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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแล

สิ่งแวดล้อม 2)ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแล

สิ่งแวดล้อม 3)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้/ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับกับการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ คณะกรรมการชุมชนใน

ชุมชนเขตทุ่งครุ จังหวดักรุงเทพมหานคร จํานวน 165 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ และตาม

สดัส่วน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS For Windows สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ 

Oneway ANOVA โดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

           ผลการศกึษาครัง้นีพ้บว่า  ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม  อยู่ใน

ระดบั สูง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน คือ เพศ และการได้รับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับ

สิ่งแวดล้อม ขณะท่ี  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน  ความรู้เก่ียวกับ

สิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ ไมมี่ผลตอ่การมีสว่นร่วมของคณะกรรมการชมุชน 
 

คาํสาํคัญ : การมีสว่นร่วม คณะกรรมการชมุชน การดแูลสิ่งแวดล้อม 

 

ABSTRACT 

            This research aims to 1) to study the level of Participation of the Community Committee in 

Environmental Care. 2) comparison of the difference participation of the community committee in 

environmental Care. 3) the relationship between perceived / expected benefits with the participation 

of the community in the care environment The sample of 165 persons was selected by proportional 

Statistical tools employed for analysis data were percentage, mean, standard deviation, t-test and 

Oneway ANOVA, at the .05 level of significance. 

           The results of the study found that the level of participation of the community committee in 

environmental care was high. Factors affecting community committer’s participation were gender and 

receiving environmental information. But age, educational level, occupation, income, period of  
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staying in the community, knowledge and understanding about environmental and benefits didn’t 

affect the of participation of the community committee. 
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คาํนํา 

 ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมานบัตัง้แตป่ระเทศไทยได้เร่ิมพฒันาประเทศตามแนวนโยบายท่ีได้กําหนดไว้ใน

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1  ตัง้แตปี่ พ.ศ.2504 การพฒันาของประเทศไทยโดยเฉพาะช่วง

ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1-3 (พ.ศ.2504-2519) พบวา่ นโยบายของภาครัฐมุง่เน้นและ

ให้ความสําคญักบัการพฒันาด้านเศรษฐกิจเป็นสําคญัโดยการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นฐาน

ในการผลิตเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ประชาชาติ ซึง่นบัว่าเป็นผลดีท่ีน่าช่ืนชม แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมานัน้ประเทศ

ไทยก็เป็นเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีไม่ได้ตระหนกัเท่าท่ีควรถึงความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมควบคู่กนัไปกบัความสําคญัของการพฒันาประเทศ ทําให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมจาก

การทําลายดุลยภาพของระบบนิเวศอย่างมาก ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหลายพืน้ท่ีนัน้

สญูเสียและเสื่อมโทรมลงทัง้ปริมาณและคุณภาพ เห็นได้ว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเห็นได้จากดชันี

รายได้ประชาชาติ ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของ

สิ่งแวดล้อม รายได้ของประชากรท่ีเพ่ิมพนูขึน้ ถงึแม้จะช่วยให้ประชาชนมีสินค้าอปุโภคบริโภคมากขึน้ แต่ก็ทําให้

คณุภาพชีวิตบางสว่นลดน้อยลงอนัเน่ืองมาจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม วชัรี (2544) กล่าวไว้ว่าในเร่ือง

ของการจัดการสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครก็เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ท่ีน่าสนใจไม่แตกต่างจากเมืองอ่ืนๆ ใน

ประเทศไทย เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของประเทศในทุกๆด้านทัง้ด้านการเมือง การปกครอง 

เศรษฐกิจ อตุสาหกรรม การบริการ รวมถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชากรจากภูมิภาค

ต่างๆ พากันหลั่งไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเน่ือง ทําให้กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพืน้ท่ีประมาณ 1,568 

ตารางกิโลเมตร ต้องรองรับประชากรเกือบหรือมากกว่า 8 ล้านคนและมีอตัราการเติบโตของประชากรประมาณ

ร้อยละ 3 ต่อปี คณะทํางานจัดทําเอกสารการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร (2539) จากจํานวนประชากรท่ี

เพ่ิมขึน้พร้อมๆกบัความต้องการบริโภคทรัพยากร การบริการสาธารณูปโภคและเม่ือไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการท่ีเพ่ิมขึน้ได้อย่างเพียงพอกรุงเทพมหานคร จึงเป็นเมืองท่ีมีปัญหาซบัซ้อนมากขึน้เกิดความเสื่อมโทรม

ของสิ่งแวดล้อมมากมาย 

 ด้วยเหตนีุ ้ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะทําการศกึษาถงึการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแล

ส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ินนําไปใช้ประกอบการวางแผนกําหนดนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการชมุชนในการดแูลสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนตอ่ไป 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

 การวิจยัเร่ืองการมีสว่นร่วมของคณะกรรมการชมุชนในการดแูลสิ่งแวดล้อม : ศกึษาเฉพาะกรณีชมุชนใน

เขตทุ่งครุ จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการ

ดแูลสิ่งแวดล้อมของชุมชนในเขตทุ่งครุ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบความแตกต่างของการมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้/

ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับกบัการมีสว่นร่วมของคณะกรรมการชมุชนในการดแูลสิ่งแวดล้อม ดําเนินการศกึษา

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีคื้อ คณะกรรมการชมุชนในเขตทุ่งครุ จํานวน 30 ชุมชน รวมทัง้สิน้ 280 

คน (สํานกังานเขตทุ่งครุ, 2555) 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ คณะกรรมการชมุชนในชมุชนเขตทุ่งครุ จงัหวดักรุงเทพมหานคร

จํานวน 280 คน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภมิู และตามสดัสว่น ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 คํานวณหาขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสม โดยใช้หลกัการ Yamane’s ดงัสตูรตอ่ไปนี ้ 

   n =     N         เม่ือระดบัความมีนยัสําคญัเป็น .05 

    1 + Ne2 

โดย  n = จํานวนของขนาดตวัอย่าง 

  N = จํานวนรวมทัง้หมดของประชากรท่ีใช้ในการศกึษา 

  e = ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ (.05) 

 แทนคา่  n =           280  

           1 + 280 (.05) 2 

    = 165 

  ดงันัน้ จงึต้องใช้กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีจํ้านวน 165 คน 

 ขัน้ท่ี 2 ทําการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภมิู (Stratified Random Sampling) โดยใช้สตูรดงันี ้

   F =     n×Ni      

          N 

โดย  F = จํานวนตวัอย่างในแตล่ะชมุชน 

  n = จํานวนตวัอย่างทัง้หมด 

  Ni = จํานวนคณะกรรมการชมุชนทัง้หมด 

  N = จํานวนรวมทัง้หมดของประชากรท่ีใช้ในการศกึษา 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลทุตยิภูม ิ
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 ผู้ วิจัยดําเนินการค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูล แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจาก

หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการและระบบสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือนํามากําหนดกรอบ

แนวคิดในการศกึษา 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

 ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างด้วยความร่วมมือ

ของประธานคณะกรรมการชมุชนทัง้ 30 ชุมชน ในเขตทุ่งครุ จํานวน 165 คน ในเดือนสิงหาคม – เดือนกนัยายน 

พ.ศ.2555 

 

ผลการวิจัยและข้อวิจารณ์ 

 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการศกึษาวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอย่างจากจํานวนทัง้หมด 165 คน ประชากรสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง 90 

คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 มีอาย ุ46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.9 มีการศกึษาในระดบัประถมศกึษา คิดเป็นร้อยละ 

41.2 ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 32.1 มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.5 มี

ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชมุชน 31 – 41 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3  

 การได้รับข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

  ผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการชุมชนในเขตทุ่งครุได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นบางครัง้ คิดเป็นร้อยละ 

45.5 อีกทัง้คณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่งยังไม่เพียงพอกับความรู้ท่ี

จําเป็นต้องได้รับ แต่ในปัจจุบันการสื่อสาร และโทรคมนาคมมีการพัฒนาไปอย่างต่อเน่ืองทําให้การรับข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมมีมากมาย โดยเฉพาะสื่อทางโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 83.6 และหนงัสือพิมพ์ คิดเป็น

ร้อยละ 69.7 ซึง่อยู่ในเกณฑ์มาก และการจะทําให้ด้านดงักล่าวสมบูรณ์ย่ิงขึน้คือการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไป

พบปะหรือประชุมกับคณะกรรมการชุมชนอยู่เป็นประจําเพ่ือนําความรู้ใหม่หรือเข้าไปทําความเข้าใจเก่ียวกับ

ข้อมลูข่าวสารสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการตา่งๆ ให้มากย่ิงขึน้ 

ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 

  ผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการชุมชนในเขตทุ่งครุมีความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( x = 

0.75) อยู่ในระดบัมาก ซึง่จะเห็นได้วา่คณะกรรมการชมุชนสว่นใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม จงึทําให้ความรู้

เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมสง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมของคณะกรรมการชมุชนในการดแูลสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชดั 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  ผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการชุมชนในเขตทุ่งครุคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนภาพรวม ซึ่งมีค่าเฉลี่ย( x = 2.23) อยู่ในระดับปานกลางเป็นเพราะ

คณะกรรมการชุมชนอาจยงัไม่เข้าใจในเร่ืองของประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนรวมไม่เพียงพออนัเน่ืองจาก

การเข้ามามีสว่นร่วมในการดแูลสิ่งแวดล้อมล้วนมีผลประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนทบัซ้อนกนัอยู่อาจทําให้เกิด

ความลงัเลไม่แน่ใจว่าการกระทําใดอยู่ในข่ายใด เพ่ือความกระจ่างชดัมากย่ิงขึน้จึงเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ี

จะต้องนําข้อมูลท่ีชัดเจน และถูกต้องพร้อมทัง้ร่วมทําความเข้าใจพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการชุมชนอย่าง

สม่ําเสมอและให้การอธิบายพร้อมทัง้สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัประโยชน์ส่วนรวมจากการเข้ามามีส่วนร่วมใน
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การดูแลสิ่งแวดล้อมให้มากและเชิญชวนให้คณะกรรมการชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากย่ิงขึน้เพ่ือประโยชน์

สว่นรวมในชมุชน สงัคม ประเทศชาติหรือระดบัโลกตอ่ไป 

การมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 สรุปผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการชุมชนในเขตทุ่งครุ จังหวดั

กรุงเทพมหานครโดยรวมพบว่าทัง้  4 ด้านซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( x = 0.79) อยู่ในระดับมากอันเน่ืองมาจาก

คณะกรรมการชมุชนตระหนกัถงึความสําคญัทัง้ 4 ด้านสงู รวมถงึให้ความสําคญักบัการดแูลสิ่งแวดล้อมในชมุชน

ท่ีอาศยัอยู่เป็นอย่างมาก อีกทัง้เล็งเห็นความสําคญัของสิ่งแวดล้อมในระดบัชุมชนว่าจะส่งผลต่อระดบัต่อๆ ไป

อย่างตอ่เน่ืองกนั 

 การศึกษาเปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม จําแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 จากการศกึษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ  ระดบัการศกึษา  อาชีพ  รายได้  ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่

ในชุมชน  ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการชมุชน สว่นปัจจยัด้านเพศ มีคา่นยัสําคญัท่ี 0.02 และการได้รับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 

มีคา่นยัสําคญัท่ี 0.00 ซึง่ทัง้ 2 ปัจจยัสง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมในการดแูลสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

 จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแล

สิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญคือ การขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง และการให้ความรู้ท่ีชัดเจนเก่ียวกับ

ผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีจะได้รับจากการเข้ามามีสว่นร่วมในการดแูลสิ่งแวดล้อมชุมชน จึงเป็นเหตุ

ให้คณะกรรมการชุมชนในเขตทุ่งครุมีส่วนร่วมในการดสูิ่งแวดล้อมได้ไม่ค่อยเต็มท่ี เพราะยงัไม่เข้าใจในข้อมลูท่ี

ชดัเจน 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 จากการศกึษาวิจยัพบวา่ ผลการศกึษาความรู้ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการดแูล

สิ่งแวดล้อม : ศกึษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตทุ่งครุ จงัหวดักรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความรู้

มาก การมีส่วนร่วมทัง้ 4 ด้านโดยรวมพบว่าทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั และจากการศกึษายงัพบอีก

ว่าปัจจัยด้านอายุส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจยัของสวุรรณี (2537) ท่ีได้ศกึษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนในท้องท่ี

อําเภอสิเกา จังหวดัตรัง พบว่า เพศของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน

ตา่งกนั และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของยวุดี (2537) ท่ีได้ศกึษาความคิดเห็นของชาวกระเหร่ียงในตําบลแก่นมะ

กดู อําเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธานี ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่าเพศต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นต่อ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีต่างกัน และยังพบอีกว่าปัจจยัด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม

สง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมของคณะกรรมการชมุชนในการดแูลสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกนั 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

  1.  ปัจจยัสว่นบคุคลในด้านการได้รับข้อมลูข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม 
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 การได้รับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม จะช่วยทําให้คณะกรรมการชมุชน มีความรู้ความเข้าใจด้าน

สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึน้อีกทางหนึง่ดงันัน้ทางภาครัฐควรจะมีการเผยแพร่ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนต่างๆให้

มากขึน้และตอ่เน่ืองเป็นประจําด้วยการส่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปพบปะกบัคณะกรรมการชุมชนอย่างสม่ําเสมอ

รวมทัง้จัดการฝึกอบรมและสมัมนาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่คณะกรรมการชุมชนเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชมุชนเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 2.  ปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 

 การมีความรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมท่ีดีและได้รับหลายช่องทางจะมีผลอย่างมากต่อการมีส่วนร่วมในการ

ดแูลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ดงันัน้ทางภาครัฐควรท่ีจะเสริมสร้าง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม

ให้กบัหน่วยงาน สื่อตา่งๆทกุรูปแบบโดยเฉพาะข้อมลูในอินเทอร์เน็ต ท่ีคณะกรรมการชมุชนสามารถเข้าถึงได้หรือ

ส่งเจ้าหน้าท่ีไปพบคณะกรรมการชุมชนอย่างเป็นประจําและต่อเน่ือง โดยการนําข้อมูล  ความรู้ ข่าวสารด้าน

สิ่งแวดล้อมท่ีทันสมัยไปเพ่ิมเติมความรู้ของคณะกรรมการชุมชนให้มีมากย่ิงขึน้ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา

ชมุชนในรูปแบบท่ีใหมแ่ละทนัสมยั  

3.  ปัจจยัด้านผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับมีผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

กลา่วคือ คณะกรรมการชมุชนเลง็เห็นวา่ในการเข้ามาเป็นคณะกรรมการชมุชนนัน้ต้องการอยากให้ชุมชนท่ีอาศยั

อยู่มีสภาพแวดล้อมดีขึน้และด้วยลกัษณะผลประโยชน์ท่ีทบัซ้อนกันทําให้อาจได้รับผลประโยชน์บางอย่างเข้าสู่

ตนเองและครอบครัวด้วย ซึง่เห็นได้จากผลการศกึษาสภาพเช่นนีไ้ม่เป็นผลดีต่อการเข้ามาเป็นคณะกรรมการ

ชุมชน เพราะการเข้ามาเป็นคณะกรรมการชุมชนควรจะเป็นเร่ืองของการทําเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม แก่ชุมชน

เป็นสว่นใหญ่ ไมใ่ช่เพ่ือประโยชน์สว่นตวัซึง่เป็นผลพลอยได้จากการทําเพ่ือส่วนรวม ดงันัน้ผู้ วิจยัเห็นว่าเพ่ือไม่ให้

รูปแบบการบริหารในชมุชนเกิดความไมเ่ข้าใจในเร่ืองประโยชน์ส่วนรวมกบัประโยชน์ส่วนตนทางภาครัฐจึงควรท่ี

จะให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้คณะกรรมการชุมชนกระจ่างในเร่ืองนีโ้ดยให้มีสํานึกตระหนักถึงการทํา

ประโยชน์สว่นรวม เพ่ือชมุชนเป็นสําคญั  
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