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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาโครงการหรือกิจกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ศึกษาระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ศึกษาเปรียบเทียบ
ตัวแปรที่เปนปจจัยสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมดังกลาวและเพื่อศึกษาสภาพปญหา 
อุปสรรค  ของการมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมแมน้ํา แมกลอง
จังหวัดราชบุรี  กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาเทศบาลที่มีพ้ืนที่ติดกับ
แมน้ําแมกลอง จังหวัดราชบุรีไดแก อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอบานโปงอําเภอโพธาราม  และอําเภอดําเนินสะดวก
จํานวน 160 คน  โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชวงช้ัน รอยละ 50  ของประชากรแตละอําเภอ เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยประกอบดวยแบบสอบถาม (Questionnaire)  และแบบประมาณคา (Rating Scale)  การเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง

การวิเคราะหขอมูลใชชุดโปรแกรม SPSS โดยใชคาสถิติรอยละ(Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต(Mean)
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)     เพื่อวิเคราะหการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมสภาพ
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ  การวิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะกิจกรรมโครงการดานตาง ๆ และปจจัยที่
สัมพันธตอระดับพฤติกรรม การมีสวนรวมอนรุักษสิ่งแวดลอมใชสถิติ  t - test   และ  F – test

ผลการวิจัยพบวา
1. โครงการหรือกิจกรรมที่มีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยาง  สวนใหญเปน

ดานการปองกันน้ําเสียไหลลงแมน้ํา (รอยละ 55.00)
2. กลุมตัวอยางมีระดับความรู และพฤติกรรมการมีสวนรวม ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมแมน้ํา    

แมกลองทั้งการอนุรักษน้ํา  ดิน   การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล  ทั้ง  3  ดานอยูในระดับปานกลาง
3.  ศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรที่เปนปจจัยสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม ของ

กลุมตัวอยาง  พบวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา  อาชีพ  ตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบล   และจํานวน
ประชากรในพื้นที่   แตกตางกันมีพฤติกรรมการมีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน                     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                  ปการศึกษา  2547
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The objectives of this  research  were   1) to study  environmental  protection activities in which
members of  Subdistrict  Administration  Organization participated ;  2) to study the  level  of  participation  in
environmental  protection  of Subdistrict  Administration Organization ;  3) to  study factors related to
participation in  environmental  protection;  and  to  identify  problems related to environmental protection of
Mae Klong  River,  Ratchaburi  Province.

The location of the study are the Sub-district  area  close to  Mae Klong River,  namely  Amphoe
Mueang  Ratchaburi,  Amphoe  Ban Pong, Amphoe Photharam and Amphoe Damnoen Saduak. The sample
group were 160 persons selected  by stratify  random  sampling. A questionnaires   was  used  to collect  data.

The data  was analyzed  using   the computer programs   SPSS.  The T – test and  F – test  statistics
were  used  to  analyze and compared activities on  environmental  projection and factors related to levels  of
participation  in  environmental  protection.

The  results  of  the study  were   as  follow  :
1) About  55%  of environmental  protection  activities  were activities  related  to  polluted  water

treatment .  Those  who  benefit  work  in  the agricultural  sector  the  cleaning  benefits   55%  of  them  have
joined  in environmental  protection  programs  in  a  movement  that resists polluted water flowing into the
river.

 2) The   subjects  of  the  study had  modirate  level  of   Knowledge and participation in  torms  of
consening  water,   soil  and  monogins  the sanitation  of Mae  Klong  River.

3)  A  comparison  on  behavior s  of  the sample group  on environmental protection, members  of
it  is  found  that working  Vocation, position on  members of  the S.A.O., members of  people Responsibilities.
There   are   variables  related  to  level  of participation  in  environmental   protection,  at  the  0.05  level.
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วิทยานิพนธฉบับนี้   สําเร็จลงไดดวยดีเนื่องจากไดรับความกรุณาในการใหคําแนะนํา
ปรึกษา   ตลอดจนชวยปรับแกไขขอบกพรองตาง ๆ จากอาจารย ดร.ชิดชงค  นันทนาเนตร
ผูชวยศาสตราจาารย อนงคพร  สมานชาติ  อาจารย มณี   ศรีวิบูลย  อาจารยผูควบคุมเปนอยางดียิ่ง
ตลอดจนอาจารยทุกทานในภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียนและสาขาวิชาอื่น ๆ ที่คอยใหปรึกษา
แนะนําและตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหวิทยานิพนธสมบูรณยิ่งขึ้น  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและ
ระลึกถึงพระคุณอาจารย  จึงขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานดวยความเคารพอยางสูง

ในการเก็บรวบรวมขอมูลไดรับความรวมมือจากผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอบานโปง  ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพธาราม ผูอํานวยการศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองราชบุรี   ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  เจาหนาที่ ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนและครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียนอยางดีการคนควาเอกสารไดรับความอนุเคราะหจากหัวหนางานสถิติขอมูล  
สํานักงานจังหวัดราชบุรี  สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี  สํานักงานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรณีภาค 4  นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดรับการแนะนําที่มีคุณคายิ่งจากนายสุทธิรักษ  หงสะมัต
พัฒนาการอําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  และขอขอบคุณอาจารยชมพูนุท  จารีบูรณภาพ     
ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน ตลอดจนเพื่อน ๆ พี่ ๆ  สาขา
วิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง  รุนที่  27  (โครงการความรวมมือ)  ทุกทาน

ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในพระคุณเปนอยางยิ่ง  ที่ทุกทานไดมีสวนชวยเหลือในการทํา
วิทยานิพนธเลมนี้    จึงขอกราบขอบพระคุณทุกทานไว   ณ  ที่นี้

ทายสุดนี้  ความดีของวิทยานิพนธเลมนี้ผูวิจัยขอมอบเพื่อตอบแทนพระคุณของบิดา
มารดา  ครู  อาจารย  และผูมีพระคุณที่เล้ียงดู  อบรมสั่งสอนและใหความรัก  ความเขาใจแกผูวิจัย
ดวยดีตลอดมา
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