภาคประชาชน ไดแก กลุมผลประโยชนในทองถ่ิน 
ผูมีสวนได - เสีย เครือขายชุมชนเมือง กลุมศรัทธาวัด กลุมผูหญิง กลุมอนุรักษธรรมชาติ และกลุม
อาชีพตาง ๆ ฯลฯในการนี้ ประชาชนในเมือง กลุมผลประโยชน ผูมีสวนได - สวนเสีย และภาคีตาง 
ๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาบนฐานของชุมชนเพื่อใหกาวไปสูการมีเครือขายทางสังคมท่ีดี ตองเขามามี
บทบาทอยางสําคัญในการปกครองและการบริหารจัดการแบบธรรมรัฐ โดยผานกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชน และประชาธิปไตยโดยตรงหรือการบริหารในแนวระนาบ ซ่ึงมีความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได ในทางปฏิบัติ ประชาชนท่ัวไปลวนเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน
เมือง สรางความเขมแข็งใหแกองคกรคณะกรรมการชุมชนเมืองและเครือขายชุมชนเมืองเพื่อกาว
ไปสูการกอต้ังประชาคมเมืองเชียงใหมดานการเมือง เทศบาลนครเชียงใหมควรใหความสําคัญท้ัง
ระบบอยางเปนเอกภาพ และทํางานรวมกับคณะกรรมการชุมชนเมือง คณะกรรมการเครือขาย
ชุมชนเมือง และประชาคมเมืองเชียงใหมอยางใกลชิด เทศบาลนครเชียงใหมตองมีแผนหลักระยะ
ยาวท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และการพัฒนาอยางองค
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รวม ซ่ึงมีการผสานการพัฒนาเศรษฐกิจเขากับการพัฒนาสังคมและการพัฒนาดานนิเวศ รวมท้ังมี
การจัดการทรัพยากรในทองถ่ินโดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติดานเศรษฐกิจ 
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีดําเนินโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือโครงการพัฒนาใด ๆ 
ควรประสานแผนปฏิบัติการระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อลดปญหาการซํ้าซอนและลดงบประมาณ 
ประชากรในชุมชนควรกอต้ังสหกรณชุมชน กลุมออมทรัพย ฯลฯ เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ
ชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองได สนับสนุนการพัฒนาท่ีมุงใหเมืองกับชนบทเจริญเติบโตไปดวยกัน 
เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ขณะเดียวกันควรนําเอามูลคาเต็มจํานวน คาใชจายหรือตนทุนเต็มจํานวนจาก
ความเส่ือมโทรมในดานสังคม และความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอมมาคิดคํานวณดวย ประชาชน
ตองเขาถึงทรัพยากรและมีสวนรวมในการคุมครองดูแลทรัพยากรซ่ึงเปนสินทรัพยเสรี ไมใหถูก
ภาครัฐหรือภาคเอกชนใชอยางละโมบ จนเปนการทําลายหรือกอใหเกิดผลกระทบในดานลบตอ
สังคมและส่ิงแวดลอม โดยไมตองแบกภาระรับผิดชอบใด ๆ ดานสังคม ควรคํานึงถึงคนรุนอนาคต 
มุงเนนการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ
ยาเสพติด และบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด มีบริการดานสาธารณสุขท่ีดี ยกระดับมาตรฐานการ 
ศึกษาใหสูงข้ึน ขณะเดียวกันยังคงธํารงไวซ่ึงเอกลักษณ จริยธรรม ประเพณี ความเช่ือ ภูมิปญญา 
และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ดานส่ิงแวดลอม ตองมีวิสัยทัศนในการจัดการส่ิงแวดลอมเมือง
เชียงใหมท่ีสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน คํานึงถึงความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติ พลวัตของภูมิปญญาทองถ่ิน และการใหคุณคาดานวัฒนธรรมชุมชน ในกระบวนการ 
พัฒนาและจัดการส่ิงแวดลอม ควรใหความสําคัญอันดับตนกับความยั่งยืนของระบบนิเวศ ขณะ 
เดียวกันควรจัดระบบขนสงมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ ใหบริการแกประชาชนทั้งในเขตตัวเมืองและ
ชานเมืองรอบนอก มีมาตรการควบคุมการจอดรถยนตบนทองถนน และรณรงคสงเสริมใหมีการ
เดินและใชจักรยานในเมืองเกา พรอมกันนี้ควรมีการปลุกจิตสํานึกใหรวมกันรับผิดชอบตอสังคม 
รณรงคใหชวยกันรักษาส่ิงแวดลอม รวมดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม การเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในเมืองเชียงใหมและการมีมาตรการคุมครองดานส่ิงแวดลอมมีความสําคัญมากเชนกัน 

ระดม อินแสง (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษา “บทบาทขององคการบริหารสวนตําบล ในการ
บริหารการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของทองถ่ินในจังหวัดผลการศึกษา พบวา ผู บริหารทั้ง 4 
แหง มีบทบาทในการบริหาร การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม อยูในระดับปานกลาง และมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท หนาท่ีในการบริหาร การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมใน
ทองถ่ินคอนขางนอย แตมีบางองคการบริหารสวนตําบล โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลไหล
นาน มีโครงการจัดการทรัพยากรท่ีประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง เชน โครงการอนุรักษพันธุสัตว
น้ํา โครงการจัดต้ังปาชุมชน โครงการเยาวชนอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม เปนตน ซ่ึงโครงการ
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เหลานี้ ไดรับการสนับสนุนจากกลุมประชาคมตําบล กลุมองคกรเอกชน ท่ีมีบทบาทอยางมากใน
ปจจุบัน ในสวนของปญหา และอุปสรรค ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญเปน
ปญหาการขาดแคลนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ท่ีจะนํามาใชสนับสนุนโครงการตาง ๆ เปนตนผล
การศึกษาบงช้ีวา การบริหาร การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมองคการบริหารสวนตําบลใหได 
ผลดีนั้น จําเปนตองไดรับความรวมมือจากกลุมประชาคมตําบล รวมท้ังกลุมองคกรตาง ๆ ท่ีดําเนิน
กิจกรรมดานการอนุรักษอยูแลว โดยท่ีผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จะตองใหความสําคัญ รวม 
มือกับกลุมประชาคมตําบลและกลุมอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญผูบริหารจะตองใหความสนใจ เขารวมโครงการ
อนุรักษ โครงการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม กับกลุมตาง ๆ ในพื้นท่ีนั้นดวย 

มัญชรัตน วิรัชวงศ (2542, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา “การประเมินผลโครงการคัดแยก
มูลฝอยและการนํากลับมาใชใหมของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” พบวาเทศบาลเมือง
พนัสนิคมมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอโครงการคัดแยกมูลฝอยและการนํากลับมาใชใหม สําหรับปจจัย
นําเขาพบวางบประมาณและวัสดุอุปกรณเปนปจจัยท่ีตองไดรับการแกไขปรับปรุง สวนกระบวน 
การดําเนินงานโครงการ พบวา เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีการดําเนินงานครอบคลุมตามมาตรฐาน
กระบวนการบริหารจัดการท้ังหมด และผลการดําเนินงานโครงการ ไดแก ความรู ทัศนคติ และพฤติ 
กรรมการคัดแยกมูลฝอยเพื่อการนํากลับมาแปรรูปใชใหมของประชาชนในพื้นท่ีโครงการ พบวา 
ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยเพ่ือการนํากลับมาแปรรูป
ใชใหมปานกลาง มีทัศนคติท่ีดี และมีพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยเพื่อการนํากลับมาแปรรูปใช
ใหมปานกลาง จากการทดสอบทางสถิติ พบวา การรับรูขาวสารเปนปจจัยท่ีมีผลตอความรู การรับรู
ขาวสารและความรูเปนปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติ และอาชีพ รายไดสุทธิ การรับรูขาวสารและความรู 
เปนปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยเพื่อการนํากลับมาแปรรูปใชใหม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

สมศรี ฟุงขจร (2544, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง “บทบาทของสํานักงานเขตกรุงเทพ-
มหานครในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” ท่ีศึกษาบทบาทของสํานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท้ังนี้จะพิจารณาจากการรับรู
ของประชาชนในพื้นท่ีเขตช้ันใน (เขตสัมพันธวงศ) และพ้ืนท่ีเขตช้ันนอก (เขตตล่ิงชัน) จํานวน 200 
ราย โดยการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณประกอบกันผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมี
การรับรูกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมอยางถูกตองในระดับสูง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู
ของประชาชน ไดแก ทัศนคติตอสถานการณส่ิงแวดลอม การรับรูขาวสารส่ิงแวดลอม และความรู
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและกฎหมายทั่วไป มีความแตกตางกันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจากการวิจัยดังกลาว ไดมีการเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา และสงเสริมใหผูท่ีเกี่ยว 
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ของไดรวมมือกันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยช้ีใหเห็นวาภาครัฐ ควร
พิจารณาปรับปรุงแกไขขอขัดของของกฎหมายท่ีใชอยูในปจจุบันใหมีมาตรการจูงใจในดานตาง ๆ 
และมาตรการบังคับท่ีสามารถนํา ไปปฏิบัติไดอยางจริงจังโดยเฉพาะหนวยงานระดับสํานักเขต
กรุงเทพมหานคร ควรมีการเผยแพร ประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอใหมากข้ึนกวาเดิมโดยการใชส่ือ
ในการประชาสัมพันธท่ีนาสนใจและเขาใจงาย มีการรณรงคและช้ีแจงใหประชาชนไดทราบถึงการ
ประกาศใชกฎหมายระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เพื่อท่ีประชาชนจะไดเขาใจ และสามารถท่ีจะปฏิบัติ
ตนไดอยางถูกตอง รวมท้ังการใหความรู ความเขาใจ กับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานส่ิงแวดลอม โดย
การจัดฝกอบรมความรูทางวิชาการ เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี และควรสราง
จิตสํานึกและความตระหนักใหกับประชาชนไดมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมตอไป 

ประสาน ดาราเย็น (2546, บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง “ทัศนคติของพนักงานตอระบบจัดการ
ส่ิงแวดลอม ISO 14001 บริษัท ไทยแอโรว จํากัด (โรงงานฉะเชิงเทรา) มีทัศนคติตอระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001” ผลการวิจัยพบวา 

1. พนักงานของบริษัท ไทยแอโรว จํากัด (โรงงานฉะเชิงเทรา) มีทัศนคติตอระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 ของบริษัทฯ โดยรวมและรายไดอยูในระดับดี 

2. พนักงานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนรวม และหนวยงานท่ีสังกัด มีทัศนคติตอระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
ISO 14001 ของบริษัท ไทยแอโรว จํากัด (โรงงานฉะเชิงเทรา) โดยรวมและรายไดแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

กระสุน บุญอําพล (2546, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง “ทัศนคติของหัวหนาครัวเรือนท่ี
ตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร” ผลการวิจัยพบวา หัวหนาครัว 
เรือนรอบอุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพรมีทัศนคติตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหมูเกาะชุมพร 
อยูในระดับปานกลาง โดยพบวาระดับการศึกษา อาชีพ ประเภทการถือครองท่ีดิน ภาระหนี้สิน และ
ความรูความเขาใจเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติท่ีมีตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
หัวหนาครัวเรือนรอบอุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร สวนปจจัยท่ีไมมีอิทธิพลตอทัศนคติตอการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติไดแก รายได การรับรูขาวสาร และการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ ผลการ 
ศึกษาทัศนคติของหัวหนาครัวเรือนรอบอุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพรนี้สามารถนําไปกําหนดแนว 
ทางและวิธีการในการจัดการอุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร ท้ังทางดานทรัพยากรปาไม และ
ทรัพยากรประมง ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมได โดยการใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการ
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จัดการทรัพยากรแกประชาชนกลุมเปาหมาย เพื่อพัฒนาระดับทัศนคติท่ีดีตอการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ศิริลักษณ จันโภคา (2548) ไดทําการวิจัยเร่ือง “ การมีสวนรวมของพนักงานบริษัทวิทยุ
การบินแหงประเทศไทย จํากัดตอการนําระบบจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 มาใชพัฒนาองคกร” 
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมและปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม รวมถึงปญหาและ
อุปสรรคของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด การนําระบบจัดการส่ิงแวดลอม 
ISO 14001 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมท้ัง 4 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติงาน ดาน
ผลประโยชนท่ีไดรับ และดานการตรวจติดตามอยูในระดับมาก และปจจัยสวนบุคคลดานอายุ 
รายได ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ลักษณะการทํางานท่ีแตกตางกัน จะทําใหการมีสวนรวมของ
พนักงานในการนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 มาใชพัฒนาองคกรแตกตางกันซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ยกเวนปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ  

สันติ วัดผาพับ (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
บริหารงานเทศบาลตําบลบางปะหัน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษา
พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลปางปะ
หันแตกตางกันไปในดานเทศบาลบริการน้ําประปาบาดาล ดานเทศบาลจัดสวนสาธารณะ และศูนย
ออกกําลังกายกลางแจง ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลบาง 
ปะหัน ประชาชนมีระดับความพึงพอใจในดานสาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน ดานการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ดานคุณภาพชีวิต และดานสังคม 
ซ่ึงมีผลตอระดับความพึงพอใจมากและสวนดานการเมืองการบริหารมีผลตอระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง 

อํานวย สิทธิบุญ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษา “บทบาทและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมือง
ชลบุรีกับการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อ
ศึกษาปญหาส่ิงแวดลอมในภาคตะวันออก ศึกษาบทบาทและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตอการแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาปญหาและอุปสรรคของเทศบาลในการแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอม และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงบทบาทและอํานาจหนาท่ีเของเทศบาลวิธี 
ดําเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Documentary Research) ผลการวิจัย 1. ปญหาส่ิงแวดลอมในภาค
ตะวันออก เกิดจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจจากสังคมพ้ืนฐาน จากสังคมเกษตร 
กรรมเปนสังคมอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานบริเวณชายฝงภาค
ตะวันออก ปรากฏผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางตรงและทางออม
เกี่ยวกับน้ํา พื้นท่ีปาไมถูกทําลาย การขาดแคลนน้ําใชในกิจกรรมตาง ๆ น้ําทะเล แมน้ํา ลําคลองเนา



 42 

เสีย เกิดปญหานิเวศทยาชายฝงและลุมน้ําปาไมชายเลนเส่ือมโทรมขาดแคลนสัตวน้ําธรรมชาติ ท้ัง
ในทะเลในแหลงน้ําจืด เกิดความเส่ือมโทรมของแหลงทองเท่ียว เชน หาดพัทยา หาดจอมเทียน หาด
บางแสน และแมน้ําบางปะกง ซ่ึงสามารถสรุปปญหาส่ิงแวดลอมภาคตะวันออกได 2 ประการ คือ 1. 
การขาดแคลนน้ําสําหรับใชในบานเรือน ชุมชนเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 2. คุณภาพน้ําเส่ือม
โทรม บริเวณชายฝงพัทยา นาจอมเทียน บางแสน แมน้ํา บางปะกงเสีย มีน้ําทะเลหนุน 2. ดาน
บทบาทและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมืองชลบุรี พบวาเทศบาลเมืองชลบุรี มีบทบาทและอํานาจ
หนาท่ีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระ
ราช บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 ซ่ึง
กําหนดใหเทศบาลเมืองชลบุรีมีบทบาท อํานาจหนาท่ีในสวนท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเปนกลไกสําคัญในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
เนื่องจากเปนผูท่ีอยูใกลชิดและรูปญหาของทองถ่ิน จึงมีบทบาทในสวนนี้ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พอสรุปไดวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา เปนตัวแปร
อิสระ ท่ีเปนปจจัยสําคัญในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดเปนตัวแปรอิสระเพื่อ
ศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมตอไป 

 

2.10 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวน

ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจัยตาง ๆ ท่ีมีความแตกตางกันและบางประเด็นมีความสอดคลองกัน โดยนําแนวคิดท่ีเกี่ยวกับ
ความคิดเห็น ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับบทบาท หลักการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักวิชาการตาง ๆ และ
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 สวนท่ี 2 อํานาจหนาท่ี
ของสภาตําบล ตาม มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทํา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ผูวิจัยไดนํามาเปนกรอบแนวคิดการวิจัยไวดังนี้ ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
และกําหนดรายดานจากปญหาท่ีเคยพบและส่ิงท่ีอาจเปนปญหาในอนาคตโดยสรุปเปน 3 ดานคือ 
ดานการกําหนดนโยบาย ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม และดานการ
ประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ซ่ึงสรุปเปนกรอบแนวคิดดังนี้ 
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 ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
   (Independent Variable)      (Dependent Variable)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 

 
 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวน
ตําบลบางเมือง 
 
- ดานการกําหนดนโยบาย 
- ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

- ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับ
ชุมชน 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององค 

การบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
โดยนําขอมูลท่ีไดมาจากการสํารวจพื้นท่ีเบ้ืองตน และการทบทวนวรรณกรรมกําหนดตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม รวมไปถึงกรอบแนวคิดในการวิจัย และใชเคร่ืองมือคือแบบสอบถาม ในการ
รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาประมวลผลและวิเคราะหในเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย
ตามลําดับข้ันดังนี้ 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2  เทคนิคและวิธีการสุมตัวอยาง 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3.4  การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 
3.7  สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1  ประชากร (Population) 
   ไดแก ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ จํานวน 15,749 คน 
3.1.2  กลุมตัวอยาง (Samples) 
   ไดแก ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป จํานวน 390 คน ซ่ึงไดจาการคํานวณตามสูตรของทาโร  
ยาโมเน 
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3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของ Taro 
Yamone จากจํานวนประชากร 15,749 คน ดังสูตร 

  n      =      N/(1+Ne2) 
  n      =      15,749/(1+15,749(0.052)) 
  n      =      390 
เม่ือ  n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 N  แทน  ขนาดของประชากรท้ังหมดในเขตตําบลบางเมือง (15,749 คน) 
 E แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง (0.05) 
ไดขนาดกลุมตัวอยาง 390 คน จากนั้นทําการสุมแบบแบงช้ันแลวนํามาหาอัตราสวนโดย

ใชชุมชนเปนเกณฑ 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง แยกตามเกณฑหมูบาน 
 

หมูบาน จํานวนประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
1. ชุมชนบุญศิริ 
2. ชุมชนนภาศิริ 
3. ชุมชนทองวิวัฒน 
4. ชุมชนนฤมลศิริ 
5. ชุมชนทรัพยหิรัญ 
6. ชุมชนกันตศิริ 
7. ชุมชนยูลิ 
8. ชุมชนอยูสุข 
9. ชุมชนนารถสุนทร 
10. ชุมชนทวีทอง 1 
11. ชุมชนทวีทอง 2 
12. ชุมชนวัดมหาวงษ 
13. ชุมชนสันติคาม 1 
14. ชุมชนสันติคาม 2 

1,096 
995 

1,252 
1,128 
1,189 
883 

1,324 
1,056 
1,324 
1,280 
1,092 
865 
998 

1,267 

27 
25 
31 
28 
29 
22 
33 
26 
33 
32 
27 
21 
25 
31 

รวม 15,749 390 
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จากตารางท่ี 3.1 ประชาชนแยกตามชุมชน จํานวน 15,749 คน ไดกลุมตัวอยางรวม 390 
คน เม่ือไดขนาดของกลุมตัวอยางในแตละชุมชน ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจนครบ
ตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Question 
naire) ในสอบถามแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ลักษณะเปนแบบ Check List จํานวน 5 ขอ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) ซ่ึงในการศึกษาในตอนท่ี 
2 ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นในการศึกษาไว 3 ดาน ดังนี้ 

 1. ดานการกําหนดนโยบาย     จํานวน 10 ขอ 
 2. ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํานวน 10 ขอ 
 3. ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน  จํานวน  6  ขอ 
ใหผูตอบทําเคร่ืองหมาย ถูก ในชองท่ีตรงกับความรูสึกวามีความคิดเห็นตอขอความนั้น 

ในระดับใด โดยกําหนดระดับคะแนนตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ  
 ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด มีคาคะแนน 5 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็น มาก  มีคาคะแนน 4 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็น ปานกลาง มีคาคะแนน 3 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็น นอย  มีคาคะแนน 2 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็น นอยท่ีสุด มีคาคะแนน 1 คะแนน 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด (Open End Form) เพื่อสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

ปญหา และแนวทางแกไขปญหาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

3.4 การสรางและตรวจสอบเครื่องมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยสรางตามกรอบท่ีศึกษาโดยมีข้ันตอนการ
สรางเคร่ืองมือตามลําดับ ดังนี้ 
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3.4.1 การสรางเคร่ืองมือ 
การดําเนินการสรางแบบสอบถามเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัย
ดําเนินตามลําดับข้ันตอน 

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมท้ังเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความคิดเห็นของของ
ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทร 
ปราการ เพื่อรวบรวมเนื้อหาสาระจากการศึกษาคนควาท่ีไดมาดังกลาวมากําหนดเปนกรอบแนวคิด
และวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อเปนขอมูล ในการสรางแบบสอบถามแลวรางแบบสอบถามที่ใช
ในการวิจัย 

2. สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนตอ
บทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทร 
ปราการ โดยแบบสอบถามเปนคําถามประเภทปลายปด (Close-ended Question) และประเภท คํา 
ถามปลายเปด (Open-ended Question) ประกอบกัน รายละเอียดของแบบสอบถามมีจํานวน 3 
ข้ันตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางซ่ึงเปน
คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมขอ
คําถามท้ังหมดจํานวน 4 ขอ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาท
การอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ในแตละขอคําถามมี 5 ตัวเลือกคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เพื่อสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาความคิดเห็น
ของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ เปนคําถามแบบปลายเปด (Open-ended) ใหผูตอบแบบสอบถามสามารถ แสดง
ความคิดเห็นถึงปญหาและใหขอเสนอแนะ 

3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
   1. นําแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีได
ดังกลาวไปใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบ แนะนําเพิ่มเติม ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษา 
และตัดขอความท่ีส่ือความหมายท่ีไมชัดเจนออกไปเพื่อใหไดขอความท่ีส่ือความหมายชัดเจน เขาใจ
งายตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยยิ่งข้ึน  
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   2. นําแบบสอบถามเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีปรับปรุง
แกไขแลวไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความครอบคลุมชัดเจนดานเนื้อหา ความถูก 
ตองเหมาะสมของภาษาและใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยหาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of 
Item – Objective Congruence : IOC) 

     สูตร     IOC     =     N

R

 
   เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
    R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ 
    N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
   โดยท่ี  + 1 แนใจวาสอดคลอง 
        0 ไมแนใจวาสอดคลอง 
        1 แนใจวาไมสอดคลอง 
   โดยเลือกขอคําถามท่ีมีคาต้ังแต 0.67 ข้ึนไป จากขอคําถามท้ังหมดจํานวน 19 ขอ 

ใชไดท้ังหมด ซ่ึงขอคําถามท่ีใชไดมีคา IOC อยูในชวง 0.67-1.00 
   3. หลังจากนั้นดําเนินการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเร่ืองความคิดเห็นของ

ประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ตามคําแนะนําและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  

   4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try-out) กับประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิเคราะหหาคา
สัมประสิทธ์ิอัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ัน
เทากับ 0.948 

   5. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเร่ืองเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาท
การอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ท่ี
ไดทดลองใชและปรึกษารวมกับอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพื่อใหไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณ
พรอมนําไปใชกลุมตัวอยาง 
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3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5.1 ติดตอกับประชาชนกลุมตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ นัดวันเวลาท่ีจะนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล 

3.5.2 จัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับผูตอบแบบสอบถาม โดยดําเนินการสง
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูล ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2557 – 30 มิถุนายน 2557 

3.5.3 ในการเก็บขอมูลผูวิจัยใชวิธีแจกแบบสอบถามจํานวน 390 ฉบับ โดยเก็บจาก
ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทร 
ปราการ สามารถเก็บแบบสอบถามไดท้ังหมด 390 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.0 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูลและประมวลผล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหของการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการตามลําดับ
ดังนี้ 

3.6.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางนํามาวิเคราะหโดยการหาคาความถ่ี (Frequency) และ
คารอยละ (Percentage) 

3.6.2 ขอมูลของแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นํามา

วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็น (X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
แปลผลแบบมาตราสวนประเมินคาใน 5 ระดับ และแปลความหมายของคาเฉล่ียของผลการ
วิเคราะหขอมูลตามชวงของคาเฉล่ียดังตอไปนี้ 

 
   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด   =     5-1         =    0.80 
                        จํานวนระดับ              5   
 
 ระดับคา  ชวงคาคะแนนเฉล่ีย  การแปลผล 
 1 1.00 – 1.80  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยมาก 
  2 1.81 – 2.60  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
 3 2.61 – 3.40  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 4 3.41 – 4.20  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
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 5 4.21 – 5.00  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
3.6.3 การวิเคราะหขอมูลหาคาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชนตอบทบาทการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมี 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกตางกันจากสมมติฐานการวิจัย โดยการทดสอบคาทาง
สถิติโดยใช t–test และ f-test ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Sheffe’s Method) 

3.6.4 การวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาความ
คิดเห็นของประชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ใชวิธีหาคาความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปแบบตาราง 

 

3.7 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามเชิงปริมาณมาวิเคราะหทางสถิติโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปประมวลผล โดยมีสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

3.7.1 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) และใชคาความถ่ี (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   1. การหาคารอยละ (Percentage) 
      P     =     X x 100 
 
    เม่ือ P = คารอยละ 
     X = จํานวนขอมูล (ความถ่ี) ท่ีตองการนํามาหาคารอยละ 
     N = จํานวนขอมูลท้ังหมด 
   2. การหาคาเฉล่ีย (Mean) 

      X      =     ∑X 
 
    เม่ือ X   = คาเฉล่ีย 
     ∑X = ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 
     N  = จํานวนขอมูลท้ังหมด 
 
 
 

N 

N 
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   3. หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

      S.D.     =      

2

1 1

)(
 

n

i

i

n

XX

 
     เม่ือ S.D. = คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     iX   = จํานวนคะแนน 
     X   = คาเฉล่ียมัชฌิมเลขคณิต 
      n  = จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
   4. คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - coefficient) มีสูตรดังนี้ 

             =       1K

K
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    เม่ือ    = คาสัมประสิทธ์ิของความเช่ือม่ัน 
      K  = จํานวนขอของมาตรวัด 

     
2
iS   = ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

     
2
tS   = ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 

3.7.2 สถิติเชิงอนุมานหรืออางอิง (Inferential Statistics) ไดแก การทําสอบคาที (t-test) 
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติจะทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé)  

   1. การทดสอบสมมติฐาน (t-test) 

      t      =     2

2
2

1

1
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n
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xx





  
    เม่ือ  t   =  คาท่ีใชพิจารณา t - distribution 

      1x , 2x   =  คะแนนเฉล่ียของกลุมท่ี1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 

      s
2

1 , s
2

2   =  คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมท่ี 1 และ 
        กลุมท่ี 2 ตามลําดับ   

      n1 ,n2   =  จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในกลุมท่ี 1 และ 
        กลุมท่ี 2 ตามลําดับ 
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   2. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

      F      =     w

b

MS

MS

 
    เม่ือ F   =  คาการแจกแจงของ F   

     bMS   =  ความแปรปรวน (Mean square) ระหวางกลุม   

     wMS   =  ความแปรปรวนภายในกลุม  
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององค 

การบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ซ่ึงผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives) และไดเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลไว 3 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการ
บริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหาร
สวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ของประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพตางกัน 

3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและแนวทางการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององค 
การบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

ซ่ึงผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม โดยการใชสูตรของ Taro Yamone ซ่ึงไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 390 คน แลวนําแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะหและประมวลขอมูลดวยคอม 
พิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร เพื่อคํานวณหาคาสถิติ สําหรับตอบวัตถุประสงคและ
สมมุติฐานการวิจัยใหครบถวนตามท่ีต้ังไว มีลําดับตามข้ันตอนดังนี้ 

4.1  สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
4.2  ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล  
4.3  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณและความหมายท่ีใชแทนคาสถิติในการนําเสนอ ดังนี้ 
  แทน คาเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
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t  แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  
  t (t - distribution) 
F แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  
  F (F - distribution) 
df  แทน ช้ันแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลโดยรวมกําลังสอง (Sum of Square) 
MS แทน คาเฉล่ียผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
Sig แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significances) 
*  แทน  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

4.2 การวิเคราะหขอมูล 
ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และ

อาชีพ โดยการวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 2 วิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ท้ัง 3 ดาน ใชการวิเคราะหหา
คาเฉล่ีย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนท่ี 3 วิเคราะหผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใชการทดสอบคาที (t - test) และ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s 
Method) 

ตอนท่ี 4 วิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา และแนวทางการแกไขปญหาการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ใชการ
วิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวเรียงลําดับความถ่ี (Frequency) และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในชุมชนท่ีอาศัยในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คือ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ โดยใชการวิเคราะหโดยการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) คา
รอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 
หญิง 

156 
234 

40.0 
60.0 

รวม 390 100 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 234 คน 
คิดเปนรอยละ 60.0 และเพศชาย จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 40.0  
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
15 - 25 ป 34 8.7 
26 - 35 ป 94 24.1 
36 - 45 ป 145 37.2 
46 ป ข้ึนไป 117 30.0 

รวม 390 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ อายุ 36 - 45 ป จํานวน 
145 คน คิดเปนรอยละ 37.2 รองลงมาอายุ 46 ปข้ึนไป จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 30.0 อายุ 26 - 
35 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 24.1 และอายุ 15 - 25 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.7  
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ตามระดับการศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน รอยละ 
มัธยมศึกษา 97 24.9 
อนุปริญญา 146 37.4 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 147 37.7 

รวม 390 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกวา จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 37.7 รองลงมาอนุปริญญา จํานวน 146 คน 
คิดเปนรอยละ 37.4 และนอยท่ีสุดมัธยมศึกษา จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.9 
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 77 19.7 
คาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว 197 50.5 
เกษตรกร/รับจาง 116 29.7 

รวม 390 100.0 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/
ประกอบอาชีพสวนตัว จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 50.5 รองลงมาอาชีพเกษตรกร/รับจาง 
จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.7 และอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 
19.7 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาท
การอนุรักษสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 

การวิเคราะหบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานการกําหนดนโยบาย ดานการสนับสนุน
กิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม และดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชนใชการ
วิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมท้ัง 3 ดาน 

 

บทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 
1. ดานการกําหนดนโยบาย 4.00 0.61 มาก 
2. ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 4.13 0.69 มาก 
3. ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกบัชุมชน 3.98 0.71 มาก 

รวม 4.04 0.63 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด
ไดแก ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม รองลงมาไดแก ดานการกําหนด
นโยบาย และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดไดแก ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย 

 

ดานการกําหนดนโยบาย 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 
1. อบต.บางเมืองมีการสํารวจ ตรวจสอบ และศึกษา สภาพปญหา 

ส่ิงแวดลอมในชุมชน 
 

3.96 
 

0.67 
 

มาก 
2. อบต.บางเมืองมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ส่ิงแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 
 

3.95 
 

0.71 
 

มาก 
3. อบต.บางเมืองมีแผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมดําเนินการ

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในชุมชน 
 

3.93 
 

0.73 
 

มาก 
4. อบต.บางเมืองมีการดําเนินการตามแผน/โครงการ/กิจกรรม

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมตามท่ีกําหนด 
 

3.90 
 

0.76 
 

มาก 
5. อบต.บางเมืองมีการนิเทศ/ติดตามประเมินผลการจัดส่ิงแวด 

ลอมในระหวางการดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 

3.90 
 

0.78 
 

มาก 
6. อบต.บางเมืองมีการประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับส่ิงแวด 

ลอมในชุมชน และรายงานใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
 

3.89 
 

0.77 
 

มาก 
7. อบต.บางเมืองมีการเปดโอกาสใหคนในชุมชน มีสวนรวมใน

การดําเนินงานส่ิงแวดลอมภายในชุมชน 
 

4.00 
 

0.76 
 

มาก 
8. อบต.บางเมืองมีมาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความ

สะอาดและปลอดภัย 
 

4.12 
 

0.77 
 

มาก 
9. อบต.บางเมืองมีการจัดกิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธ

เร่ืองของการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

4.16 
 

0.79 
 

มาก 
10. อบต.บางเมือง มีมาตรการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช

พลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด 
 

4.17 
 

0.84 
 

มาก 
รวม 4.00 0.61 มาก 
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จากตารางท่ี 4.6 พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย อยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย โดยพบวาขอท่ีมีคา 
เฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ขอท่ี 10 ท่ีวา “อบต.บางเมืองมีมาตรการและ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
พลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด” รองลงมา ขอท่ี 9 ท่ีวา “อบต.บางเมืองมีการจัดกิจกรรม
รณรงค และประชาสัมพันธเร่ืองของการอนุรักษส่ิงแวดลอม” และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดไดแก ขอ
ท่ี 6 ท่ีวา “อบต.บางเมืองมีการประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในชุมชน และรายงาน
ใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ” ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 

ดานการสนบัสนุนกิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 
1. อบต.บางเมืองมีการเปดโอกาสใหคนในชุมชนภาครัฐและ

เอกชน มีสวนรวมในการดําเนินงานส่ิงแวดลอมของชุมชน 
 

3.97 
 

0.72 
 

มาก 
2. อบต.บางเมืองมีการสงเสริมใหมีการจัดกลุมสนใจ และหรือ

ชมรมอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

4.08 
 

0.80 
 

มาก 
3. อบต.บางเมืองใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ใด ๆ ในมาตรการรักษาส่ิงแวดลอมในชุมชน 
 

4.06 
 

0.82 
 

มาก 
4. อบต.บางเมืองมีการสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม แขงขัน 

ประกวดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
 

4.21 
 

0.86 
 

มากท่ีสุด 
5. อบต.บางเมืองมีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวม กับ

ชุมชนในการพัฒนาส่ิงแวดลอมในโอกาสตาง ๆ เชน กิจกรรม 
ปลูกตนไม เก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง 

 
 

4.27 

 
 

0.81 

 
 

มากท่ีสุด 
6. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีการสนับสนุนใหมีการใชภูมิปญญา 

ทองถ่ิน เทคโนโลยีและส่ือ เพื่อสอนเร่ืองส่ิงแวดลอมท่ีสอด 
คลองกับสภาพชุมชนและทองถ่ิน 

 
 

4.10 

 
 

0.82 

 
 

มาก 
7. อบต.บางเมืองมีระบบจัดการขยะมูลฝอย อยางเหมาะสม และ

ถูกวิธี 
 

4.10 
 

0.78 
 

มาก 
8. อบต.บางเมืองมีการจัดระบบการจัดการและปองกัน มลภาวะ

ตางๆ 
 

4.12 
 

0.82 
 

มาก 
9. อบต.บางเมืองมีการบําบัดน้ําเสียและทางระบายนํ้าท่ีถูกสุข 

ลักษณะ 
 

4.15 
 

0.84 
 

มาก 
10. อบต.บางเมืองมีพื้นท่ีจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่

เหมาะสม 
 

4.21 
 

0.87 
 

มากท่ีสุด 
รวม 4.13 0.69 มาก 
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จากตารางท่ี 4.7 พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรม
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมาก
ไปหานอย โดยพบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ขอท่ี 5 ท่ีวา “อบต.บางเมืองมีการจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนรวมกับชุมชนในการพัฒนาส่ิงแวดลอมในโอกาสตางๆ เชน กิจกรรมปลูกตนไม 
เก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง” รองลงมา ขอท่ี 4 ท่ีวา “อบต.บางเมืองมีการสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม 
แขงขัน ประกวดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม” และ ขอท่ี 10 ท่ีวา “อบต.บางเมืองมีพื้นท่ีจัดกิจกรรมกีฬา 
และนันทนาการท่ีเหมาะสม” และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดไดแก ขอท่ี 1 ท่ีวา “อบต.บางเมืองมีการ
เปดโอกาสใหคนในชุมชน ภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการดําเนินงานส่ิงแวดลอมของชุมชน” 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน 

 

ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน 
ระดับความคดิเห็น 

  S.D. แปลผล 
1. อบต.บางเมืองจัดใหมีกิจกรรมการอมรมเร่ืองขยะมูลฝอย 

วิธีการจัดการขยะมูลฝอย และพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย 
 

3.96 
 

0.74 
 

มาก 
2. อบต.บางเมืองมีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรผูเกี่ยว 

ของกับงานดานส่ิงแวดลอม ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
เหมาะสม 

 
 

4.02 

 
 

0.78 

 
 

มาก 
3. อบต.บางเมืองมีการสนับสนุนใหมีการจัดการผลผลิต/ผลิต 

ภัณฑท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ โดยวิธีการขาย 
แลกเปล่ียน ใหเปลา จัดทําเปนของท่ีระลึก เปนตน 

 
 

3.94 

 
 

0.89 

 
 

มาก 
4. อบต.บางเมืองจัดใหมีการวัดและประเมินผลดานการจัดการ

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมภายในชุมชนตามสภาพจริงอยางตอเนื่อง 
 

3.97 
 

0.82 
 

มาก 
5. อบต.บางเมืองมีการเปดโอกาสใหคนในชุมชนมีสวนรวมใน

การประเมินผล การจัดการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมภายในชุมชน 
 

4.03 
 

0.82 
 

มาก 
6. อบต.บางเมืองมีการนําผลการประเมินเกี่ยวกับการจัดการ

ส่ิงแวดลอมแจงใหคนในชุมชนไดรับทราบ 
 

3.97 
 

0.84 
 

มาก 
รวม 3.98 0.71 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวาง
หนวยงานกับชุมชน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหา
นอย พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ขอท่ี 5 ท่ีวา “อบต.บางเมืองมีการเปดโอกาสใหคนใน
ชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผล การจัดการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมภายในชุมชน” รองลงมา ไดแก 
ขอท่ี 2 ท่ีวา “อบต.บางเมืองมีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรผูเกี่ยวของกับงานดานส่ิงแวดลอม 
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เหมาะสม” และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดไดแก ขอท่ี 3 ท่ีวา “อบต.บาง
เมืองมีการสนับสนุนใหมีการจัดการผลผลิต/ผลิตภัณฑท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยอยางสมํ่าเสมอ โดย
วิธีการขาย แลกเปล่ียน ใหเปลา จัดทําเปนของท่ีระลึก เปนตน” ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 วิเคราะหผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาท
การอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ  

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช
สถิติ t - test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย 2 กลุม ในเร่ือง เพศ และ F – test  (One - way 
ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง ของคาเฉล่ียท่ี
มีมากกวา 2 กลุม ในเรื่อง อายุ การศึกษา และอาชีพ ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 จะเปรียบเทียบโดยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé)  

สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 1 ใชสถิติ t - test คือ กลุมตัวอยาง 2 กลุม มีความเปนอิสระตอ
กัน ใชระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังนั้น จะเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 156 4.00 0.65 มาก 
หญิง 234 4.06 0.61 มาก 

รวม 390 4.04 0.63 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมจําแนกตามเพศ อยู
ในระดับมาก ท้ังเพศหญิงและเพศชาย 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวด 
ลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวม ท่ีมีเพศตางกัน 

 

เพศ n   S.D. t Sig (2 - tailed) 
ชาย 156 4.00 0.65 1.04 0.30 
หญิง 234 4.06 0.61   

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวาประชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมไม
แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 156 3.95 0.63 มาก 
หญิง 234 4.03 0.60 มาก 

รวม 390 4.00 0.61 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย 
จําแนกตามเพศ อยูในระดับมาก โดยเพศหญิงมีความคิดเห็นวา อบต. มีบทบาทการกําหนดนโยบาย
อนุรักษส่ิงแวดลอมมากกวาเพศชาย 

 
ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวด 

ลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดาน
การกําหนดนโยบาย ท่ีมีเพศตางกัน 

 

เพศ n   S.D. t Sig (2 - tailed) 
ชาย 156 3.95 0.63 1.17 0.24 
หญิง 234 4.03 0.60   

 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา ประชนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการ
กําหนดนโยบายไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม จําแนก
ตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 156 4.09 0.72 มาก 
หญิง 234 4.15 0.66 มาก 

รวม 390 4.13 0.69 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรม
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยรวมจําแนกตามเพศ อยูในระดับมาก โดยเพศหญิงมีความคิดเห็นตอ
บทบาทการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมมากกวาเพศชาย 

 
ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวด 

ลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดาน
การสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ท่ีมีเพศตางกัน 

 

เพศ n   S.D. t Sig (2 - tailed) 
ชาย 156 4.09 0.72 0.79 0.43 
หญิง 234 4.15 0.66   

 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา ประชนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับ 
สนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน จําแนกตาม
เพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 156 3.94 0.71 มาก 
หญิง 234 4.01 0.70 มาก 

รวม 390 3.98 0.71 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวาง
หนวยงานกับชุมชน จําแนกตามเพศ อยูในระดับมาก โดยเพศหญิงมีความคิดเห็นตอบทบาทการ
ประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมมากกวาเพศชาย 

 
ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวด 

ลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดาน
การประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ท่ีมีเพศตางกัน 

 

เพศ n   S.D. t Sig (2 - tailed) 
ชาย 156 3.94 0.71 0.99 0.32 
หญิง 234 4.01 0.70   

 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการ
ประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 2 ใชสถิติ F - test (One - way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียท่ีมากกวา 2 กลุม ใชระดับความ
เช่ือม่ัน 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.17 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
15 - 25 ป 34 3.71 0.90 มาก 
26 - 35 ป 94 4.03 0.66 มาก 
36 - 45 ป 145 4.15 0.51 มาก 
46 ปข้ึนไป 117 4.00 0.60 มาก 

รวม 390 4.04 0.63 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมจําแนกตามอายุ อยู
ในระดับคาเฉล่ียมาก โดยประชาชนท่ีมีอายุ 36 - 45 ป เห็นวาองคการบริหารสวนตําบลบางเมืองมี
บทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมมากกวาประชาชนท่ีอายุ 26 - 35 ป, 46 ปข้ึนไป และ อายุ15 - 25 ป 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวม ท่ีมีอายุตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 5.77 3 1.92 5.06 0.00* 
ภายในกลุม 146.57 386 0.38   

รวม 152.34 389    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.18 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของ Scheffé ดังตาราง
ท่ี 4.19 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวม ท่ีมีอายุตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

อายุ   
15 - 25 ป 26 - 35 ป 36 - 45 ป 46 ป ขึ้นไป 

3.71 4.03 4.15 4.00 
15 - 25 ป 3.71  0.32 0.44 

(0.00*) 
0.29 

26 - 35 ป 4.03   0.12 0.03 
36 - 45 ป 4.15    -  0.15 
46 ป ข้ึนไป 4.00     

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.19 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก ประชาชนท่ีอายุ 15 - 25 ป มี
ความคิดเห็นตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม แตกตางกับประชาชนท่ีมีอายุ 36 - 45 ป โดย ประชาชนท่ี
อายุ 36 - 45 ป มีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลบางเมืองมีบทบาทตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
มากกวาประชาชนท่ีมีอายุ 15 - 25 ป นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
15 - 25 ป 34 3.65 0.86 มาก 
26 - 35 ป 94 4.03 0.65 มาก 
36 - 45 ป 145 4.10 0.51 มาก 
46 ปข้ึนไป 117 3.95 0.58 มาก 

รวม 390 4.00 0.61 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย 
จําแนกตามอายุ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยประชาชนท่ีมีอายุ 36 – 45 ป มีความเห็นตอวาองคการ
บริหารสวนตําบลบางเมือง การกําหนดนโยบายการอนุรักษส่ิงแวดลอม มากกวาประชาชนท่ีมีอายุ 
26 – 35 ป, อายุ 46 ปข้ึนไป และ อายุ 15 – 25 ป ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.21 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย ท่ีมีอายุตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 5.88 3 1.96 5.36 0.00* 
ภายในกลุม 141.14 386 0.37   

รวม 147.02 389    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.21 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการ
กําหนดนโยบาย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของ 
Scheffé ดังตารางท่ี 4.22 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวม ท่ีมีอายุตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

อายุ   
15 - 25 ป 26 - 35 ป 36 - 45 ป 46 ป ขึ้นไป 

3.65 4.03 4.10 3.95 
15 - 25 ป 3.65  0.38 

(0.02*) 
0.45 

(0.00*) 
0.30 

26 - 35 ป 4.03   0.07 0.08 
36 - 45 ป 4.10    0.15 
46 ป ข้ึนไป 3.95    -   

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.22 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการ
กําหนดนโยบาย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก ประชาชนท่ี
อายุ 15 - 25 ป มีความคิดเห็นตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม แตกตางกับประชาชนท่ีมีอายุ 26 - 35 ป 
และอายุ 36 – 45 ป โดยประชาชนท่ีอายุ 36 - 45 ป และประชาชนท่ีอายุ 26 - 35 ป มีความเห็นวา
องคการบริหารสวนตําบลบางเมืองมีบทบาทการกําหนดนโยบายการอนุรักษส่ิงแวดลอม มากกวา
15 – 25 ป15 – 25 ป นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม จําแนก
ตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
15 - 25 ป 34 3.73 0.95 มาก 
26 - 35 ป 94 4.09 0.72 มาก 
36 - 45 ป 145 4.27 0.57 มากท่ีสุด 
46 ปข้ึนไป 117 4.10 0.66 มาก 

รวม 390 4.13 0.69 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรม
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอม จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยประชาชนท่ีมีอายุ 36 – 45 ป มี
ความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลบางเมืองมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม มากกวาประชาชนท่ีมีอายุ 26 – 35 ป ,อายุ 46 ปข้ึนไป และ อายุ 15 – 25 ป ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ท่ีมีอายุตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 8.50 3 2.83 6.24 0.00* 
ภายในกลุม 175.43 386 0.45   

รวม 183.93 389    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.24 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการ
กําหนดนโยบาย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของ 
Scheffé ดังตารางท่ี 4.25 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ท่ีมีอายุตางกัน เปนรายคูดวย
วิธี Scheffé 

 

อายุ   
15 - 25 ป 26 - 35 ป 36 - 45 ป 46 ป ขึ้นไป 

3.73 4.09 4.27 4.10 
15 - 25 ป 3.73  0.36 0.54 

(0.00*) 
0.37 

26 - 35 ป 4.09   0.22 0.01 
36 - 45 ป 4.27    0.17 
46 ป ข้ึนไป 4.10    -   

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.25 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการ
สนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 คู ไดแก ประชาชนท่ีอายุ 15 - 25 ป มีความคิดเห็นตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม แตกตางกับ
ประชาชนท่ีมีอายุ 36 - 45 ป โดยประชาชนท่ีอายุ 36 - 45 ป มีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบล
บางเมือง มีบทบาทการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม มากกวาประชาชนท่ีมีอายุ 15 
- 25 ป นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน จําแนกตาม
อายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
15 - 25 ป 34 3.75 0.95 มาก 
26 - 35 ป 94 3.96 0.74 มาก 
36 - 45 ป 145 4.09 0.61 มาก 
46 ปข้ึนไป 117 3.94 0.69 มาก 

รวม 390 3.98 0.71 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.26 พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวาง
หนวยงานกับชุมชน โดยรวมจําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยประชาชนท่ีมีอายุ 36 – 45 ป มี
ความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง มีบทบาทในการประสานงานระหวางหนวยงานกับ
ชุมชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอม มากกวาประชาชนท่ีมีอายุ 26 – 35 ป, อายุ 46 ปข้ึนไป และ อายุ 
15 – 25 ป ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.27 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ท่ีมีอายุตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 3.81 3 1.27 2.58 0.06* 
ภายในกลุม 190.49 386 0.49   

รวม 194.31 389    
 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการ
กําหนดนโยบาย ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ไมแตกตางกัน  
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สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 3 ใชสถิติ F - test (One - way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียท่ีมากกวา 2 กลุม ใชระดับความ
เช่ือม่ัน 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.28 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การศึกษา n   S.D. แปลผล 
มัธยมศึกษา 97 3.83 0.71 มาก 
อนุปริญญา 146 4.05 0.58 มาก 
ปริญญาตรี 147 4.16 0.58 มาก 

รวม 390 4.04 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 4.28 พบวา ประชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมจําแนกตามระดับ
การศึกษา โดยประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี เห็นวาองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง มี
บทบาทในการอนุรักษส่ิงแวดลอม มากกวาประชาชนท่ีการศึกษาระดับอนุปริญญา และมัธยมศึกษา 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวม ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 6.54 2 3.27 8.69 0.00* 
ภายในกลุม 145.77 387 0.38   

รวม 152.31 389    

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.29 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาท

การอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของ Scheffé 
ดังตารางท่ี 4.30 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวม ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

การศึกษา   
มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี 

3.83 4.05 4.16 
มัธยมศึกษา 3.83  0.22 

(0.02*) 
0.33 

(0.00*) 
อนุปริญญา 4.05   0.11 
ปริญญาตรี 4.16    

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.30 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาท

การอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก ประชาชนท่ีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม แตกตางกับประชาชนท่ีมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา โดยประชาชนท่ีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีความเห็นวาองค 
การบริหารสวนตําบลบางเมือง มีบทบาทในการอนุรักษส่ิงแวดลอม มากกวาประชาชนท่ีการศึกษา
ระดับอนุปริญญา และมัธยมศึกษา นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การศึกษา n   S.D. แปลผล 
มัธยมศึกษา 97 3.76 0.65 มาก 
อนุปริญญา 146 4.02 0.57 มาก 
ปริญญาตรี 147 4.13 0.59 มาก 

รวม 390 4.00 0.61 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.31 พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย 
โดยรวมจําแนกตามการศึกษาอยูในระดับมาก โดยประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี เห็นวา
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง มีบทบาทในการกําหนดนโยบายการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
มากกวาประชาชนท่ีการศึกษาระดับอนุปริญญา และมัธยมศึกษา ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 7.97 2 3.98 11.09 0.00* 
ภายในกลุม 139.05 387 0.36   

รวม 147.02 389    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.32 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาท

การอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ดานการกําหนดนโยบาย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวย
วิธีการของ Scheffé ดังตารางท่ี 4.33 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ดานการกําหนดนโยบาย ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

การศึกษา   
มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี 

3.76 4.02 4.13 
มัธยมศึกษา 3.76  0.26 

(0.00*) 
0.37 

(0.00*) 
อนุปริญญา 4.02   0.11 
ปริญญาตรี 4.13    -  

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.33 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาท

การอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ดานการกําหนดนโยบาย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก 
ประชาชนท่ีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม แตกตางกับ
ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา โดยประชาชนท่ีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง มีบทบาทในการกําหนดนโยบายการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม มากกวาประชาชนทีการศึกษาระดับอนุปริญญา และมัธยมศึกษา นอกนั้นไม
พบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม จําแนก
ตามระดับการศึกษา 

 

การศึกษา n   S.D. แปลผล 
มัธยมศึกษา 97 3.93 0.79 มาก 
อนุปริญญา 146 4.13 0.63 มาก 
ปริญญาตรี 147 4.25 0.64 มากท่ีสุด 

รวม 390 4.13 0.69 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมใน
การอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยรวมจําแนกตามระดับการศึกษา อยูในระดับมาก โดยประชาชนที่มีการ 
ศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอบทบาทการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม
มากกวาประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับมัธยมศึกษาตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.35 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ท่ีมีระดับการ 
ศึกษาตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 6.23 2 3.11 6.78 0.00* 
ภายในกลุม 177.70 387 0.46   

รวม 183.93 389    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.35 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาท

การอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของ Scheffé ดังตารางท่ี 4.36 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เปน
รายคูดวยวิธี Scheffé 

 

การศึกษา   
มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี 

3.93 4.13 4.25 
มัธยมศึกษา 3.93  0.20 0.32 

(0.00*) 
อนุปริญญา 4.13   0.12 
ปริญญาตรี 4.25    

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.36 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาท

การอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 1 คู ไดแก ประชาชนท่ีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม แตกตางกับประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยประชาชนท่ีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มีความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง มีบทบาทการสนับสนุน
กิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม มากกวาประชาชนทีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา นอกน้ันไมพบ
ความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 

การศึกษา n   S.D. แปลผล 
มัธยมศึกษา 97 3.79 0.80 มาก 
อนุปริญญา 146 3.99 0.66 มาก 
ปริญญาตรี 147 4.10 0.67 มาก 

รวม 390 3.98 0.71 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.37 พบวา ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวาง
หนวยงานกับชุมชน โดยรวมจําแนกตามระดับการศึกษา อยูในระดับมาก โดยประชาชนท่ีมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอบทบาทการประสานงานระหวางหนวยงานกบัชุมชนในการอนรัุกษ 
ส่ิงแวดลอมมากกวาประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับมัธยมศึกษาตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.38 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 5.59 2 2.80 5.73 0.00* 
ภายในกลุม 188.72 387 0.49   

รวม 194.31 389    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.38 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาท

การอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของ Scheffé ดังตารางท่ี 4.39 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เปนราย
คูดวยวิธี Scheffé 

 

การศึกษา   
มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี 

3.79 3.99 4.10 
มัธยมศึกษา 3.79  0.20 0.31 

(0.00*) 
อนุปริญญา 3.99   0.11 
ปริญญาตรี 4.10    

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.39 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาท

การอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 คู ไดแก ประชาชนท่ีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
แตกตางกับประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยประชาชนท่ีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี
ความเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง มีบทบาทการประสานงานระหวางหนวยงานกับ
ชุมชน ในการอนุรักษส่ิงแวดลอม มากกวาประชาชนทีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา นอกนั้นไมพบ
ความแตกตางรายคู 
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สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 4 ใชสถิติ F - test (One - way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียท่ีมากกวา 2 กลุม ใชระดับความ
เช่ือม่ัน 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.40 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n   S.D. แปลผล 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 77 4.07 0.57 มาก 
คาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว 197 4.05 0.62 มาก 
เกษตรกร/รับจาง 116 4.00 0.68 มาก 

รวม 390 4.04 0.63 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.40 พบวา ความคิดเห็นของประชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการท่ีมีอาชีพตางกัน โดยรวม
จําแนกตามอาชีพ อยูในระดับมาก โดยประชาชนท่ีขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความเห็นตอบทบาท
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมมากกวาประชาชนท่ีมีคาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว และเกษตรกร/
รับจาง ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวม ท่ีมีอาชีพตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.32 2 0.16 0.40 0.67 
ภายในกลุม 152.00 387 0.39   

รวม 152.31 389    
 

จากตารางท่ี 4.41 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาท
การอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวม ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.42 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n   S.D. แปลผล 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 77 4.12 0.58 มาก 
คาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว 197 3.98 0.59 มาก 
เกษตรกร/รับจาง 116 3.94 0.67 มาก 

รวม 390 4.00 0.61 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.42 พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย 
จําแนกตามอาชีพอยูในระดับมาก โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความ
คิดเห็นตอบทบาทในการกําหนดนโยบายการอนุรักษส่ิงแวดลอม มากกวาประชาชนท่ีประกอบ
อาชีพคาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว และอาชีพเกษตรกร/รับจาง ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.43 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย ท่ีมีอาชีพตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1.52 2 0.76 2.02 0.13 
ภายในกลุม 145.50 387 0.38   

รวม 147.02 389    
 

จากตารางท่ี 4.43 พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดาน
การกําหนดนโยบาย ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.44 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม จําแนก
ตามอาชีพ 

 

อาชีพ n   S.D. แปลผล 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 77 4.12 0.64 มาก 
คาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว 197 4.15 0.68 มาก 
เกษตรกร/รับจาง 116 4.10 0.74 มาก 

รวม 390 4.13 0.69 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.44 พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับสนุน
กิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม จําแนกตามอาชีพ อยูในระดับมาก โดยประชาชนท่ีประกอบ
อาชีพคาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว มีความคิดเห็นตอบทบาทการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม มากกวาประชาชนท่ีประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ อาชีพเกษตรกร/รับจาง 
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.45 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ท่ีมีอาชีพตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.17 2 0.09 0.18 0.84 
ภายในกลุม 183.76 387 0.47   

รวม 183.93 389    
 

จากตารางท่ี 4.45 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาท
การอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.46 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน จําแนกตาม
อาชีพ 

 

อาชีพ n   S.D. แปลผล 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 77 3.98 0.67 มาก 
คาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว 197 4.01 0.71 มาก 
เกษตรกร/รับจาง 116 3.94 0.74 มาก 

รวม 390 3.98 0.71 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.46 พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการประสานงาน
ระหวางหนวยงานกับชุมชน จําแนกตามอาชีพ อยูในระดับมาก โดยประชาชนท่ีประกอบอาชีพ
คาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว มีความคิดเห็นตอบทบาทการประสานงานระหวางหนวยงานกับ
ชุมชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอม มากกวาประชาชนท่ีประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ 
อาชีพเกษตรกร/รับจาง ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.47 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ท่ีมีอาชีพตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.34 2 0.17 0.34 0.71 
ภายในกลุม 193.97 387 0.50   

รวม 194.31 389    
 

จากตารางท่ี 4.47 พบวา ประชาชนท่ีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับ 
สนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.48 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 

 
สมมติฐาน 

บทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

สถิติ 
ทดสอบ 

โดยรวม ดานการ 
กําหนดนโยบาย 

ดานการสนบัสนุน
กิจกรรม 

ดานการ
ประสานงาน 

1. เพศ t - test 0.30 0.24 0.43 0.32 
2. อายุ F - test 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 
3. การศึกษา F - test 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 
4. อาชีพ F - test 0.67 0.13 0.84 0.71 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 4.48 สรุปได ประชาชนท่ีอายุ และการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาท
การอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนประชาชนท่ี เพศ และอาชีพ ตางกัน มีความ
คิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง ไมแตกตางกัน 
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

ผูวิจัยไดต้ังคําถามปลายเปดสําหรับผูตอบแบบสอบถาม นําเสนอขอเสนอแนะเก่ียวกับ
ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ท้ัง 3 ดาน คือ ดานการกําหนดนโยบาย ดานการสนับสนุนการทํา
กิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม และดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ใชการ
วิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย ดังปรากฏใน
ตารางตอไปนี้  
 

ตารางท่ี 4.49 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาความคิดเห็น 
ของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการกําหนดนโยบาย 

 

ปญหา ความถ่ี แนวทางแกไขปญหา ความถ่ี 
1. ไมมีการออกสํารวจปญหา ความ
ตองการของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนอยางสมําเสมอ 

2. ยังไมมีนโยบายการคัดแยกขยะ
ต้ังแตตนทาง 

3. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ
ในแตละเท่ียวนานเกินไป 

 
 

29 
 

19 
 

10 

1. ควรมีการออกสํารวจปญหา ความ
ตองการของประชาชนเปนประจํา 

2. ควรมีการจัดกิจกรรมใหความรูใน
การคัดแยกขยะต้ังแตตนทาง 

3. กํ าหนดเวลาในการจัดเก็บให
เหมาะสมรวมท้ังเสนทางไมใหชน
กับปญหาการจราจร 

 
 

29 
14 
 
 

10 
รวม 58 รวม 53 

 

 จากตารางท่ี 4.49 พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะปญหาและแนวทาง 
แกไขปญหาการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทร 
ปราการ ดานการกําหนดนโยบาย ดังนี้ 1) ไมมีการออกสํารวจปญหา ความตองการของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนอยางสมําเสมอ จํานวน 29 ราย 2) ยังไมมีนโยบายการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง
จํานวน 14 ราย 3) ประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะในแตละเท่ียวนานเกินไป จํานวน 10 ราย แนวทาง 
แกไขปญหา ดังนี้คือ 1) ควรมีการออกสํารวจปญหา ความตองการของประชาชนเปนประจํา จํานวน 
29 ราย 2) ควรมีการจัดกิจกรรมใหความรูในการคัดแยกขยะต้ังแตตนทาง จํานวน 19 ราย 3) กําหนด 
เวลาในการจัดเก็บใหเหมาะสมรวมท้ังเสนทางไมใหชนกับปญหาการจราจร จํานวน 10 ราย 
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ตารางท่ี 4.50 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาความคิดเห็น 
ของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

 

ปญหา ความถ่ี แนวทางแกไขปญหา ความถ่ี 
1. งบประมาณในการจัดทํากิจกรรม

ตาง ๆในกลุมอนุรักษท่ีจัดต้ังตาม
โครงการยังไมท่ัวถึงทุกกลุม 

2. ไมมีการติดตามรักษาดูแลการ
ปลูกปาโกงกางตามโครงการ 

 
 

15 
 

14 
 

1. ตองมีการจัดสรรงบประมาณให 
กับกลุมอนุรักษท่ีจัดต้ังตามโครง 
การใหท่ัวถึง 

2. ควรจัดใหมีพนักงานหรือกําหนด
ผูดูแลรับผิดชอบโครงการปลูกปา
โกงกาง 

 
 

10 
 
 
8 

รวม 29 รวม 18 
 

 จากตารางท่ี 4.50 พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดังนี้ 1) งบประมาณในการ
จัดทํากิจกรรมตางๆในกลุมอนุรักษท่ีจัดต้ังตามโครงการยังไมท่ัวถึงทุกกลุม จํานวน 15 ราย 2) ไมมี
การติดตามรักษาดูแลการปลูกปาโกงกางตามโครงการ จํานวน 14 ราย แนวทางแกไขปญหา ดังนี้คือ 
1) ตองมีการจัดสรรงบประมาณใหกับกลุมอนุรักษท่ีจัดต้ังตามโครงการใหท่ัวถึง จํานวน 10 ราย 2) 
2.ควรจัดใหมีพนักงานหรือกําหนดผูดูแลรับผิดชอบโครงการปลูกปาโกงกาง จํานวน 8 ราย  
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ตารางท่ี 4.51 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาความคิดเห็น 
ของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับ
ชุมชน 

 

ปญหา ความถ่ี แนวทางแกไขปญหา ความถ่ี 
1. ยังไมมีการนําผลประเมินท่ีไดไป

ปรับปรุงใชอยางจริงจัง 
2. ตลาดสําหรับรองรับผลิตภัณฑท่ี

เกิดจากขยะมูลฝอยยังมีนอยและ
อยูในวงแคบ 

 

 
28 
 
 

12 

1. ควรมีการนําผลประเมินท่ีไดไป
ปรับปรุงเพื่อเสริมจุดออน และ
นําไปปฏิบัติอยางจริงจัง 

2. ควรมีการขยายตลาด และสนับ 
สนุนใหคนในชุมชนใชผลิตภัณฑ
ท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย 

 
 

14 
 
 

10 
รวม 40 รวม 24 

 

 จากตารางท่ี 4.51 พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ดังนี้ 1) ยังไมมีการนําผลประเมิน
ท่ีไดไปปรับปรุงใชอยางจริงจัง 28 ราย 2) ตลาดสําหรับรองรับผลิตภัณฑท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยยังมี
นอยและอยูในวงแคบ จํานวน 12 ราย แนวทางแกไขปญหา ดังนี้คือ 1) ควรมีการนําผลประเมินท่ีได
ไปปรับปรุงเพื่อเสริมจุดออน และนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง 14 ราย 2) ควรมีการขยายตลาด และ
สนับสนุนใหคนในชุมชนใชผลิตภัณฑท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย จํานวน 10 ราย  
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สรุปขอเสนอแนะเปน 2 ประเด็น ไดแก 
1 ปญหาท่ีมีขอเสนอแนะมากท่ีสุด ไดแก ดานการกําหนดนโยบาย เร่ือง ไมมีการออก

สํารวจปญหา ความตองการของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอยางสมํ่าเสมอ รองลงมา ดานการ
ประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน เร่ือง ยังไมมีการนําผลประเมินท่ีไดไปปรับปรุงใชอยาง
จริงจัง และดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม เร่ือง งบประมาณในการจัดทํา
กิจกรรมตางๆในกลุมอนุรักษท่ีจัดต้ังตามโครงการยังไมท่ัวถึงทุกกลุม 

2. ขอเสนอแนะมากท่ีสุด ไดแก ดานการกําหนดนโยบาย เร่ือง ควรมีการนําผลประเมินท่ี
ไดไปปรับปรุงเพื่อเสริมจุดออน และนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง ควรมีการออกสํารวจปญหา ความตอง 
การของประชาชนเปนประจํา ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน เร่ืองตองมีการจัด 
สรรงบประมาณใหกับกลุมอนุรักษท่ีจัดต้ังตามโครงการใหท่ัวถึง ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม เร่ือง ตองมีการจัดสรรงบประมาณใหกับกลุมอนุรักษท่ีจัดต้ังตามโครงการให
ท่ัวถึง 
 
 
 



 
 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององค 
การบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาเอกสารวิชา 
การ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชในการกําหนดกรอบแนวคิด ในการศึกษาขอบ 
เขตเนื้อหาในการวิจัย รวมถึงการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการ
บริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหาร
สวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ของประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพตางกัน 

3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององค 
การบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม ผลการวิจัยประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป
เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนตอ
บทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานการกําหนดนโยบาย 2) ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม และ 3) ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะ
นํามาวิเคราะหหาคาทางสถิติประกอบดวย คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบคาที และสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว สรุปผลการศึกษาคนควาตามลําดับดังนี้ 

5.1  สรุป 
5.2  อภิปรายผล 
5.3  ขอเสนอแนะ 
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5.1 สรุป 
5.1.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีเพศ

หญิง จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 60.0 และเพศชาย จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 40.0 มีอายุ 
36 - 45 ป จํานวน 145 ราย คิดเปนรอยละ 37.2 รองลงมามีอายุ 46 ปข้ึนไป จํานวน 117 ราย คิดเปน
รอยละ 30.0, อายุ 26 - 35 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 24.1 และนอยท่ีสุดมีอายุ 15 - 25 ป 
จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.7 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา จํานวน 147 คน คิดเปน
รอยละ 37.7 รองลงมาอนุปริญญา จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 37.4 และนอยท่ีสุด มัธยมศึกษา 
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.9 มีอาชีพคาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว จํานวน 197 คน คิดเปน
รอยละ 50.5 รองลงมาเปนเกษตรกร/รับจาง จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.7 และนอยท่ีสุด
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.7 

5.1.2 ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหาร
สวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมและจําแนกในแตละดาน 

ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององค การ
บริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา 
ในแตละดานปรากฏวา อยูในระดับมาก ท้ัง 3 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ 
ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม และดานการกําหนดนโยบาย ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายดานและรายขอ พบวา 

ดานการกําหนดนโยบาย พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาการเปนรายขอ 
พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ขอท่ี 10 ท่ีวา “อบต.บางเมืองมีมาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด” รองลงมา ขอท่ี 9 ท่ีวา “อบต.บางเมืองมีการจัด
กิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธเร่ืองของการอนุรักษส่ิงแวดลอม” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด
ไดแก ขอท่ี 6 ท่ีวา “อบต.บางเมืองมีการประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในชุมชน 
และรายงานใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ” ตามลําดับ 

ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย โดยพบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด
ไดแก ขอท่ี 5 ท่ีวา “อบต. บางเมืองมีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมกับชุมชนในการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมในโอกาสตาง ๆ เชน กิจกรรมปลูกตนไม เก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง” รองลงมา ขอท่ี 4 ท่ีวา 
“อบต. บางเมืองมีการสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม แขงขัน ประกวดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม” และ ขอ
ท่ี 10 ท่ีวา “อบต. บางเมืองมีพื้นท่ีจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการที่เหมาะสม” และขอท่ีมีคาเฉล่ีย
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นอยท่ีสุดไดแก ขอท่ี 1 ท่ีวา “อบต.บางเมืองมีการเปดโอกาสใหคนในชุมชน ภาครัฐและเอกชน มี
สวนรวมในการดําเนินงานส่ิงแวดลอมของชุมชน” ตามลําดับ  

ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก 
ขอท่ี 5 ท่ีวา “อบต. บางเมืองมีการเปดโอกาสใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผล การจัด 
การเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมภายในชุมชน” รองลงมาไดแก ขอท่ี 2 ท่ีวา “อบต. บางเมือง มีการสงเสริม 
สนับสนุนใหบุคลากรผูเกี่ยวของกับงานดานส่ิงแวดลอม ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เหมาะสม” 
และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดไดแก ขอท่ี 3 ท่ีวา “อบต. บางเมืองมีการสนับสนุนใหมีการจัดการ
ผลผลิต/ผลิตภัณฑท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ โดยวิธีการขาย แลกเปล่ียน ใหเปลา จัดทํา
เปนของท่ีระลึก เปนตัน” ตามลําดับ 

5.1.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม 
จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ  แตกตางกัน พบวา ประชาชนท่ีมี อายุ และการศึกษา ตาง 
กัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สวนประชาชน ท่ีมี เพศ 
และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยรวมไมตางกัน มีราย 
ละเอียดดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตางกัน  

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอ
บทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทร 
ปราการ โดยรวมไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ัง 3 ดาน ดังนี้ ดานการกําหนด
นโยบาย ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม และดานการประสานงานระหวาง
หนวยงานกับชุมชน 

สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอ
บทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทร 
ปราการ โดยรวมแตกตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 เปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 2 
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ดาน คือ ดานการกําหนดนโยบาย และดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม สวน
ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ 
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น
ตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวท้ัง 3 
ดาน คือ ดานการกําหนดนโยบาย ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม และดาน
การประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน 

สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอ
บทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทร 
ปราการโดยรวม ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 3 ดาน คือ และดานการกําหนด
นโยบาย ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม และดานการประสานงานระหวาง
หนวยงานกับชุมชน 

5.1.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 

ดานนโยบาย พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะปญหาและแนวทางแกไข 
ดังนี้คือ 1) ไมมีการออกสํารวจปญหา ความตองการของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอยางสม่ํา 
เสมอ จํานวน 29 ราย 2) ยังไมมีนโยบายการคัดแยกขยะต้ังแตตนทาง จํานวน 19 ราย 3) ประสิทธิ 
ภาพในการจัดเก็บขยะในแตละเท่ียวนานเกินไป จํานวน 10 ราย มีขอเสนอแนะดังนี้ 1) ควรมีการ
ออกสํารวจปญหา ความตองการของประชาชนเปนประจํา จํานวน 29 ราย 2) ควรมีการจัดกิจกรรม
ใหความรูในการคัดแยกขยะต้ังแตตนทาง จํานวน 14 ราย 3) กําหนดเวลาในการจัดเก็บใหเหมาะสม
รวมท้ังเสนทางไมใหชนกับปญหาการจราจร จํานวน 10 ราย 

ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบ 
สอบถามเสนอแนะปญหาและแนวทางแกไข ดังนี้คือ 1) งบประมาณในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ใน
กลุมอนุรักษท่ีจัดต้ังตามโครงการยังไมท่ัวถึงทุกกลุม จํานวน 15 ราย 2) ไมมีการติดตามรักษาดูแล
การปลูกปาโกงกางตามโครงการ 14 ราย แนวทางแกไข ดังนี้คือ 1) ตองมีการจัดสรรงบประมาณให 
กับกลุมอนุรักษท่ีจัดต้ังตามโครงการใหท่ัวถึง จํานวน 10 ราย 2) ควรจัดใหมีพนักงานหรือกําหนด
ผูดูแลรับผิดชอบโครงการปลูกปาโกงกาง จํานวน 8 ราย 
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ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 
เสนอแนะปญหาและแนวทางแกไข ดังนี้คือ 1) ยังไมมีการนําผลประเมินท่ีไดไปปรับปรุงใชอยาง
จริงจัง จํานวน 28 ราย 2) ตลาดสําหรับรองรับผลิตภัณฑท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยยังมีนอยและอยูในวง
แคบ จํานวน 12 ราย แนวทางแกไขดังนี้ 1) ปลูกฝงโดยใหมีในหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตร
อบรมนักการเมือง จํานวน 12 ราย 2) ควรจะพบประชาชน สอบถามปญหาความเดือดรอนตาง ๆ 
ของประชาชนปฏิบัติตอประชาชนโดยเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ จํานวน 8 ราย 

 

5.2 อภิปรายผล 
ผลการวิจัยท่ีควรนํามาอภิปรายผลในคร้ังนี้มีหลายประเด็นดวยกัน ผูวิจัยขอนําเสนอตาม

วัตถุประสงคการวิจัยดังตอไปนี้ 
5.2.1 การวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ

องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
พบวา ประชาชนเห็นวาบทบาทในการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบล

บางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับมาก ท้ังนี้อภิปรายไดวา 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ท่ีปฏิบัติงานอยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูไดรับการ
คัดเลือกจากประชาชน/ราษฎรในพ้ืนท่ีเปนตัวแทนเขาไปปฏิบัติงานจึงเปนการรักษาประโยชนของ
ชุมชนไดเปนอยางดี องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง ไดเล็งเห็นถึงผลกระทบจากการที่ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดถูกทําลายไปอยางรุนแรงจากราษฎรในชุมชนเอง และจากท่ีอ่ืน ดังนั้น
จึงมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในทองถ่ินของตนเพ่ือ
ประโยชนตอชุมชนเองท้ังดานเอ้ือประโยชนดานส่ิงแวดลอมและดานการไดรับประโยชนจากการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมีอยู ประกอบกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการคุมครองและดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดังนั้นการกําหนดแผนงาน/โครงการดานการอนุรักษจึงข้ึนอยูกับผู 
บริหาร ท้ังนี้อาจจะเกี่ยวของกับวิสัยทัศน ภูมิความรู และแนวคิดในการพัฒนาควบคูกันเปนพื้นฐาน
การบริหารงานภายในองคการบริหารสวนตําบล 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานและรายขอ พบวา 
ดานการกําหนดนโยบาย พบวา มีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา องคการบริหาร

สวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีการวางแผน และกําหนดนโยบายพรอมท้ัง
มาตรการในการรักษาความสะอาด และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยไดรับความรวมมือจากทุก
ฝายเปนอยางดี ทําใหการดําเนินงานอยางมีระบบ เปนระเบียบแบบแผน สอดคลองงานวิจัยของ วิรัต 
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รัตนวิจิตร ไดวิจัยเร่ือง “ความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลในการอนุรักษส่ิงแวดลอม” พบวา 
องคการบริหารสวนตําบล มีความพรอมเพียงพอในการดําเนินงานท้ังในดานบุคลากร ดานการวาง 
แผน การอํานวยการบริหารงาน และการควบคุม และมีขอเสนอแนะท่ีสําคัญเพื่อใหเกิดความพรอม
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมคือ ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนาการ
ประสานความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ รวมท้ังภาคเอกชนตลอด 
จนรณรงค ประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมดวย เพื่อใหการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ดานการกําหนดนโยบาย พบวา 
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “อบต. บางเมืองมีมาตรการและ แนวปฏิบัติเกี่ยว 

กับการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา 
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง มีการรับรูบทบาทหรือบทบาทท่ีควรจะเปน (Ought - to - be - 
Role) ตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมดานการกําหนดนโยบายอยูในระดับสูงเชนเดียวกับการแสดง
บทบาทท่ีเปนจริง (Actual Role) และจากการศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ีคาดวาจะมีอิทธิพลตอบทบาท 
พบวา องคการบริหารสวนตําบลบางเมืองไดเห็นความสําคัญและความสัมพันธของส่ิงแวดลอมท่ีมี
ตอวิถีชีวิตในระดับสูงมีความตระหนักในบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมในระดับสูง มีความรูเร่ือง
ของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมในระดับสูงและยังมีประสบการณในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมเปนอยางดี รวมถึงมีมาตรการในการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางส้ินเปลือง และ
การนํากลับมาใชซํ้า ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมศรี ฟุงขจร ไดวิจัยเร่ือง “บทบาทของสํานักงาน
เขตกรุงเทพมหานคร ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางมีการรับรูกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมอยางถูกตองในระดับสูง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การรับรูของประชาชน ไดแก ทัศนคติตอสถานการณส่ิงแวดลอม การรับรูขาวสารส่ิงแวดลอม และ
ความรูเกี่ยว กับส่ิงแวดลอมและกฎหมายท่ัวไป และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ  
ทรงสงวน ไดวิจัยเร่ือง “การรับรูบทบาทของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอม : ศึกษาจากองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา” พบวา 
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทคอนขางสูงในการดําเนินงานตามนโยบาย 
ระเบียบ กฎหมาย ในการจัดการส่ิงแวดลอม และการทดสอบสมมติฐาน พบวา การมีสวนรวมของ
ประชาชนมีความสัมพันธกับการรับรูบทบาทในการจัดการส่ิงแวดลอมของคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบล 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “อบต. บางเมืองมีการประเมินผลการดําเนินงาน
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในชุมชน และรายงานใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก 
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อภิปรายไดวา ประชาชนสวนใหญเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลบางเมืองไดเปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามีสวนรวมทุกข้ันตอนโดยเฉพาะข้ันตอนอันไดแกการรับรูปญหา การวางแผน และ
การประเมินผลเพื่อใหประชาชนรวมกันไดมีบทบาทในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชนอยางแท 
จริง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มัญชรัตน วิรัชวงศ ไดวิจัยเร่ือง “การประเมินผลโครงการคัดแยก
มูลฝอยและการนํากลับมาใชใหมของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” พบวาเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีการประเมินผลความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยเพ่ือการ
นํากลับมาแปรรูปใชใหมของประชาชนในพื้นท่ี  

ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม พบวา มีคาแปลผลอยูในระดับมาก 
อภิปรายไดวา องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง เปดโอกาสใหคนในชุมชนไดมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมของคนในชุมชนเอง เชน การจัดประกวดแขงขัน
ภาพวาดในการรักษาส่ิงแวดลอมในชุมชนท่ีเกี่ยวกับปาชายเลน ปาโกงกาง การรักษาพันธสัตวน้ํา 
การจัดกิจกรรมรณรงคในการรักษาแหลงน้ํา สนับสนุนใหนักเรียนปลูกปาชายเลน เปนตน เปนการ
พัฒนาจิตไปพรอม ๆ กับการพัฒนาจิตเพื่อสรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม พระ 
พุทธเจาสอนใหคนใชธรรมชาติในการพัฒนาจิตใจ พฤติกรรม และศีลธรรมของตนเอง เปนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาด ดังนั้นคนตองเรียนรูการใชทรัพยากรอยางฉลาด สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ระดม อินแสง ไดวิจัยเร่ือง “บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการบริหารการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของทองถ่ินในจังหวัดนาน” พบวา บทบาทในการบริหาร การ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมอยูในระดับปานกลาง โครงการจัดการทรัพยากรที่ประสบความ 
สําเร็จ เชน โครงการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา โครงการจัดต้ังปาชุมชน โครงการเยาวชนอนุรักษทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอม เปนตน  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม พบวา 
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “อบต. บางเมืองมีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

รวมกับชุมชนในการพัฒนาส่ิงแวดลอมในโอกาสตาง ๆ เชน กิจกรรมปลูกตนไม เก็บขยะ ขุดลอกคู
คลอง” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา องคการบริหารสวนตําบลบางเมืองมีการจัดกิจ 
กรรมสรางจิตสํานึกสาธารณะ เกี่ยวของกับการรักษาส่ิงแวดลอมในชุมชน รับผิดชอบตอทรัพยสิน
สาธารณะรวมกัน เคารพในศักดิ์ศรีและเช่ือถือในคุณคาของชุมชน รวมท้ังมีความหวงใยตอสวัสดิ
ภาพของสาธารณะรวมกัน เกิดเปนกิจกรรมการรณรงครักษาส่ิงแวดลอมท่ีมีความตอเนื่อง ตลอดจนมี
เครือขายความรวมมือและการติดตอส่ือสารระหวางกันและกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อํานวย 
สิทธิบุญ ไดวิจัยเร่ือง “บทบาทและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมืองชลบุรีกับการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ” พบวาเทศบาลเมืองชลบุรีมีบทบาท อํานาจหนาท่ีในสวนท่ีเกี่ยว 
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ของกับการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเปนกลไกสําคัญในการ
แกไขปญหาส่ิงแวดลอม เนื่องจากเปนผูท่ีอยูใกลชิดและรูปญหาของทองถ่ิน  

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “อบต. บางเมืองมีการเปดโอกาสใหคนในชุมชน 
ภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการดําเนินงานส่ิงแวดลอมของชุมชน” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับ
มาก อภิปรายไดวา องคการบริหารสวนตําบลบางเมืองมีการสงเสริมใหมีการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับ
หลักการ และนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง จัดทําแผนเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอมท่ี
ชัดเจนและเปนรูปธรรม การประชาคมหมูบาน เพื่อสํารวจความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อใชในการ
ตัดสินใจและกําหนดทิศทางในการจัดการส่ิงแวดลอมรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อุดร 
วงษทับทิม ไดวิจัยเร่ือง “แนวคิดนครนิเวศกับการจัดการส่ิงแวดลอมเมืองเชียงใหมอยางยั่งยืน” ผล 
การวิจัยพบวา การจัดการส่ิงแวดลอมเมืองเชียงใหมท่ียั่งยืนเพื่อใหบรรลุซ่ึงเปนนครนิเวศ ข้ึนอยูกับ
ความรวมมือกันของประชาชนและวิธีการพัฒนาแบบพหุภาคี ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภาคเอกชน  

ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน พบวา มีคาแปลผลอยูในระดับมาก 
อภิปรายไดวา องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง ใหความสําคัญ สนับสนุนใหบุคลากรในหนวย 
งานกับคนในชุมชน มีการตัดสินใจในวางแผน การประเมินผล ใหคนในชุมชนมีโอกาสในการตัด 
สินใจในปญหา และทํากิจกรรมรวมกัน มีการจัดทําวิทยุชุมชน เสียงตามสายเพ่ือใหขอมูลขาวสาร
แกคนในชุมชนไดรับทราบ โดยผานทางนายกองคการบริหารสวนตําบล สอดคลองกับงานวิจัยของ 
เสาวลักษณ ทรงสงวน ไดวิจัยเร่ือง “การรับรูบทบาทของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล
ตอการจัดการส่ิงแวดลอม : ศึกษาจากองคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา” 
พบวา คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทคอนขางสูงในการดําเนินงานตามนโยบาย 
ระเบียบ กฎหมาย ในการจัดการส่ิงแวดลอม และการทดสอบสมมติฐาน พบวา การมีสวนรวมของ
ประชาชนมีความสัมพันธกับการรับรูบทบาทในการจัดการส่ิงแวดลอมของคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบล  

5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหาร
สวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม จําแนกตาม เพศ การศึกษา อายุ และ
อาชีพตางกัน พบวา ประชาชนที่อายุ และการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม โดยรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สวนประชาชนท่ีเพศ และอาชีพ
ตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยรวมไมแตกตางกัน ดังนี้ 
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1) จากสมมติฐานท่ี 1 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวม  

ผลการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง ไมแตกตางกัน ท้ังนี้อภิปรายไดวา ไมวาจะเปน
เพศหญิงหรือชาย ตางก็ใหความสําคัญตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม และตางก็มีจิตสํานึกในการท่ีจะ
รักษาไวซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติไวใหชนรุนหลังเชนเดียวกัน เห็นไดจากผลการวิเคราะหขอมูลท้ัง 3 
ดาน ไดแกดานการกําหนดนโยบาย ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม และดาน
การประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน ท่ีไดคา   และคา S.D. ท่ีไมตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศิริลักษณ จันโภคา ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จํากัด ตอการนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 มาใชพัฒนาองคกร” ผลการ 
วิจัยพบวา พนักงานท่ีมีเพศตางกันมีผลตอการมีสวนรวมไมแตกตางกัน  

2) จากสมมติฐานท่ี 2 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวม  

ผลการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง แตกตางกัน ท้ังนี้อภิปรายไดวา ประชาชนท่ีอายุ
ในแตละชวงอายุใหความสําคัญตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมของเจาหนาท่ี องคการบริหาร
สวนตําบลบางเมืองตางกัน เนื่องจากประชาชนท่ีอายุมากมักผานประสบการณตาง ๆ มาอยางมาก 
และเห็นถึงผลกระทบของการอนุรักษส่ิงแวดลอมใน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประสาน ดาราเย็น 
ไดวิจัยเร่ือง “ทัศนคติของพนักงานตอระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 บริษัท ไทยแอโรว 
จํากัด (โรงงานฉะเชิงเทรา)” ผลการวิจัยพบวา พนักงานท่ีอายุตางกันจะมีทัศนคติตอระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม ISO 14001 ตางกัน 

3) จากสมมติฐานท่ี 3 พบวา ประชาชนท่ีมีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาท
การอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวม  

ผลการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีการศึกษาตางกัน มีตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
แตกตางกัน ท้ังนี้อภิปรายไดวาเปน การศึกษาทําใหประชาชนมีความรอบรู เห็นคุณและโทษเกี่ยว กับ
ส่ิงแวดลอม จึงใหความสําคัญตางกัน เนื่องจากคนในสังคมมีการศึกษาตางกัน จะเห็นวาปจจุบัน
การศึกษามีความสําคัญตอทุกภาคสวน การศึกษาเปนการสรางความรูความเขาใจท่ีแทจริงตาม
หลักการและในเร่ืองตาง ๆ ซ่ึงถาไดรับการศึกษาสูงความรูในเร่ืองนั้น ๆ ก็สูงข้ึนดวยเชนกัน ซ่ึง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ กระสุน บุญอําพล ไดวิจัยเร่ือง “ทัศนคติของหัวหนาครัวเรือนท่ีมีตอการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร” ผลการวิจัยพบวา การศึกษามีอิทธิพล 
ตอทัศนคติของหัวหนาครัวเรือนท่ีมีตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรอบอุทยานแหงชาติหมูเกาะ
ชุมพร 

4) จากสมมติฐานท่ี 4 พบวา ประชาชนท่ีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยรวม  

ผลการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม ไมแตกตางกัน ท้ังนี้อภิปรายไดวา ถึงแมอาชีพจะตางกัน ไมมีผลกระทบตอความคิด 
เห็นตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง เพราะส่ิงแวดลอม
เปนเร่ืองใกลตัวท่ีตองการการอนุรักษ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สันติ วัดผาพับ ไดศึกษาวิจัย
เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลตําบลบางปะหัน อําเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอ
การบริหารงานเทศบาลตําบลบางปะหันแตกตางกัน 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลแลวสามารถสรุปผล ดังนี้ 
5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการวิจัยไดขอเสนอแนะความเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม ขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ องคการ
ปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุดท่ีสามารถนํานโยบายของรัฐมา
บริหารจัดการส่ิงแวดลอมและสงเสริมบทบาทประชาชนท่ีมีตอการจัดการส่ิงแวดลอมจากการศึกษา
คร้ังนี้พบวา บทบาทในการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง โดยรวมอยู
ในระดับมาก มีท้ังดานดีอยูแลวซ่ึงตองรักษาใหคงอยูหรือมีการดําเนินการตอเนื่อง และดานท่ีมี
ปญหาท่ีจะตองสงเสริมสนับสนุนใหเกิดข้ึนและอยูในระดับท่ีมากกวาเดิม จึงควรกําหนดเปน
นโยบายเพ่ือแกไขปญหาดังกลาวโดยใหองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง และประชาชนมีสวน
รวมอยางเหมาะสมกับสภาพทองท่ีและสถานการณปจจุบัน 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
1) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 1 คือ ดานการกําหนดนโยบาย ซ่ึงมีคาแปลผล อยูใน

ระดับมาก ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง ควรมีมาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
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พลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด โดยการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมมากข้ึน และสงเสริม
ใหมีการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับหลักการและนโยบายการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง การ
ประชาคมหมูบาน เพื่อสํารวจความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อใชในการตัดสินใจและกําหนดทิศทาง
ในการจัดการส่ิงแวดลอมรวมกัน รวมถึงตองมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และขอ
เสนอแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมควรตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเนนความสมดุล ความพอประมาณ และความมีเหตุผล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ซ่ึงเนนเร่ืองการสรางสังคมท่ีมีความสุข
อยางยั่งยืน บนรากฐานการพัฒนาของความสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม โดยยังคงใหความสําคัญกับกระบวนการ การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตอเนื่องจากกรอบแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวด 
ลอม พ.ศ. 2545 - 2549 และการใชแนวทางการจัดการแบบบูรณาการท่ีสอดคลองตามระบบนิเวศน 
(Ecological Approach) ของพ้ืนท่ี รวมทั้งผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับการใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “อบต. บางเมืองมีมาตรการและ แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น 
องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง ควรมีสงเสริมประชาชนใชทรัพยากรอยางรูคุณคา โดยการให
ความรูถึงโทษและประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติ
อยางถูกวิธี 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดไดแกขอท่ีวา “อบต. บางเมือง มีการประเมินผลการดําเนินงาน
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในชุมชน และรายงานใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก 
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง ควรมีสงเสริมใหประชาชนรวมอนุรักษส่ิงแวดลอมกับ
หนวยงาน โดยการใหประชาชนดําเนินการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
ต้ังแต การรวมสํารวจ รวมประเมิน รวมหาแนวทางรักษาสภาพแวดลอม 

2) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 2 คือ ดานการสนับสนุนกิจกรรมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง ควรมีสง 
เสริมกิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหมากยิ่งข้ึน โดยการเปนผูนํากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม ท้ังในระดับโรงเรียน และชุมชน และรัฐ ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยรัฐ ดังนี้ คือ 

1)  รัฐควรจะกําหนดอํานาจ หนาท่ี และบทบาท ขององคการบริหารสวนตําบลตอการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม ใหชัดเจน สนับสนุนเงินงบประมาณในการปฏิบัติงาน มีระบบการเสริมแรงกับ
องคการบริหารสวนตําบลที่มีผลงานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
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2) รัฐควรสนับสนุนองคการบริหารสวนตําบล ใหมีการเช่ือมโยงกับองคกรเอกชน 
(NGO) และอาสาสมัคร ในดานอนุรักษส่ิงแวดลอม สรางเครือขายเช่ือมโยงจากระดับทองถ่ินสู
ระดับประเทศ และระดับโลก 

3)  รัฐควรสนับสนุนองคการบริหารสวนตําบล มีมาตรการสนับสนุนองคกรเอกชน 
ชุมชน โดยการใหสิทธิพิเศษตาง ๆ เปนการเสริมแรงใหกับองคกรเอกชน และชุมชนในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง มีการจัด
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมกับชุมชนในการพัฒนาส่ิงแวดลอมในโอกาสตาง ๆ เชน กิจกรรมปลูก
ตนไม เก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบาง
เมือง ควรมีสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนใหมากยิ่งข้ึน โดยการใหประชาชนเขามา
บทบาทรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง จัดกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ มีนโยบายในการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุมตาง ๆ และการจัดอบรมใหความรูดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ
การติดตามประเมินผล ทบทวนผลการดําเนินงานของแตละกลุมอยางตอเนื่อง 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “องคการบริหารสวนตําบลบางเมืองมีการเปด
โอกาสใหคนในชุมชน ภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการดําเนินงานส่ิงแวดลอมของชุมชน” ซ่ึง 
มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง ควรมีสงเสริมกิจกรรมการ 
มีสวนรวมของประชาชนใหมากยิ่งข้ึน โดยการใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาง
เมืองมีบทบาทท่ีจะทําใหชุมชนของตนเองเปนชุมชนนาอยู โดยอาศัยงบประมาณจากองคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อสรางโอกาสในการมีบทบาทตองสนับสนุนใหชมรม กลุมอนุรักษธรรมชาติท่ีมีอยู 
แลว ควรทําบันทึกขอตกลงเพื่อการขยายกิจกรรมและสมาชิกใหครอบคลุมทุกหมูบานและตําบล
ใกลเคียง   

3) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 3 คือ ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับ
ชุมชน ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง ควรสงเสริมกิจ 
กรรมการมีสวนรวมของประชาชนกับหนวยงานใหมากยิ่งข้ึน โดยการใหมีเจาหนาท่ีคอยประสาน 
งานระหวางหนวยงานกับชุมชนตาง ๆ ในพื้นท่ี สรางกิจกรรมรวมกัน โดยภาครัฐเขารวมดังนี้ คือ 

1)  ควรปรับปรุงคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล ใหมีการรับรูบทบาทหนาท่ี ใน
ดานการจัดการส่ิงแวดลอม ใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนในทุกดาน โดยการจัดการฝกอบรมเฉพาะ
ดานความตองการในการฝกอบรมขององคกรทองถ่ิน  

2)  กรมการปกครองและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรมีนโยบายกําหนดเก่ียวกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอมใหชัดเจน และสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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3)  ควรมีการจัดการรณรงคกิจกรรมรวมกัน ระหวางประชาชน คณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบลภาครัฐ และภาคเอกชน ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย
เนนการสรางจิตสํานึก และตระหนักถึงปญหาในดานการเสริมสรางความรูความเขาใจ และการมี
สวนรวมของประชาชน  

4)  ควรจัดใหมีระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบลตลอดจน กํานัน ผูใหญบาน อยางจริงจัง และตอเนื่อง 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “องคการบริหารสวนตําบลบางเมืองมีการเปด
โอกาสใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผล การจัดการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมภายในชุมชน” 
ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบางเมือง ควรสงเสริมการให
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใหมากย่ิงข้ึน โดยการใหประชาชนเขารวมในกิจกรรมการประเมิน 
ผลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในพื้นท่ี ต้ังแตการวางแผน และการออกแนวทางการอนุรักษรวมกัน  

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “องคการบริหารสวนตําบลบางเมืองมีการสนับสนุน
ใหมีการจัดการผลผลิต/ผลิตภัณฑท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยอยางสม่ําเสมอ โดยวิธีการขาย แลก เปล่ียน ให
เปลา จัดทําเปนของท่ีระลึก เปนตน” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล
บางเมือง ควรสงเสริมการใหมีการนําผลประเมินท่ีไดไปปรับปรุงใชอยางจริงจัง โดยการตรวจติดตาม
ประเมินผลเปนการปรับปรุงและพัฒนาส่ิงแวดลอมอีกวิธีหนึ่ง และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
เพิ่มมากข้ึน เชน การจัดต้ังใหเปนคณะกรรมการการตรวจติดตาม หรืออ่ืน ๆ และพัฒนาโดยการให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองการตรวจติดตามการจัดการส่ิงแวดลอม และนําผลการประเมินท่ีไดไปใช
อยางจริงจัง โดยการฝกอบรมและมอบหมายหนาท่ีใหรับผิดชอบเกี่ยว กับกระบวนการตรวจติดตามและ
ประเมินผลเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพใหเกิดข้ึน 

5.3.2  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย  
จากการการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอม

ขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหผลการวิจัยคร้ังนี้ 
สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางมากข้ึน ผูวิจัยใครขอเสนอแนะเพื่อการ
วิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 

1.  ควรมีการศึกษาการจัดการความรู สรางหลักสูตรการเรียนการสอนในทองถ่ินเพื่อเปน
การสรางจิตสํานึก พฤติกรรมและทัศนคติของประชาชน การบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดเปาหมาย การจัดการส่ิงแวดลอมท้ังใน
ระยะส้ันและระยะยาว  
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2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
กับบทบาทการจัดการส่ิงแวดลอมของประชาชนโดยเฉพาะเร่ืองปาชุมชน การจัดการขยะ และการ
ลดใชสารเคมีในชุมชน   

3.  ควรศึกษามีการศึกษาเร่ืองบทบาทหนาท่ีของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอม เพื่อ
นําไปสูการสรางตัวช้ีวัดถึงองคประกอบสําคัญของการกอใหเกิดการมีสวนรวม รวมท้ังความ
เหมาะสมในการเฝาระวัง การอนุรักษ การจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ความคดิเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตาํบลบางเมือง 
อําเภอเมอืง จังหวัดสมุทรปราการ 

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

คําชี้แจง 
แบบสอบถามนี้สําหรับประชาชนผูอยูอาศัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เปนผูตอบ แบบสอบถามนี้มี 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวน

ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ผูวิจัยจะนําคําตอบของทานไปวิเคราะหในภาพรวม จึงไมมีผลกระทบตอทานแตประการ

ใด ขอมูลท่ีไดจากทานจะเก็บเปนความลับและใชในงานวิจัยเทานั้น จึงใครของความอนุเคราะหจาก
ทาน โปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง เพื่อใหผลการวิจัยมีความถูกตอง
เช่ือถือได และสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนได 

 
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอขอบพระคุณมา

ในโอกาสนี้ 
 
 
         (นางสาวทิพรัตน เหมศาสตร) 

       นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตรการปกครอง 
        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

        สําหรับผูวิจัย  1-3 
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  ชาย         
  หญิง 
 
2. อายุ 
  15 – 25 ป   
  26 – 35 ป 
   36 – 45 ป   
  46 ป ข้ึนไป 
 
3. การศึกษา 
  มัธยมศึกษา      
  อนุปริญญา  
  ปริญญาตรี 

 
4. อาชีพ 
  รับราชการ/รัฐสาวิหกิจ 
  คาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว 
  เกษตรกร/รับจาง 
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ตอนท่ี 2 บทบาทการอนุรกัษสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ  
คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับปฏิบัติตามความคิดเห็นของทานวาองคการ 

บริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการไดมีบทบาทการกําหนด
นโยบายดานส่ิงแวดลอมในชุมชน, ดานการสนับสนุนและรวมทํากิจกรรม, และดานการ
ประสานงานระดับใด ซ่ึงมี 5 ระดับดังนี้ 

  5  หมายถึง   มีบทบาทมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีบทบาทมาก 
  3  หมายถึง  มีบทบาทปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีบทบาทนอย   
   1  หมายถึง  มีบทบาทนอยท่ีสุด  
 

ขอท่ี 
บทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการ
บริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับบทบาท  
สําหรับ 
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

 ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ท่ีสุด 

1 

ดานการกําหนดนโยบาย 
1. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีการสํารวจ ตรวจสอบ 

และศึกษาสภาพปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน 
      

2. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีการกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการดําเนินงานส่ิงแวดลอม โดยการมีสวน
รวมของทุกฝาย 

      

3. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีแผนปฏิบัติการ/โครง 
การ/กิจกรรมดําเนินการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใน
ชุมชน 

      

4. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีการดําเนินการตาม
แผน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมตาม 
ท่ีกําหนด 
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ขอท่ี 
บทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการ
บริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับบทบาท  
สําหรับ 
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

 ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ท่ีสุด 

1 
5. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีการนิเทศ/ติดตามประ 

เมินผลการจัดส่ิงแวดลอมในระหวางการดําเนิน 
การอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

      

6. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเก่ียวกับส่ิงแวดลอมในชุมชน และ
รายงานใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

      

7. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีการเปดโอกาสใหคนใน
ชุมชน มีสวนรวมในการดําเนินงานส่ิงแวดลอม
ภายในชุมชน 

      

8. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีมาตรการ/แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและปลอดภัย 

      

9. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีการจัดกิจกรรมรณรงค
และประชาสัมพันธเร่ืองของการอนุรักษส่ิงแวด 
ลอม 

      

10. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีมาตรการ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชพลังงานและทรัพยากรอยาง
ประหยัด 

      

ดานการสนบัสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
11. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีการเปดโอกาสใหคนใน

ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน มีสวนรวมในการ
ดําเนินงานส่ิงแวดลอมของชุมชน 

      

12. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีการสงเสริมใหมีการจัด
กลุมสนใจ และหรือชมรมอนุรักษส่ิงแวดลอม 

      

13. ทานคิดวา อบต.บางเมืองใหคนในชุมชนมีสวน
รวมในการตัดสินใจใด ๆ ในมาตรการรักษา
ส่ิงแวดลอม ในชุมชน 

      



 126 

ขอท่ี 
บทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการ
บริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับบทบาท  
สําหรับ 
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

 ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ท่ีสุด 

1 
14. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีการสนับสนุนใหมีการ

จัดกิจกรรม แขงขัน ประกวดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
      

15. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีการจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนรวมกับชุมชนในการพัฒนาส่ิงแวดลอม
ในโอกาสตางๆ เชน กิจกรรมปลูกตนไม เก็บขยะ 
ขุดลอกคูคลอง  

      

16. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีการสนับสนุนใหมีการ
ใชภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีและส่ือ เพื่อสอน
เร่ืองส่ิงแวดลอมท่ีสอดคลองกับสภาพชุมชนและ
ทองถ่ิน 

      

17. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีระบบจัดการขยะมูล
ฝอย อยางเหมาะสมและถูกวิธี 

      

18. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีการจัดระบบการจัดการ
และปองกันมลภาวะตางๆ 

      

19. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีการบําบัดน้ําเสียและ
ทางระบายน้ําท่ีถูกสุขลักษณะ 

      

20. ทานคิดวา อบต.บางเมืองมีพื้นท่ีจัดกิจกรรมกีฬา 
และนันทนาการที่เหมาะสม 

      

ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน 
21. อบต.บางเมืองจัดใหมีกิจกรรมการอมรมเร่ืองขยะ

มูลฝอย วิธีการจัดการขยะมูลฝอย และพัฒนาการ
จัดการขยะมูลฝอย 

      

22. อบต.บางเมืองมีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร
ผูเกี่ยวของกับงานดานส่ิงแวดลอม ไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เหมาะสม 
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ขอท่ี 
บทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการ
บริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับบทบาท  
สําหรับ 
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

 ปาน 
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย 
ท่ีสุด 

1 
23. อบต.บางเมืองมีการสนับสนุนใหมีการจัดการผล 

ผลิต/ผลิตภัณฑท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยอยางสมํ่า 
เสมอ โดยวิธีการขาย แลกเปล่ียน ใหเปลา จัดทํา
เปนของท่ีระลึก เปนตัน  

      

24. อบต.บางเมืองจัดใหมีการวัดและประเมินผลดาน
การจัดการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมภายในชุมชนตาม
สภาพจริงอยางตอเนื่อง 

      

25. อบต.บางเมืองมีการเปดโอกาสใหคนในชุมชนมี
สวนรวมในการประเมินผล การจัดการเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมภายในชุมชน 

      

26. อบต.บางเมืองมีการนําผลการประเมินเกี่ยวกับการ
จัดการส่ิงแวดลอมแจงใหคนในชุมชนไดรับทราบ 
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ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบริหาร 
สิ่งแวดลอมในองคการบริหารสวนตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
คําชี้แจง โปรดระบุปญหาและแนวทางแกปญหาการบริหารส่ิงแวดลอมในชุมชนของทาน 
 

ปญหา แนวทางแกไขปญหา 

1. ดานการกําหนดนโยบาย 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

1. ดานการกําหนดนโยบาย 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

2. ดานการสนับสนุนการทํากิจกรรมและการมี
สวนรวม 

……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

2. ดานการสนับสนุนการทํากิจกรรมและการมี
สวนรวม 

……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

3. ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับ
ชุมชน 

……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

3. ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับ
ชุมชน 

……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
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แบบวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เร่ือง  

ความคดิเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตาํบลบางเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
……………………………….. 

 
คําชี้แจง  

ทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเกณฑการประเมิน
ความสอดคลอง (Index of consistency : IOC) ของผูทรงคุณวุฒิ  มีดังนี้ 

ใหคะแนนเทากับ  +1  หมายถึง แนใจวาถูกตองสอดคลองตรงกับวัตถุประสงค      
ใหคะแนนเทากับ    0  หมายถึง ไมแนใจวามีความสอดคลอง      
ใหคะแนนเทากับ   -1  หมายถึง ยังไมถูกตอง ไมสอดคลอง ไมตรงกับวัตถุประสงค    

 

ขอ 
ผูทรงคุณวุฒ ิ ผลรวมขอคะแนน 

(R) N
RIOC 

 
สรุปผล 

1 2 3 

ดานการกําหนดนโยบาย 
1. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
2. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
3. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
4. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
5. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
6. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
7. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
8. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
9. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
10. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
ดานการสนบัสนุนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

11. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
12. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
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ขอ 
ผูทรงคุณวุฒ ิ ผลรวมขอคะแนน 

(R) N
RIOC 

 
สรุปผล 

1 2 3 
13. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
14. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
15. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
16. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
17. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
18. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
19. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
20. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
ดานการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน 

21. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
22. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
23. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
24. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
25. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
26. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
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แบบประเมนิคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เร่ือง  

ความคดิเห็นของประชาชนตอบทบาทการอนุรักษส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตาํบลบางเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
……………………………….. 

 
คําชี้แจง  

ทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเกณฑการประเมิน
ความสอดคลอง (Index of consistency : IOC) ของผูทรงคุณวุฒิ  มีดังนี้ 

ใหคะแนนเทากับ  +1  หมายถึง แนใจวาถูกตองสอดคลองตรงกับวัตถุประสงค      
ใหคะแนนเทากับ    0  หมายถึง ไมแนใจวามีความสอดคลอง      
ใหคะแนนเทากับ   -1  หมายถึง ยังไมถูกตอง ไมสอดคลอง ไมตรงกับวัตถุประสงค 
 

ประเด็นท่ีตองการ 
ระดับความสอดคลอง 

+1 0 -1 

ผลกระดานรางกาย 
1. ทานคิดวาหลังจากใชยาเสพติดมีผลกระทบดานรางกายในระดับใด    
2. ทานคิดวาหลังจากใชยาเสพติดแลวมีผลกระทบทําใหน้ําหนักลดลง

เพียงใด 
   

3. ทานคิดวาหลังจากใชยาเสพติดแลวมีผลกระทบทําใหการเคล่ือน 
ไหวรางกายเพิ่มข้ึน 

   

4. ทานคิดวาหลังจากใชยาเสพติดแลวมีผลกระทบทําใหการนอนลดลง    
5. ทานคิดวาหลังจากใชยาเสพติดแลวมีผลกระทบทําให รางกาย

สกปรก มีกล่ินเหม็น 
   

ผลกระทบดานจิตใจ 
6. ทานคิดวาหลังจากใชยาเสพติดแลวมีผลกระทบดานจิตใจในระดับ

ใด 
   

7. ทานคิดวาหลังจากใชยาเสพติดแลวมีผลกระทบ ทําใหอารมณแปร 
ปรวนเพียงใด 
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ประเด็นท่ีตองการ 
ระดับความสอดคลอง 

+1 0 -1 
8. ทานคิดวาหลังจากใชยาเสพติดแลวมีผลกระทบทําใหนิสัยเปล่ียน 

แปลง 
   

9. ทานคิดวาหลังจากใชยาเสพติดแลวมีผลกระทบทําใหมีอาการหงุด 
หงิด 

   

10. ทานคิดวาหลังจากใชยาเสพติดแลวมีผลกระทบทําใหมีอาการ
ซึมเศรา หมดหวังในชีวิต อยากตาย 

   

ผลกระทบดานสังคม 
11. ทานคิดวาหลังจากใชยาเสพติดมีผลกระทบดานสังคมในระดับใด    
12. ทานคิดวาหลังจากใชยาเสพติดมีผลกระทบกับการยอมรับของ

ครอบครัว 
   

13. ทานคิดวาหลังจากใชยาเสพติดมีผลกระทบกับรายไดครอบครัว    
14. ทานคิดวาหลังจากใชยาเสพติดมีผลกระทบกับการยอมรับของ

ชุมชนท่ีอาศัย 
   

15. ทานคิดวาหลังจากใชยาเสพติดมีผลกระทบกับการเรียน    
 
 
 
    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  
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Item-Total Statistics 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

ดานท่ี 1 ขอท่ี 1 75.50 122.190 .527 .948 

ดานท่ี 1 ขอท่ี 2 75.77 121.220 .735 .945 

ดานท่ี 1 ขอท่ี 3 75.83 120.695 .747 .945 

ดานท่ี 1 ขอท่ี 4 75.73 119.720 .737 .945 

ดานท่ี 1 ขอท่ี 5 75.60 120.110 .638 .946 

ดานท่ี 1 ขอท่ี 6 75.67 119.816 .596 .947 

ดานท่ี 1 ขอท่ี 7 75.50 120.052 .618 .947 

ดานท่ี 1 ขอท่ี 8 75.50 123.776 .544 .948 

ดานท่ี 1 ขอท่ี 9 75.73 120.754 .625 .947 

ดานท่ี 1 ขอท่ี 10 75.57 118.806 .625 .947 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 11 75.53 118.395 .695 .945 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 12 75.80 118.717 .571 .948 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 13 75.83 119.730 .704 .945 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 14 75.93 122.064 .764 .945 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 15 75.70 121.872 .659 .946 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 16 75.77 118.530 .801 .944 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 17 75.77 122.116 .570 .947 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 18 75.87 121.775 .535 .948 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 19 75.87 116.671 .794 .944 

ดานท่ี 2 ขอท่ี 20 75.90 116.369 .807 .944 

ดานท่ี 3 ขอท่ี 21 75.63 117.068 .852 .943 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.948 21 

 
การวัดความเช่ือถือได จะมีเกณฑกําหนดวาคาท่ี 0.8 ข้ึนไป 
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