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บทคัดยอ 
 

 การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของชุมชน รวมท้ังศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ 
ในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน และศึกษาปญหา แนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมในการ
จัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ วิธีการศึกษาใชการวิจัยเชิงสํารวจ  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก การสัมภาษณโดยแบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต
แบบไมมีสวนรวม เก็บขอมูลจากกลุมประชากรตัวอยาง ประกอบดวย หัวหนาครัวเรือนหรือ
ตัวแทนครัวเรือน และผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูนําชุมชน ผูบริหารทางการศึกษา ครู องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ตัวแทนชุมชน การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหดวยสถิติหาคารอยละ คาเฉล่ีย (
−

x ) 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) การเปรียบเทียบความแตกตาง (t-test) และหาคาความสัมพันธของตัว
แปร 

ผลการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยระดับความรูความเขาใจของโรงเรียน มีระดับความรูความ
เขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมมากกวาความรูความเขาใจของชุมชน และคาเฉลี่ยการมีสวนรวม
ของโรงเรียน มีระดับการมีสวนรวมของโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมมากกวาชุมชน  

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับความรูความเขาใจพบวา คาเฉล่ียระดับความรูความ
เขาใจของโรงเรียน มีระดับความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมมากกวาชุมชน และคาเฉล่ีย
การมีสวนรวมของโรงเรียน ระดับการมีสวนรวมของโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมมากกวา
ชุมชน  



 จ

ความแตกตางระหวางความรูความเขาใจของโรงเรียนและชุมชน มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และความแตกตางระหวางการมีสวนรวมของโรงเรียนและชุมชน มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางระดับความรูความเขาใจกับการมีสวนรวมของ
ชุมชนและโรงเรียนไมมีความสัมพันธตอกัน แสดงวา การมีสวนรวมไมไดอาศัยปจจัยดานความรู
ความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมเพียงอยางเดียวท่ีมีผลตอความสัมพันธตอกัน แตมีปจจัยอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญตอการมีสวนรวม อาทิเชน การมีจิตสํานึก การสรางความตระหนักตอการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม และพ้ืนฐานทางจิตวิทยาของบุคคลภายในตัวบุคคล และโอกาสในการเขามามีสวนรวม
ในการจัดการส่ิงแวดลอม ดังนั้น คาสหสัมพันธของระดับความรูความเขาใจกับการมีสวนรวมของ
ชุมชนและโรงเรียนจึงไมมีความสัมพันธตอกัน 
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ABSTRACT 
 
  This independent study was aimed to study the level of knowledge and understanding in 
administering the community environment as well as the community participation and Chao Por 
Luang Uppatham 9 School in such aspects and to study the problems and measures to solve the 
problems of the community and the school. The method of study was the survey research. The 
tools used in this study were questionnaire interview, deep interview, no participation observation 
and data collection from the subjects. These subjects were breadwinners or representatives of 
households and the main informants were community leaders, education administrators, teachers, 
local administrative organization, and community representatives. Data was analyzed by using 
percentage, average, standard deviation, t-test, and the variable correlation. 

The results of the study were that the average of level of knowledge and understanding 
for the school was higher than that of the community. And the average of school participation in 
managing the environment was higher than that of the community. 

The results of the comparison on the level of understanding showed that the average of 
the level of understanding in the school was higher than that of the community. And the average 
of the participation of the school in administering environment was higher than that of the 
community. 
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The difference between the knowledge and understanding of the school and community 
was statistically significant different at 0.01 and the difference between the school and 
community participation was statistically significant different at 0.01. 

It was found that there was no relationship between the level of knowledge and 
understanding between the community and the school. This means that the participation aspect 
did not require only the understanding of administering the environment. There were other factors 
involved like having a conscience, the creation of awareness in preserving the environment, the 
basic psychology of each individual and the chance in participating in the administering of the 
environment. Thus, there was no correlation between the level of knowledge and understanding 
and the participation of community in school and community. 
 
 


