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ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 
ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี
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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม การใชประโยชนทรัพยากรของชุมชน 

(2) วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย 9 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม (3) ศึกษาระดับการมีสวนรวมในการ

จัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม (4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณประชากรตัวอยางที่อาศัยอยูในพื้นที่ตําบลเกาะเกร็ด 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 315 ครัวเรือน จากจํานวน 1,475 ครัวเรือน ระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 

พ.ศ. 2552 วิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติ t-test และ F-test ซึ่งกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบวา ประชากรตัวอยางเปนเพศหญิงรอยละ 62.90 มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 35  ปรอยละ 

28.60 มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวารอยละ 28.20 นับถือศาสนาพุทธรอยละ 93.00 เปนสมาชิก

กลุมในชุมชนรอยละ 37.50 อาชีพรับจางทั่วไปรอยละ 25.10 รายไดเฉล่ียของครัวเรือน 14,778.08 บาทตอเดือน 

การไดรับขอมูลขาวสาร รอยละ 82.90 ความถี่ในการไดรับขอมูลเฉล่ีย 3.14 คร้ังตอเดือน การไดรับการฝกอบรม 

เฉลี่ย 2 ครั้ง ในรอบปที่ผานมามีการใชประโยชนดินเพื่อทําคันดินกั้นน้ํา รอยละ 20.60 มีที่ดินเปนของตนเอง รอยละ 

63.50 การใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัย รอยละ 59.50 น้ําดื่มน้ําใชมาจากการประปานครหลวง รอยละ 

59.70 และ 41.90 ใชน้ําจากแมน้ําลําคลองเพื่อเพาะปลูก รอยละ 19.40 ไมมีการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนการดื่ม 

รอยละ 78.10 การใชประโยชนทรัพยากรปาไม เปนสถานที่ทองเที่ยว พักผอน สวนสาธารณะ รอยละ 24.40 ใน

เร่ืองการจัดการสิ่งแวดลอม น้ําทิ้งในครัวเรือน ปลอยสูแมน้ํา ลําคลอง รอยละ 57.70 สวมในครัวเรือนเปนสวมซึม 

รอยละ 98.78 และการกําจัดขยะโดยใชบริการเก็บขยะขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ด รอยละ 74.40  

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม พบวา 3 ปจจัยที่มีผลตอ

การมีสวนรวม ไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ และการเปนสมาชิกกลุม ระดับการมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ํา

และสิ่งแวดลอมของชุมชนอยูในระดับปานกลาง แนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุม

น้ําและสิ่งแวดลอม ควรสงเสริมความรูที่สอดคลองกับอาชีพ และกลุมสมาชิกของชุมชน 

 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม  ชุมชน การจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม  เกาะเกร็ด 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study socio-economic condition and resources 

utilization of community, to find the factors affecting on communities Participation in watershed and 

environmental management kohkred sub-district between socio-economic and resources utilization of 

participation, and to give the suggestion guideline for management of watershed and environment. 

Questionnaires were designed for data collection and distributed to about 315 households from totally 

1,475 that covered Kohkred Sub-District during August to October 2009 in Kohkred Sub-District. The 

collective data was analyzed by using factors affecting on Participation method through t-test and F-

test by assigning value of 0.05.  

The result found that majority of samples were female and were aging  than or mean 35 years 

old 28.60 %, were primary school or lower education level 28.20%, respect Buddhism 93.00 %,of 

them group membership 37.50%, main profession is work as employee 25.10%, The average 

household incomes were 14,778.08 bath/month, and 82.90 % can access to information in watershed 

and environmental management ,information receipt frequency 3.14  time/ month  receipt training 

average 2 time/year soil use have arrangement ridge 20.60 %  have land are oneself 63.50 % land 

use for residence 59.50 % water use drink water and water use from Metropolitan Waterworks 

Authority 59.70 % and 41.90 % use water and canal in plant build 19.40 % animal husbandry 13.70 %  

in industry use buy water 24  % not have water quality adaptation before drink 78.10% use forest 

resource management is travel relax and park 24.40 % in environmental management waste water 

form activity in household discharge into river canal 57.70 % lavatory with septic tanks 98.78 % and 

disposal waste of serve on Kohkred Sub-district Administration Organization 74.40 %   

The result factors affecting on participatory communities in watershed and environmental 

management found 3 factors affecting on participatory such as education level, career and group 

membership with medium level of communities participation, The promote and development 

communities participation in watershed were needed with correspondence with these above 3 factors  
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คํานํา 
ลุมน้ํา เปนพื้นที่หนวยหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการน้ํา ทั้งดานปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา

การไหล ลุมน้ําแตละพื้นที่ลวนมีเอกลักษณที่แตกตางกัน ทั้งลักษณะทางภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ

พืชพรรณ รวมทั้งองคประกอบอื่นๆ ทําใหมีการเรียกชื่อลุมน้ําที่แตกตางกัน เชน ระบบนิเวศลุมน้ําเขาหินปูน 

ระบบนิเวศลุมน้ําปาบุงปาทาม ระบบนิเวศลุมน้ําปาชายเลน พื้นที่ลุมน้ําเปนแหลงตนทุนทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยเฉพาะน้ําที่เปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนกลไกของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว ถาไมมีน้ําส่ิงมีชีวิต ไมสามารถ
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มีชีวิตอยูได เนื่องจากการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ํา ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ไปจนถึงปลายน้ําอยางผิดวิถี ทั้งความ

จําเปนในการดําเนินชีวิต และความไมรูจักพอในการดําเนินชีวิต เปนการทําลายพื้นที่โดยตั้งใจ และไมตั้งใจ เชน 

การตัดไมทําลายปา การทิ้งของเสียส่ิงปฏิกูลลงในแหลงน้ํา การทําลายทางน้ําตามธรรมชาติ การกระทําดังกลาว

เปนการกระทําของมนุษยและธรรมชาติ โดยปญหาซึ่งเกี่ยวของกับทรัพยากรน้ําที่เกิดจากเหตุปจจัยที่กลาวมานั้น 

ไดแก การเกิดปญหาน้ําทวม ดินถลม ปญหาภัยแลง เปนตน  

 การแกปญหาที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ที่

เนนการเตรียมความพรอมของระบบภูมิคุมกัน โดยมีการอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเนนคนเปน

ศูนยกลางในการพัฒนา ใหความสําคัญตอการรวมพลังทางสังคมจากทุกภาคสวนใหมีสวนรวม ดําเนินการในทุก

ขั้นตอน พรอมทั้งการสรางเครือขายขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ รวมท้ังการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง กรมทรัพยากรน้ํา (2551) ศึกษาพบวา ลุมน้ําเจาพระยามีพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด 

20, 523.39 ตารางกิโลเมตร มีประชากรที่อยูในลุมน้ําทั้งหมด 10.73 ลานคน พื้นที่ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี เปนลุมน้ําที่ราบแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนลุมน้ําสาขาของลุมน้ําเจาพระยา เปนพื้นที่ที่มีเอกลักษณ

พิเศษ คือเปนพื้นที่เกาะที่เกิดจากการขุดคลองเพื่อลดระยะทางในการเดินทาง เนื่องจากลําน้ําเจาพระยาสายหลัก

มีความโคงมาก และมีเอกลักษณที่ชัดเจนอีกอยางหนึ่ง คือเปนชุมชนที่มีคนไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยูเปน

จํานวนมาก ถึงรอยละ 35 ของประชากรในตําบลเกาะ  

ดวยสภาพพื้นที่ตําบลเกาะเกร็ดอยูในพื้นที่ลุม ทําใหชวงหนาฝนมีปญหาน้ําทวมทุกป ทําใหผูวิจัยมี

ความสนใจในการเขาไปศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําโดยสัมผัสและศึกษา

ในพื้นที่จริง ใชวิธีการสังเกต การสัมภาษณ พูดคุยเพื่อสรางความคุนเคยและทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ

จัดการลุมน้ําของชุมชนตําบลเกาะเกร็ด เพื่อเสนอแนวทางในการแกปญหาเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ํา โดย

พยายามใหชุมชนมีสวนรวมมากที่สุด เพื่อประโยชนในการพัฒนาชุมชน ซึ่งหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของในพื้นที่จะ

สามารถนําแนวทางแกไขปญหาที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปใชแกปญหาในพื้นที่ อันเปนแนวทางที่สอดคลองกับ

สภาพปญหาและความตองการของชุมชนอยางแทจริง และนําไปสูการตอยอดการพัฒนาพื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย

และพื้นที่ลุมน้ําอื่นตอไป โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม การใชประโยชน

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อศึกษาปจจัยและระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําและ

ส่ิงแวดลอม และเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับ

ความตองการและสภาพปญหาของชุมชน ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1.  ประชากรและการสุมตวัอยาง 
ประชากรเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1,475 ครัวเรือน หาขนาดประชากรตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (1973) ความเชื่อมั่น

ที่ระดับ 0.05 ไดขนาดประชากรตัวอยางจํานวน 314.67 ครัวเรือน และไดทําการเก็บขอมูลจํานวน 315 ครัวเรือน 

การสุมตัวอยางโดยใชเทคนิคการกระจายตามสัดสวน 
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2.  เครื่องมือในการวิจัย 
2.1 การสรางเครื่องมือ โดยสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย 5 ตอน คือ  

ตอนที่ 1  ขอมลูทั่วไปของกลุมประชากรตัวอยาง  

ตอนที่ 2  การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ตอนที่ 3  ความรูเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม  

ตอนที่ 4  การมสีวนรวมในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 

ตอนที่ 5  ปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของชมุชนในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม  

2.2 การทดสอบเครื่องมือ โดยหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ความถูกตองเชิงเนื้อหา ความชัดเจนทาง

ภาษา และหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนําไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียง

กับกลุมตัวอยางที่จะใชจริง วิเคราะหสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นดานความรูในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอมโดย

วิธีคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson’s method) ไดคาเทากับ 0.81 และวิเคราะหสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น

ดานการมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม ซึ่งลักษณะคําถามเปนมาตรวัดแบบ Likert scale ดวยวิธี 

ครอนบาค (Cronbach) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ไดคาเทากับ 0.83 คาความเชื่อมั่นที่

ไดมีคามากกวา  0.75  ตามเกณฑของ ธานินทร ศิลปจารุ (2550) สรุปไดวา แบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่น

เพียงพอสามารถนําไปทําการศึกษาได  
 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการรวบรวมขอมูลพื้นฐานจากเอกสาร รายงานการวิจัย 

คาสถิติตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน องคการบริหารสวนตําบล กรมทรัพยากรน้ํา อําเภอปากเกร็ด 

3.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการลงพื้นที่เพื่อการสํารวจขอมูล

จริงจากกลุมประชากรตัวอยาง โดยการเก็บแบบสอบถาม  
 

4.  การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปโดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้  

 4.1 คารอยละ สูงสุด ต่ําสุด ใชในการเปรียบเทียบขอมูลของปจจัยหรือตัวแปรที่ทําการศึกษาเพื่อ

นําเสนอขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 4.2 คาเฉลี่ย ใชในการอธิบายคาเฉลี่ยของตัวแปร เชน อายุ รายได ระยะเวลาการอาศัย ระดับความรู 

 4.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.4 การทดสอบสมมติฐานโดยนําปจจัย 9 ปจจัย คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได การเปน

สมาชิกกลุม การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม การไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการ

จัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอมและความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม มาทดสอบความ

แตกตางของระดับการมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม โดยใชคาทางสถิติ ดังนี้ 

1) คา t-test ใชทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว ดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของตัวแปร

อิสระ 2 กลุมวามีคาเฉลี่ยของแตละกลุมแตกตางกันหรือไม 
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2) คา F-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมของประชาชนในกรณีที่ตัว

แปรอิสระจําแนกออกไดมากกวา 2 กลุมวามีคาเฉลี่ยของแตละกลุมแตกตางกันหรือไม 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1.  ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากรตัวอยาง  
 ผลการศึกษาพบวา ประชากรตัวอยางเปนเพศหญิงรอยละ63 เนื่องจากชวงที่ไปสัมภาษณเพศชายตอง

ออกไปทํางานนอกบาน การกระจายอายุผูตอบแบบสอบถามนั้น ทั้ง 4 กลุมมีจํานวนใกลเคียงกัน มีการศึกษาอยู

ในระดับ ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา สวนใหญมีอาชีพ รับจางทั่วไป ขับเรือ และประมง รายไดของครัวเรือนตัวอยาง

อยูระหวาง 7,501-15,000 บาทตอเดือน และเปนสมาชิกกลุมกองทุนหมูบาน รอยละ 62.50 ซึ่งต่ํากวาเกณฑของ

ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ที่มี่คารอยละ 95 (กรมการพัฒนาชุมชน, 2551) 

 

2.  การใชประโยชนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ผลการศึกษาพบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญมีการใชประโยชนดินในการทําคันดินกั้นน้ําเพื่อปองกันปญหา

น้ําทวม เนื่องจากประชากรสวนใหญเปนคนในพื้นที่โดยกําเนิดทําให มีที่ดินของตนเองคิดเปนรอยละ 63.50 มีการใช

ประโยชนที่ดินเปนที่อยูอาศัย และรองลงมาคือทําการเกษตร เนื่องจากในอดีตอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพหลัก เชน การทํานา 

สวนผลไม และมีอาชีพคาขายเพิ่มมากขึ้นจากอดีตเนื่องจากปจจุบันพื้นที่ศึกษาเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่ง

ของจังหวัดนนทบุรี แหลงน้ําที่ใชประโยชนในการอุปโภคบริโภค สวนใหญใชน้ําประปาของการประปานครหลวง 

เนื่องจากน้ํามีคุณภาพ และการไหลสม่ําเสมอกวาประปาบาดาล สวนใหญมีการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนดื่มโดย

ใชเครื่องกรองที่ติดตั้งในครัวเรือน มีการใชประโยชนทรัพยากรปาไม เปนสถานที่ ทองเที่ยว การพักผอน สวนสาธารณะ  

 

3.  การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 
 ผลการศึกษาพบวา ประชากรตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารรอยละ 82.90 ไดรับขอมูลจากโทรทัศนมาก

ที่สุด สอดคลองกับการสังเกตบานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญโทรทัศในครัวเรือน รองลงมาเปนวิทยุ และการ

ประชาสัมพันธเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล  
 

4.  การไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 
 ผลการศึกษาพบวา รอยละ 88.30 ไมเคยไดรับการฝกอบรมเนื่อง จากผูที่เคยไดรับการฝกอบรมในรอบป

ที่ผานมาจากการสอบถาม พบวา ผูอบรมสวนใหญเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ด ขาราชการครู 

กลุมผูสูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข  

 

5.  ความรูเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 
 ผลการศึกษา พบวา ในดานความรูเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ําทั่วไป มีคาเฉล่ียเทากับ 0.81 ความรู

เกี่ยวกับการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม มีคาเฉล่ีย เทากับ 0.78 ความรูเกี่ยวกับการใชประโยชน ปญหาลุมน้ํา

และสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย เทากับ 0.74 และความรูดานกฎหมายและหนาที่ในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 
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มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.69 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ ความรูทั้ง 4 ดานมีความรูในระดับมาก และประชากรตัวอยางมี

ความรูเกี่ยวกับการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม ในองครวม มีคาเฉลี่ย เทากับ 0.75 ซึงอยูในระดับความรูมาก 

ซึ่งสอดคลองกับ ธรรมจรรย ตุลยธํารง (2546) พบวา คณะกรรมการชุมชนมีความรูเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมใน

ระดับมาก และแตกตางกับ กรองจิต เกษจินดา (2547) พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษดินและน้ํา

อยูในระดับปานกลาง  

 

6.  การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม  
จากการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การหาสาเหตุของปญหา การวางแผน การ

รับผลการปฏิบัติ และการติดตามการประเมินผล มีสวนรวมในระดับปานกลาง สําหรับการมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติอยูในระดับนอย และการมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
 

7.  ปญหา อุปสรรค เกี่ยวกับลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 
จากการศึกษาประชากรตัวอยางเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคเกี่ยวกับลุมน้ําและสิ่งแวดลอม ของประชากร

ตัวอยางสวนใหญ คือ น้ําทวม รองลงมา คือ น้ําเสียและการสูบน้ําใตดิน/น้ําบาดาลมาใช ทําใหแผนดินเกิดการ

ทรุดตัว รอยละ 30.20 และ 29.50 พื้นดินถูกกัดเซาะที่เกิดจากน้ําฝน การขึ้นลงของน้ํา และการไหลของน้ํา รอยละ 

28.90 ขยะและสิ่งปฏิกูล รอยละ 22.20 รายละเอียด เสียงรบกวน รอยละ 20.60 กล่ินเหม็น รอยละ 16.80  

 

8.  การทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 9 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 

ไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ และการเปนสมาชิกกลุม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของศิริวรรณ วัชรพงศ (2546) 

พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับความตองการมีสวนรวมเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

สอดคลองกับการวิจัยของ  ธวัชชัย สุขลอย (2547) พบวาระดับการศึกษาเปนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ชุติสรา ปะกิระตัง (2549) พบวาระดับการศึกษามีผลตอการมีสวนรวมใน

การจัดการปาชุมชนดงใหญ และ พอพันธ รัตนสุวรรณ (2549) พบวาระดับการศึกษาเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

การมีสวนรวมของประชาชนตอการอนุรักษในพื้นที่ลุมน้ําแมสาน ในสวนของนันทนา ฉิมพาลี (2549) พบวาปจจัยที่

มีผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษปาชุมชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ อาชีพหลัก อาชีพรอง 

และในสวนการศึกษาของอําพล ล่ิมคํา (2549) พบวาตัวแปรที่มีผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษพื้นที่ลุมน้ํา

คลองยันมีเพียงตัวแปรเดียว คือ การรวมกลุมภายในชุมชน โดยผลการทดสอบสมมุติฐานของการศึกษาในครั้งนี้ 

แสดงดัง Table 1 
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Table 1  The result factors affecting on participatory communities in watershed and environmental 

management 

Factors t-test F-test Sig 
Factors 
affecting 

1.  Sex 

2.  Age 

3.  Education level 

4.  Work 

5.  Household incomes 

6.  Group membership 

7.  Access to information 

8.  Receipt training 

9.  Knowledge in watershed environmental management 

-1.574 

- 

- 

- 

- 

-3.001 

1.366 

-1.911 

0.976 

- 

1.656 

1.657 

7.117 

0.692 

- 

- 

- 

- 

0.117 

0.176 

0.000* 

0.000* 

0.501 

0.003* 

0.176 

0.063 

0.330 

Not affect 

Not affect 

Affect 

Affect 

Not affect 

Affect 

Not affect 

Not affect 

Not affect 

* = highly significant at p < 0.05 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 

สรุปผล 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม ตําบลเกาะเกร็ด 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยผูวิจัยไดทําการศึกษา สภาพเศรษฐกิจสังคม การใชประโยชนทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอม ปจจัยและระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอแนะแนว

ทางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอมท่ีสอดคลองกับความตองการและสภาพปญหา

ของชุมชน โดยใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณเปนเคร่ืองมือ ทําการสัมภาษณประชากรตัวอยาง 315 ชุด 

(ครัวเรือน) จากจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,475 ครัวเรือน ทําการสัมภาษณ ระหวางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 

พ.ศ. 2552 และการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอมโดยสถิติ F-test 

และ t-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สามารถสรุปได ดังนี้ 

สภาพเศรษฐกิจสังคม การใชประโยชนทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของพื้นที่ศึกษา พบวาประชากร

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวงนอยกวาหรือเทากับ 35 ป มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา

หรือต่ํากวา สวนใหญมีอาชีพหลัก คือ รับจางทั่วไป ขับเรือ และประมง รายไดครัวเรือนตัวอยางอยูระหวาง 7501-

15,000 บาทตอเดือน และเปนสมาชิกกลุมกองทุนหมูบาน รอยละ 62.50  การใชประโยชนดินนั้นมีการใชในการ

ทําคันดินกั้นน้ํามากที่สุด และมีการใชที่ดินเปนที่อยูอาศัยมากกวาใชประโยชนดานอื่นๆ น้ําดื่ม น้ําใชมีการใช

น้ําประปาของการประปานครหลวงเปนสวนใหญ การใชประโยชนทรัพยากรปาในการพักผอน การทองเที่ยว และ

ดานการจัดการสิ่งแวดลอม น้ําทิ้งครัวเรือนสวนใหญมีการระบายลงสูแมน้ํา ลําคลอง ขยะมีการใชบริการเก็บขยะ

จากองคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ด และลักษณะสวมสวนใหญเปนสวมซึม 
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 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม 9 ปจจัยที่คาดวา

มีผลตอการมีสวนรวม พบวา มีปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม 3 ปจจัย ไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ และการเปน

สมาชิกกลุม ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม พบวาการมีสวนรวมในการ

จัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง 
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
1.1  ควรสนับสนุน สงเสริม ใหชุมชนเขามามีบทบาทในการปฏิบัติมากขึ้น โดยนําจุดแข็งคือ การมีสวน

รวมในการติดตามและประเมินผลมาหาแนวทางใหเกิดการมีสวนรวมในการปฏิบัติมากขึ้น 

 1.2  การศึกษาในชุมชนตําบลเกาะเกร็ด ควรเพิ่มโอกาส ชองทางในการเรียนรู ทั้งในและนอกระบบ เชน 

การศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัยชุมชน การฝกอบรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีการใชส่ือ

ในการแสดงใหชุมชนเห็นและเขมใจในการสื่อความหมาย เชน ในรูปแบบของมัลติมีเดีย ภาพฉาย 

 1.3  ควรสงเสริมกลุมอาชีพที่เปนจุดแข็งและจุดขายของชุมชน เชน กลุมเครื่องปนดินเผา กลุมผาบาติก  

 1.4  การเปนสมาชิกกลุมของชุมชน ควรสนับสนุนใหแตละกลุมเขามามีบทบาทในการดําเนินกิจกรรม

โดยเฉพาะการปฏิบัติ ที่สอดคลองกับศักยภาพของแตละกลุม  
2.  ขอเสนอแนะการวิจัยตอไปในอนาคต 

 2 .1   ควรมีการศึกษาในกลุมผูนําทองถิ่นเพราะเปนกลไกหนึ่งในการเสริมสราง พัฒนาการมีสวนรวม  

 2.2  เกษตรกรในปจจุบันจากการสอบถามประชากรตัวอยางนั้น มีจํานวนลดลงมากเนื่องจากปญหาน้ํา

ทวม จึงควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับแนวโนมของจํานวนเกษตรกรในพื้นที่ตําบลเกาะเกร็ด  
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