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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแล
สิ่ ง แวดล้ อ ม 2)ศึก ษาเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของการมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการชุ ม ชนในการดูแ ล
สิ่ง แวดล้ อ ม 3)ศึก ษาความสัมพันธ์ ร ะหว่างการรั บ รู้ /ผลประโยชน์ ที่ คาดว่าจะได้ รั บกับ การมี ส่วนร่ วมของ
คณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้ อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครั ง้ นี ้ได้ แก่ คณะกรรมการชุมชนใน
ชุมชนเขตทุ่งครุ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 165 คน โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ และตาม
สัดส่วน เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบสอบถามและวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
SPSS For Windows สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ
Oneway ANOVA โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาครั ง้ นีพ้ บว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้ อม อยู่ใน
ระดับ สูง ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการชุมชน คือ เพศ และการได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้ อม ขณะที่ อายุ ระดับการศึก ษา อาชี พ รายได้ ระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ในชุมชน ความรู้ เกี่ ยวกับ
สิ่งแวดล้ อม และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ ไม่มีผลต่อการมีสว่ นร่ วมของคณะกรรมการชุมชน
คําสําคัญ : การมีสว่ นร่วม คณะกรรมการชุมชน การดูแลสิ่งแวดล้ อม

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
1

อาจารย์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริ หารธุรกิจ และบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และหัวหน้ าสํานักผู้อํานวยการ โรงเรี ยน
ตันตรารักษ์
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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.
Key words : Participation, Community Committee, Environmental Care
E-mail : javalitku@gmail.com

คํานํา
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานับตังแต่
้ ประเทศไทยได้ เริ่ มพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายที่ได้ กําหนดไว้ ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2504 การพัฒนาของประเทศไทยโดยเฉพาะช่วง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-3 (พ.ศ.2504-2519) พบว่า นโยบายของภาครัฐมุง่ เน้ นและ
ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจเป็ นสําคัญโดยการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ประโยชน์เพื่อเป็ นฐาน
ในการผลิตเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ประชาชาติ ซึง่ นับว่าเป็ นผลดีที่น่าชื่นชม แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานันประเทศ
้
ไทยก็เป็ นเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทัว่ ไป ที่ไม่ได้ ตระหนักเท่าที่ควรถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมควบคู่กนั ไปกับความสําคัญของการพัฒนาประเทศ ทําให้ เกิดปั ญหาด้ านคุณภาพสิ่งแวดล้ อมจาก
การทําลายดุลยภาพของระบบนิ เวศอย่างมาก ส่งผลให้ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในหลายพืน้ ที่นัน้
สูญเสียและเสื่อมโทรมลงทัง้ ปริ มาณและคุณภาพ เห็นได้ ว่าความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเห็นได้ จากดัชนี
รายได้ ป ระชาชาติ ไม่ไ ด้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึง ความสูญ เสี ย ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความเสื่ อมโทรมของ
สิ่งแวดล้ อม รายได้ ของประชากรที่เพิ่มพูนขึ ้น ถึงแม้ จะช่วยให้ ประชาชนมีสินค้ าอุปโภคบริ โภคมากขึ ้น แต่ก็ทําให้
คุณภาพชีวิตบางส่วนลดน้ อยลงอันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้ อม วัชรี (2544) กล่าวไว้ ว่าในเรื่ อง
ของการจัดการสิ่งแวดล้ อม กรุ งเทพมหานครก็เป็ นหนึ่งในเมืองใหญ่ ที่น่าสนใจไม่แตกต่างจากเมืองอื่นๆ ใน
ประเทศไทย เนื่องจากกรุ งเทพมหานครเป็ นศูนย์ กลางของประเทศในทุกๆด้ านทัง้ ด้ านการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริ การ รวมถึงความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประชากรจากภูมิภาค
ต่างๆ พากันหลั่งไหลเข้ าสู่กรุ งเทพมหานครอย่างต่อเนื่ อง ทํ าให้ กรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีพืน้ ที่ ประมาณ 1,568
ตารางกิโลเมตร ต้ องรองรับประชากรเกือบหรื อมากกว่า 8 ล้ านคนและมีอตั ราการเติบโตของประชากรประมาณ
ร้ อยละ 3 ต่อปี คณะทํางานจัดทําเอกสารการพัฒนาชุมชนกรุ งเทพมหานคร (2539) จากจํานวนประชากรที่
เพิ่มขึ ้นพร้ อมๆกับความต้ องการบริ โภคทรัพยากร การบริ การสาธารณูปโภคและเมื่อไม่สามารถตอบสนองความ
ต้ องการที่เพิ่มขึน้ ได้ อย่างเพียงพอกรุ งเทพมหานคร จึงเป็ นเมืองที่มีปัญหาซับซ้ อนมากขึ ้นเกิดความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดล้ อมมากมาย
ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึงการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแล
สิ่ งแวดล้อม ศึก ษาเฉพาะกรณี ชุม ชนในเขตทุ่ง ครุ จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อจะเป็ นประโยชน์ ต่อองค์ ก ร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในท้ องถิ่ นนํ าไปใช้ ประกอบการวางแผนกํ าหนดนโยบายการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
คณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ เกิดการใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั เรื่ องการมีสว่ นร่ วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้ อม : ศึกษาเฉพาะกรณีชมุ ชนใน
เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการชุมชนในการ
ดูแลสิ่งแวดล้ อมของชุมชนในเขตทุ่งครุ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการมี
ส่ว นร่ วมของคณะกรรมการชุ ม ชนในการดูแ ลสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู้ /
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับกับการมีสว่ นร่ วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้ อม ดําเนินการศึกษา
โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ คณะกรรมการชุมชนในเขตทุ่งครุ จํานวน 30 ชุมชน รวมทังสิ
้ ้น 280
คน (สํานักงานเขตทุ่งครุ , 2555)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ แก่ คณะกรรมการชุมชนในชุมชนเขตทุ่งครุ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 280 คน โดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชันภู
้ มิ และตามสัดส่วน ดังต่อไปนี ้
ขันที
้ ่ 1 คํานวณหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้ หลักการ Yamane’s ดังสูตรต่อไปนี ้
N
เมื่อระดับความมีนยั สําคัญเป็ น .05
n
=
2
1 + Ne
โดย
n
=
จํานวนของขนาดตัวอย่าง
N
=
จํานวนรวมทังหมดของประชากรที
้
่ใช้ ในการศึกษา
e
=
ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (.05)
280
แทนค่า
n
=
1 + 280 (.05) 2
=
165
ดังนัน้ จึงต้ องใช้ กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้จํานวน 165 คน
ขันที
้ ่ 2 ทําการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชันภู
้ มิ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ สตู รดังนี ้
F
=
n×Ni
N
โดย
F
=
จํานวนตัวอย่างในแต่ละชุมชน
n
=
จํานวนตัวอย่างทังหมด
้
Ni
=
จํานวนคณะกรรมการชุมชนทังหมด
้
N
=
จํานวนรวมทังหมดของประชากรที
้
่ใช้ ในการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
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ผู้วิจัยดําเนิ นการค้ นคว้ า และเก็บรวบรวมข้ อมูล แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องจาก
หนังสื อ ตํารา วิทยานิ พนธ์ บทความทางวิชาการและระบบสื บค้ น ทางอิ นเทอร์ เน็ ต เพื่ อนํ ามากํ าหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ
ผู้วิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้ วิธีการแจกแบบสอบถามให้ กลุ่มตัวอย่างด้ วยความร่ วมมือ
ของประธานคณะกรรมการชุมชนทัง้ 30 ชุมชน ในเขตทุ่งครุ จํานวน 165 คน ในเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน
พ.ศ.2555

ผลการวิจัยและข้ อวิจารณ์
ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
จากการศึกษาวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างจากจํานวนทังหมด
้
165 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 90
คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.5 มีอายุ 46 – 55 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 33.9 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ
41.2 ประกอบอาชี พรั บจ้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 32.1 มีรายได้ เฉลี่ยตํ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 48.5 มี
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 31 – 41 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 33.3
การได้ รับข้ อมูลข่ าวสารของคณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้ อม
ผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการชุมชนในเขตทุ่งครุ ได้ รับข้ อมูลข่าวสารเป็ นบางครั ง้ คิดเป็ นร้ อยละ
45.5 อี กทัง้ คณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึก ษาซึ่ง ยัง ไม่เพี ยงพอกับ ความรู้ ที่
จําเป็ นต้ องได้ รับ แต่ในปั จจุบันการสื่อสาร และโทรคมนาคมมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่ องทํ าให้ การรั บข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมมีมากมาย โดยเฉพาะสื่อทางโทรทัศน์ คิดเป็ นร้ อยละ 83.6 และหนังสือพิมพ์ คิดเป็ น
ร้ อยละ 69.7 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์มาก และการจะทําให้ ด้านดังกล่าวสมบูรณ์ ยิ่งขึ ้นคือการที่เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐเข้ าไป
พบปะหรื อประชุมกับคณะกรรมการชุมชนอยู่เป็ นประจําเพื่อนําความรู้ ใหม่หรื อเข้ าไปทําความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ข้ อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้ อมด้ วยวิธีการต่างๆ ให้ มากยิ่งขึ ้น
ความรู้ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
ผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการชุมชนในเขตทุ่งครุ มีความรู้ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( x =
0.75) อยู่ในระดับมาก ซึง่ จะเห็นได้ วา่ คณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม จึงทําให้ ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมส่งผลต่อการมีสว่ นร่ วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้ อมอย่างเห็นได้ ชดั
ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการมีส่วนร่ วมในการดูแลสิ่งแวดล้ อมในชุมชน
ผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการชุมชนในเขตทุ่งครุ คาดว่าจะได้ รับผลประโยชน์ จากการเข้ าไปมีส่วน
ร่ ว มในการดูแ ลสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนภาพรวม ซึ่ง มี ค่ า เฉลี่ ย ( x = 2.23) อยู่ ใ นระดับ ปานกลางเป็ นเพราะ
คณะกรรมการชุมชนอาจยังไม่เข้ าใจในเรื่ องของประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่เพียงพออันเนื่องจาก
การเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการดูแลสิ่งแวดล้ อมล้ วนมีผลประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนทับซ้ อนกันอยู่อาจทําให้ เกิด
ความลังเลไม่แน่ใจว่าการกระทําใดอยู่ในข่ายใด เพื่อความกระจ่างชัดมากยิ่งขึ ้นจึงเป็ นหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่รัฐที่
จะต้ องนํ าข้ อมูลที่ชัดเจน และถูกต้ องพร้ อมทัง้ ร่ วมทํ าความเข้ าใจพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการชุมชนอย่าง
สมํ่าเสมอและให้ การอธิบายพร้ อมทังสร้
้ างความตระหนักเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมจากการเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
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การดูแลสิ่งแวดล้ อมให้ มากและเชิ ญชวนให้ คณะกรรมการชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมให้ มากยิ่งขึน้ เพื่ อประโยชน์
ส่วนรวมในชุมชน สังคม ประเทศชาติหรื อระดับโลกต่อไป
การมีส่วนร่ วมในการดูแลสิ่งแวดล้ อมในชุมชน
สรุ ปผลการศึกษาการมีส่วนร่ วมในการดูแลสิ่งแวดล้ อมของคณะกรรมการชุมชนในเขตทุ่งครุ จังหวัด
กรุ ง เทพมหานครโดยรวมพบว่ า ทั ง้ 4 ด้ านซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย ( x = 0.79) อยู่ ใ นระดั บ มากอั น เนื่ อ งมาจาก
คณะกรรมการชุมชนตระหนักถึงความสําคัญทัง้ 4 ด้ านสูง รวมถึงให้ ความสําคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้ อมในชุมชน
ที่อาศัยอยู่เป็ นอย่างมาก อีกทัง้ เล็งเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้ อมในระดับชุมชนว่าจะส่งผลต่อระดับต่อๆ ไป
อย่างต่อเนื่องกัน
การศึกษาเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้ อม จําแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุคคล
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่
ในชุ ม ชน ความรู้ เกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม และผลประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ไม่ มี ผ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
คณะกรรมการชุมชน ส่วนปั จจัยด้ านเพศ มีคา่ นัยสําคัญที่ 0.02 และการได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
มีคา่ นัยสําคัญที่ 0.00 ซึง่ ทัง้ 2 ปั จจัยส่งผลต่อการมีสว่ นร่ วมในการดูแลสิ่งแวดล้ อม
ปั ญหาและอุปสรรคในการดูแลสิ่งแวดล้ อม
จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปั ญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแล
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ สํ า คัญ คื อ การขาดการประชาสัม พั น ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และการให้ ความรู้ ที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมที่จะได้ รับจากการเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการดูแลสิ่งแวดล้ อมชุมชน จึงเป็ นเหตุ
ให้ คณะกรรมการชุมชนในเขตทุ่งครุ มีส่วนร่ วมในการดูสิ่งแวดล้ อมได้ ไม่ค่อยเต็มที่ เพราะยังไม่เข้ าใจในข้ อมูลที่
ชัดเจน

สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจยั พบว่า ผลการศึกษาความรู้ ที่มีต่อการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแล
สิ่งแวดล้ อม : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตทุ่งครุ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
มาก การมีส่วนร่ วมทัง้ 4 ด้ านโดยรวมพบว่าทัง้ 4 ด้ านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน และจากการศึกษายังพบอีก
ว่า ปั จ จัย ด้ านอายุ ส่ ง ผลต่ อ การมี ส่ วนร่ ว มของคณะกรรมการชุ ม ชนในการดูสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
ผลการวิจยั ของสุวรรณี (2537) ที่ได้ ศกึ ษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ป่าชายเลนชุมชนในท้ องที่
อําเภอสิเกา จังหวัดตรั ง พบว่า เพศของประชาชนมีความสัมพันธ์ กับการมีส่วนร่ วมต่อการอนุรักษ์ ป่าชายเลน
ต่างกัน และสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของยุวดี (2537) ที่ได้ ศกึ ษาความคิดเห็นของชาวกระเหรี่ ยงในตําบลแก่นมะ
กูด อําเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี ต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่าเพศต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นต่อ
การอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติที่ต่างกัน และยังพบอีกว่าปั จจัยด้ านการได้ รับข้ อมูลข่าวสารด้ านสิ่งแวดล้ อม
ส่งผลต่อการมีสว่ นร่ วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้ อมเช่นเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. ปั จจัยส่วนบุคคลในด้ านการได้ รับข้ อมูลข่าวสารด้ านสิ่งแวดล้ อม
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การได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม จะช่วยทําให้ คณะกรรมการชุมชน มีความรู้ ความเข้ าใจด้ าน
สิ่งแวดล้ อมที่ดีขึ ้นอีกทางหนึง่ ดังนันทางภาครั
้
ฐควรจะมีการเผยแพร่ ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้ อมให้ แก่ชุมชนต่างๆให้
มากขึ ้นและต่อเนื่องเป็ นประจําด้ วยการส่งเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเข้ าไปพบปะกับคณะกรรมการชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ
รวมทัง้ จัดการฝึ กอบรมและสัมมนาเกี่ ยวกับสิ่งแวดล้ อมให้ แก่คณะกรรมการชุมชนเพื่ อให้ การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุมชนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
2. ปั จจัยด้ านความรู้ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
การมีความรู้ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมที่ดีและได้ รับหลายช่องทางจะมีผลอย่างมากต่อการมีส่วนร่ วมในการ
ดูแลสิ่งแวดล้ อมในชุมชน ดังนันทางภาครั
้
ฐควรที่จะเสริ มสร้ าง ส่งเสริ มและพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
ให้ กบั หน่วยงาน สื่อต่างๆทุกรู ปแบบโดยเฉพาะข้ อมูลในอินเทอร์ เน็ต ที่คณะกรรมการชุมชนสามารถเข้ าถึงได้ หรื อ
ส่งเจ้ าหน้ าที่ไปพบคณะกรรมการชุมชนอย่างเป็ นประจําและต่อเนื่อง โดยการนํ าข้ อมูล ความรู้ ข่าวสารด้ าน
สิ่งแวดล้ อมที่ ทันสมัยไปเพิ่ มเติมความรู้ ของคณะกรรมการชุมชนให้ มีมากยิ่ งขึน้ เพื่ อประโยชน์ ในการพัฒนา
ชุมชนในรู ปแบบที่ใหม่และทันสมัย
3. ปั จจัยด้ านผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับมีผลต่อการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้ อม
กล่าวคือ คณะกรรมการชุมชนเล็งเห็นว่าในการเข้ ามาเป็ นคณะกรรมการชุมชนนันต้
้ องการอยากให้ ชุมชนที่อาศัย
อยู่มีสภาพแวดล้ อมดีขึ ้นและด้ วยลักษณะผลประโยชน์ที่ทบั ซ้ อนกันทําให้ อาจได้ รับผลประโยชน์ บางอย่างเข้ าสู่
ตนเองและครอบครัวด้ วย ซึง่ เห็นได้ จากผลการศึกษาสภาพเช่นนีไ้ ม่เป็ นผลดีต่อการเข้ ามาเป็ นคณะกรรมการ
ชุมชน เพราะการเข้ ามาเป็ นคณะกรรมการชุมชนควรจะเป็ นเรื่ องของการทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม แก่ชุมชน
เป็ นส่วนใหญ่ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์สว่ นตัวซึง่ เป็ นผลพลอยได้ จากการทําเพื่อส่วนรวม ดังนันผู
้ ้ วิจยั เห็นว่าเพื่อไม่ให้
รู ปแบบการบริ หารในชุมชนเกิดความไม่เข้ าใจในเรื่ องประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนทางภาครัฐจึงควรที่
จะให้ ความรู้ และสร้ างความเข้ าใจให้ คณะกรรมการชุมชนกระจ่างในเรื่ องนีโ้ ดยให้ มีสํานึกตระหนักถึงการทํ า
ประโยชน์สว่ นรวม เพื่อชุมชนเป็ นสําคัญ
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