
 
บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษากลุมตัวอยางประชากรในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ถึงการมีสวนรวมในโครงการลดภาวะโลกรอนดวยมือเรา ไดทําการศึกษาถึง ความรูความ
เขาใจการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการ และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาจาก
การดําเนินกิจกรรมโครงการ โดยไดใชสถิติเชิงพรรณา และ สถิติเชิงวิเคราะห การแจกแจงความถ่ี 
การกระจายแบบรอยละ ทําการใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ เกี่ยวกับความรูความเขาใจ ระดับ
การมีสวนรวมและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาจากการดําเนินกิจกรรมโครงการลดโลกรอนดวย
มือเรา ซ่ึงทําการสัมภาษณผูใหขอมูล ไดแก ผูนําชุมชน ประธานและสมาชิกกลุมแมบาน 
อาสาสมัคร สาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ ไดผลดังตอไปนี้ 

4.1 บริบทและผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม 
             เทศบาลตําบลแมโจ ตั้งอยูในเขตทองท่ีอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ไดรับการยกฐานะ
จากสุขาภิบาลเทศบาลตําบลแมโจ เปนเทศบาลตําบลแมโจเมื่อ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2542ตาม
พระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 มีฐานะเปนนิติบุคคล 
ปจจุบันสํานักงานต้ังอยูท่ี 15 หมูท่ี 12 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดย
เทศบาลตําบลแมโจ มีพื้นท่ีท้ังส้ินประมาณ 19.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,155 ไร
ครอบคลุมพื้นท่ี 3 ตําบล คือตําบลหนองหาร ตําบลปาไผ และตําบลหนองจอม  

เทศบาลตําบลแมโจอยูหางจากจังหวัดเชียงใหมไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 11
กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1001 (ถนนสายเชียงใหม-พราว)มีพื้นท่ีท้ังส้ิน 19.46 
ตารางกิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือนรวม 8,728 หลังคาเรือนและ มีประชากรท้ังหมด 18,507 คน 
ลักษณะการใชท่ีดินเปนพื้นท่ีพักอาศัย 1,059ไร พื้นท่ีเกษตรกรรม 2,147 ไร พื้นท่ีพาณิชยกรรม 30 
ไร ไมมีพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นท่ีตั้งหนวยงานของรัฐ 20 ไร พื้นท่ีตั้งสถานศึกษา 90 ไร 
            อาชีพของชาวบานหรือประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ทําตลอดป ไดแก คาขาย รับจาง กอสราง รับราชการ แตอาชีพหลักท่ีสําคัญของ
ชาวบาน คือ การเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว มัน รายไดเฉล่ียของ
ประชาชน ตอคน ตอป ประมาณ 35,000 บาท  
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ปจจุบันชาวบานมีการทํานานอยมากเพราะไดปรับเปล่ียนพื้นท่ีทํานาเปนพื้นท่ีปลูกลําไย
เนื่องจากเปนพืชเศรษฐกิจท่ีทํารายไดใหกับแตละครอบครัวมากกวาผลผลิตอยางอ่ืน นอกจากนี้ยังมี
ชาวบานบางสวนออกไปรับจางหรือออกไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมแบบเชาไปเย็นกลับ 
ประชาชนมีความหลากหลายเน่ืองจากอยูไมไกลจากตัวเมืองเชียงใหม เนื่องจากความหลากหลาย
ของประชาชนและอยูใกลเมืองจึงสงผลใหมีจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน ท้ังจากการเขามาทํางาน
ผานไปมาเพ่ือทําธุระ และต้ังถ่ินฐานอาศัยเขตเทศบาลเมืองแมโจ ซ่ึงบุคคลบางกลุม บางหนวยงาน
ประชาชนท่ัวไปที่ยังขาดจิตสํานึกและวินัยในการลดโลกรอน ใชไฟฟาอยางส้ินเปลืองไมมีการลด
การใชพลังงาน และคัดแยกขยะกอนท้ิง สงผลกระทบใหเกิดภาวะโลกรอนมากข้ึน 

             4.1.1 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ถึงปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางของ
ขอมูล เพศ อายุ การศึกษาตําแหนงหนาท่ีในชุมชน และอาชีพ  
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรกลุมอยางตัวอยาง จํานวน 382 คน ซ่ึงเปนตัวแทน
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ครอบคลุมพื้นท่ี 3 ตําบล 
15 หมูบาน ไดแก ตําบลหนองหาร จํานวน 10 หมูบาน 6,693 ครัวเรือน ตําบลหนองจอมจํานวน 2 
หมูบาน 1,438 ครัวเรือน ตําบลปาไผ จํานวน 3 หมูบาน 597 ครัวเรือน รายละเอียดของกลุมตัวอยาง
ผูใหขอมูลโดยการตอบแบบสอบถาม แสดงตามตารางท่ี 4.1  
 
ตาราง 4.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 141 36.90 
หญิง 241 63.10 
รวม 382 100 

อายุ จํานวน รอยละ 
นอยกวา 20 ป 

20-29 ป 
30-39 ป 

36 
77 

9.40 
20.20 
16.20 62 

40-49 ป 132 34.60 
มากกวา 50 ป 75 19.60 

 รวม 382 100 
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ตาราง 4.1 (ตอ) 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษา 109 28.50 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 102 26.70 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 44 11.50 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 120 31.40 

สูงกวาปริญญาตรี 7 1.80 
รวม 382 100 

ตําแหนงหนาท่ีในชุมชน จํานวน รอยละ 
ผูนําชุมชน 15 3.90 

อาสาสมัครสาธารณสุข 14 3.70 
แมบาน 54 14.10 
เยาวชน 59 15.40 

ประชาชนท่ัวไป 240 62.80 
รวม 382 100 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
ขาราชการ 20 5.20 

พนักงานบริษทั/พนักงานโรงงาน/รับจางท่ัวไป 73 19.10 
เจาของกิจการ/คาขาย 88 23.00 

เกษตรกร 40 10.50 
นักเรียน/นักศกึษา 86 22.50 
พอบาน/แมบาน 63 16.50 

อ่ืนๆ 12 3.10 
รวม 382 100 

 
จากการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 382 คน ซ่ึงเปนตัวแทนของ

ครัวเรือนผูตอบแบบสอบถาม สามารถจําแนกเปนเพศชายจํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 36.90  
เพศหญิงจํานวน 241 คน  คิดเปนรอยละ 63.10 เม่ือพิจารณากลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้พบวา
เพศหญิงมีจํานวนมากกวาเพศชายคิดเปนรอยละ26.20 เปนอัตราสวนท่ีมีมากกวา เนื่องจากกลุม
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ประชากรเพศหญิงสวนใหญจะอยูบานมากกวาเพศชาย และเปนผูท่ีมีอายุระหวาง 40 - 49 ป มาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.60 รองลงมามีอายุระหวาง 20 – 29 ป คิดเปนรอยละ 20.20 สวนกลุม
ตัวอยางท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ กลุมท่ีมีอายุนอยกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 9.40 จากผลการเก็บ
ขอมูลกลุมตัวอยางแสดงใหเห็นวา ประชากรท่ีพักอาศัยบริเวณเขตเทศบาลเปนกลุมผูท่ีมีอายุ
มากกวา 40 ปข้ึนไป อยูในวัยท่ีมีประสบการณการทํางาน การดํารงชีวิตและการเรียนรูมากสามารถ
วิเคราะหปญหาในชุมชนไดดี จึงเปนตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมโจ ในการท่ีจะ
เขามามีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา  

ผลการศึกษาปจจัยดานระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางพบวา จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเทามีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.40 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 
28.50 และระดับสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.80 จากขอมูลดังกลาวพบวา
ปจจุบันระดับของการศึกษาในระดับสูงไมไดมีผลตอการกําหนดของการมีสวนรวมในโครงการนี้
เนื่องจากผลของขอมูลท่ีทําการศึกษาพบวา ความแตกตางระหวางระดับของการศึกษาท่ีอยูในระดับ
ที่ดอยกวาไมไดมีผลตอการมีสวนรวมของโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา แตพบวา ระดับ
การศึกษาในช้ันปริญญาตรีและประถมศึกษา มีจํานวนท่ีใกลเคียงกัน และอยูในจํานวนท่ีสามารถ
ตอบไดวาการศึกษาถึงจะมีนอยก็ไมไดทําใหการมีสวนรวมในโครงการนี้นอยไปดวย 
 กลุมตัวอยางท่ีเปนผูใหขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ กลุมประชาชนท่ัวไป 
คิดเปนรอยละ 62.80 รองลงมาไดแกกลุมเยาวชน คิดเปนรอยละ 15.40 และกลุมแมบาน คิดเปน 
รอยละ 14.10 สังเกตไดวากลุมประชาชนท่ัวไปมีจํานวนมากกวา 50% ของประชากรท้ังหมด 
เนื่องจากกลุมประชากรท่ัวไปนี้มีจํานวนมากกวาตําแหนงหนาท่ีในชุมชนตําแหนงอ่ืนๆ รวมกัน 
เพราะตําแหนงในแตละชุมชนมีตําแหนงท่ีจํากัด กลุมตัวอยางสวนใหญจึงจัดใหตนเองอยูในกลุม
ของประชาชนท่ัวไป 
 การประกอบอาชีพของกลุมตัวอยางท่ีไดทําการศึกษาคร้ังนี้ พบวาสวนใหญเปนเจาของ
กิจการ ท่ีทําการคาขาย มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 23.00 รองลงมาไดแก อาชีพนักเรียน/
นักศึกษา คิดเปนรอยละ 22.50 อาชีพนักงานบริษัท พนักงานโรงงานรับจางท่ัวไปรอยละ 19.10 และ
กลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ อ่ืน ๆ เชน แพทย ทนายความ คิดเปนรอยละ 3.10 ตามลําดับ ผลจาก
การศึกษาพบวา อาชีพของกลุมตัวอยางท่ีเปนเจาของกิจการ ท่ีทําการคาขายมีจํานวนมากเน่ืองจาก
พื้นท่ีดังกลาวต้ังอยูในเขตเทศบาลเมืองแมโจ ซ่ึงเปนเขตชุมชนมีการขยายตัวเปนชุมชนเมือง
คอนขางสูง และใกลสถาบันการศึกษาขนาดใหญ ดังนั้นประชากรสวนใหญจึงประกอบอาชีพดาน
การคาและทํางานตามสถานประกอบการตางๆ ซ่ึงมีทิศทางท่ีสอดคลองกันอยางชัดเจน 
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4.2  ขอมูลขาวสารเก่ียวกับภาวะโลกรอนท่ีแพรกระจายมายังประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 ปจจุบันการส่ือสารและการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาวะโลกรอน เปนส่ิงท่ีประชาชน
ไดรับขอมูลอยางรวดเร็วท้ังในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีการพัฒนาและขยายตัวอยางรวดเร็วมี
ผลตอความตระหนัก การรับรูและสามารถท่ีจะวิเคราะหแยกแยะท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับสาเหตุ 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภาวะโลกรอนไดอยางเปนเหตุเปนผล ประชาชนตัวอยางจากการสัมภาษณ
สวนใหญรับขาวสารเกี่ยวกับภาวะโลกรอน ผานทางโทรทัศนมากกวาท่ีไดรับขาวสารจากทาง
เทศบาลเมืองแมโจ ขาวสารท่ีไดรับผานทางโทรทัศนสาเหตุหลักมาจากประชากรสวนใหญนิยมท่ีดู
โทรทัศน เชน หลังจากกลับจากการทํางาน ชวงเวลาพักระหวางการทํางาน กอนเขานอน ซ่ึงเวลา
สวนใหญในการดูโทรทัศนจะเปนชวงเวลาหลังจากเสร็จส้ินภารกิจประจําวันแลวประชาชนสวน
ใหญจะพักผอนโดยการดูโทรทัศนเปนสวนใหญ ดังนั้นการประชาสัมพันธตางๆ ประชาชนจะรับรู
ไดมากกวา และส่ืออีกชนิดหนึ่งท่ีประชาชนนิยมรองลงมา คือ หนังสือพิมพเนื่องจากเปนส่ือท่ี
สามารถหาไดงายในทองถ่ินและราคาถูก ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดงาย ส่ือบุคคล
เปนส่ือท่ีไมควรมองขาม เนื่องจากการพบปะพูดคุย สอดแทรกกิจกรรมงานพัฒนาระหวางสนทนา
กันภายในกลุม จะสามารถทําใหการรับรูขอมูลขาวสารเปนไปทีละนอย นอกจากน้ีส่ือวิทยุ/หอ
กระจายขาวเปนส่ือท่ีมีอยูในทองถ่ินและเปนส่ือท่ีใกลชิดประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมโจเปน
อยางมาก หากไดรับการปรับปรุง ก็จะเปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพมากเชนกัน  

จากผลการคนควาแบบอิสระ เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการลด
โลกรอนดวยมือเรา เขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม สามารถอธิบายวาการ
รับรูขอมูลขาวสารหรือการรับขอมูลจากส่ือท่ีตางกัน สงผลตอการเขามามีสวนรวมของประชาชน
ตอการเขารับการอบรมหรือกิจกรรมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา  
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ตาราง 4.2 การรับรูขาวสาร 
 

การรับรูขาวสาร จํานวน รอยละ 
เอกสาร แผนปลิวของราชการ 76 18.4 

โทรทัศน 93 24.8 
หนังสือพิมพ 90 23.4 

วิทย/ุหอกระจายขาว 81 20.7 
อ่ืน ๆ อินเตอรเน็ต 42   12.7 

รวม 382 100 

การเขารวมการอบรมหรือกิจกรรม จํานวน รอยละ 
ทุกคร้ัง   13   3.3 
บางคร้ัง 191 50.0 
ไมเคย 178 46.7 
รวม 382 100 

 
การวิเคราะหขอมูลตัวอยางแสดงในตาราง 4.2 พบวาจากการเก็บรวบรวม สามารถอธิบาย

ไดวากลุมตัวอยางในเขตเทศบาลแมโจไดรับขอมูลขาวสารผานทางส่ือโทรทัศนและหนังสือพิมพ
ในสัดสวนท่ีมากท่ีสุดและอยูในอัตรารอยละท่ีใกลเคียงกันมากท่ีสุด คือ รอยละ 24.8 และ รอยละ 
23.4 ตามลําดับ และมักจะมีการเขารวมในการอบรมหรือการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการมีสวน
รวมลดโลกรอน อยูในเกณฑท่ีมีสวนรวมบางคร้ัง ถึงรอยละ 50 และคอนขางใกลเคียงกับผูท่ีไมเคย
มีสวนรวมเลยสักคร้ัง อยูในรอยละ 46.7 ทําใหพบวาถึงแมประชาชนจะทราบถึงขาวสารท่ีเกี่ยวกับ
การสาเหตุและผลกระทบจากสภาวะโลกรอน และโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ก็อาจจะมีผล
หรือไมมีผลตอการเขารวมกิจกรรมเลยก็ได 
 
4.3 การประเมินความรู ความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับภาวะโลกรอนและโครงการลดโลกรอน
ดวยมือเรา 
 การศึกษาถึงความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับภาวะโลกรอนและโครงการลดโลก
รอนดวยมือเรานั้น เพื่อใหทราบวาประชาชนในพื้นท่ี มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโลกรอน
และโครงการลดโลกรอนดวยมือเรามากนอยเพียงใด และมีความรูความเขาใจในขอใดมากท่ีสุด
เนื่องจากแตละขอจะบงบอกถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโลกรอนและโครงการลดโลกรอน
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ของประชาชนในพื้นท่ีศึกษา ทําใหทราบถึงระดับความรูความเขาใจภาวะโลกรอนและโครงการลด
โลกรอนดวยมือเรา ของประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองแมโจ ผลท่ีไดจากระดับความรูความ
เขาใจของประชาชนจะนําไปสูการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 

จากการศึกษาพบวา ความรูความเขาใจของกลุมตัวอยางนั้นอยูในระดับท่ีมีความรูมาก  
สวนความรูของกลุมตัวอยางท่ีมีความรูมากเปนความรูท่ีกลุมตัวอยางไดกระทําอยู หรือเปนความรูท่ี
อยูใกลตัวของกลุมตัวอยางเอง โดยเฉพาะความรูจากการรับรูขาวสารจากส่ือตางๆ ทําใหประชาชน
กลุมตัวอยาง ทราบความหมายคําวา “ภาวะโลกรอน” สาเหตุการเกิดและผลกระทบท่ีจะตามมา เชน 
ปญหาภาวะโลกรอนเกิดจากการบุกรุกพื้นท่ีในปา และทราบถึงวิธีการลดโลกรอนเปนอยางดี 
สามารถบอกวิธีการปองกันและปฏิบัติได เชน การลดใชพลาสติก โดยใชของท่ีสามารถนํามารี
ไซเคิลได เชน กระเปาผา หรือกระติกน้ํา ชวยลดภาวะโลกรอน การรับประทานผักผลไมมากๆ 
สามารถชวยลดภาวะโลกรอนเพราะอุตสาหกรรมการเกษตรไมปลอยกาซมีเทนท่ีเปนตัวเพิ่มความ
รอนใหอากาศ การใชเศษผาเช็ดส่ิงสกปรกแทนกระดาษชําระ การปลูกตนไมเพิ่มข้ึน ชวยเพิ่ม
ออกซิเจนใหอากาศและยังดูดซับคารบอนไดออกไซดไดดีสามารถชวยลดภาวะโลกรอนได การ
ดําเนินชีวิตประจําวันตามพระราชดํารัสของในหลวง อยูอยางพอเพียง ไมฟุงเฟอฟุมเฟอย สามารถ
ชวยลดภาวะโลกรอนได เปนตน ซ่ึงการรับรูขอมูลขาวสารจากส่ือตางๆ และกิจกรรมท่ีทางเทศบาล
เมืองแมโจ ไดจัดทําข้ึนท้ังการจัดประชุม อบรม สัมมนา ซ่ึงผูท่ีเขารับการอบรมจะไดคาตอบแทน
จากการเขารวม จนกลายเปนแรงจูงใจใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขารับการอบรมอยูเสมอ และจากการ
เขารับฟงความรูความเขาใจเกี่ยวภาวะโลกรอนและโครงการลดโลกรอนดวยมือเราอยูเปนประจํา 
สงผลใหประชาชนเกิดการส่ังสมความรู 

ความรูความเขาใจถึงภาวะโลกรอน สภาพปญหาอันเกิดจากภาวะโลกรอนและวิธีการการ
ลดปญหาภาวะโลกรอน จะตองอาศัยประสบการณ ความรูความเขาใจ ความรูท่ีไดรับเปน
ประสบการณจากฟง การรับรู แลวจํา นําประสบการณไปใชในชีวิตประจําวัน (อนุรักษ ปญญาวัฒน
, 2548)โดยความรูนั้นเปนปจจัยท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูของคน กลุมคน ชุมชน และสังคมท่ีใหญข้ึน
ตามลําดับ เปนปจจัยท่ีอาศัยขอมูล ความคิด วิจารณญาณท่ีเปนเหตุเปนผลมาประกอบการไตรตรอง
เปรียบเทียบ ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ แลวเกิดเปนความเขาใจและเม่ือประชาชนเกิดความเขาใจ
ในเร่ืองภาวะโลกรอนและโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ประชาชนก็จะเปล่ียนความรูความเขาใจ
นั้นเปนความตระหนัก รับรูสภาพปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากไมชวยกันรักษาสภาพแวดลอม ท้ังนี้
นอกจากประชาชนจะไดรับความรูดานภาวะโลกรอน และโครงการลดโลกรอนจากส่ือตางๆ แลว 
ประชาชนในพื้นท่ีศึกษายังไดรับความรูจากเจาหนาท่ี วิทยากร บุคลากรในชุมชน จากการเขารวม
กิจกรรมกอใหเกิดการมีสวนรวมในโครงการภาวะโลกรอนเพื่อประโยชนของลูกหลานและ



 
 

44

ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ี ซ่ึงเปนอีกหนึ่งท่ีมาของการมีความรูความเขาใจเร่ืองภาวะโลกรอน
และโครงการลดโลกรอนดวยมือเราของประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม 

การมีความรูความเขาใจเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหประชากรกลุมตัวอยางเห็นดวยอยางยิ่งกับ
การเขามามีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอน และโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ของเทศบาลเมือง
แมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พรอมท้ังมีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการ  
การดําเนินกิจกรรมโครงการของเทศบาลดังกลาววา เปนประโยชนตอสวนรวมเปนอยางมาก 
สามารถปองกันและแกไขปญหาภาวะโลกรอนในพื้นท่ี ทุกฝายจึงเกิดความตระหนักและใหความ
รวมมือกับเทศบาลเมืองแมโจ เปนอยางดี ซ่ึงการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน
กิจกรรม  โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ของเทศบาลเมืองแมโจ  มีสวนชวยในดานการ
ประชาสัมพันธโครงการลดโลกรอนดวยมือเราและมีสวนทําใหอากาศดีข้ึน โดยขาวสารจาก
ประชาชนทําใหเทศบาลเมืองแมโจมีขอมูลในการปฏิบัติเพ่ือลดภาวะโลกรอน ชวยใหโครงการลด
โลกรอนดวยมือเรา ของเทศบาลเมืองแมโจ ประสบความสําเร็จ  
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ตาราง 4.3 แจกแจงความถ่ีและรอยละ ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับภาวะโลกรอนและ
โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
 

ความรูความเขาใจ 
ถูก ผิด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ทานทราบความหมายคําวา "ภาวะโลกรอน" หรือไม     374 97.90 8 2.10 
2.ทานทราบเก่ียวกับโครงการลดโลกรอนดวยมือเรามา
กอนหรือไม 

323 84.60 59 15.40 

3. ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการ
ลดโลกรอนดวยมือเราหรือไม 

323 84.60 59 15.40 

4.  ทานควรมสีวนรวมในการลดภาวะโลกรอน 371 97.10 11 2.90 
5.  ขาวสารจากทานทําใหเทศบาลเมืองแมโจมีขอมูลใน
การลดภาวะโลกรอน 

315 82.50 67 17.50 

6.  โครงการลดโลกรอนดวยมือเราทําใหทานไดมีโอกาส
เขามารวมดําเนินการกับเทศบาลเมืองแมโจ 

286 74.90 96 25.10 

7.  โครงการลดโลกรอนดวยมือเราทําใหทานเขาใจ
บทบาทและหนาท่ีของเทศบาลเมืองแมโจ 

292 76.470 90 23.60 

8.โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ของเทศบาลเมืองแมโจ
สามารถปองกันและแกไขปญหาภาวะโลกรอนแกทาน
และผูอ่ืน 

335 87.70 47 12.30 

9.  โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ของเทศบาลเมืองแม
โจ ทําใหเกิดความรวมมือระหวางทานกับเทศบาลเมือง
แมโจ 

325 85.10 57 14.90 

10.  ทานรับความรูในดานการลดภาวะโลกรอนจาก
เทศบาลเมืองแมโจ 

250 65.40 132 34.60 
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ตาราง 4.3 (ตอ) 
 

ความรูความเขาใจ 
ถูก ผิด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
11.  การท่ีทานรวมมือลดภาวะโลกรอนมีสวนทําให
อากาศดีข้ึน 

357 93.50 25 6.50 

12.  การท่ีทานรวมมือลดภาวะโลกรอนมีสวนชวยในการ
ประชาสัมพันธงานของเทศบาลเมืองแมโจ 

313 81.90 69 18.10 

13.  ทานเห็นวาโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ของ
เทศบาลเมืองแมโจเปนประโยชนตอสวนรวม 

344 90.10 38 9.90 

14.ทานเห็นวาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน
เนื่องจากขาดการติดตอประสานความรวมมือใน
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

297 77.70 85 22.30 

15.ปญหาภาวะโลกรอนเกิดจากการบุกรุกพ้ืนท่ีในปา 338 88.50 44 11.50 
16.การลดใชพลาสติก  โดยใชของท่ีสามารถนํามารี
ไซเคิลได เชน กระเปาผา หรือกระติกน้ํา ชวยลดภาวะ
โลกรอน 

376 98.40 6 1.60 

17.การทานผักผลไมมากๆ สามารถชวยลดภาวะโลกรอน
เพราะอุตสาหกรรมการเกษตรไมปลอยกาซมีเทนท่ีเปน
ตัวเพ่ิมความรอนใหอากาศ 

340 89.00 42 11.00 

18.ใชเศษผาเช็ดส่ิงสกปรกแทนกระดาษชําระสามารถที่
จะชวยลดภาวะโลกรอนได 

359 94.00 23 6.00 

19.ปลูกตนไมเพ่ิมข้ึน เพ่ือเพิ่มออกซิเจนใหอากาศ และ
ยังดูดซับคารบอนไดออกไซดไดดีสามารถท่ีชวยลดภาวะ
โลกรอนได 

370 96.90 12 3.10 

20.อยูอยางพอเพียง ไมฟุงเฟอฟุมเฟอย ตามพระราช
ดํารัสของในหลวงสามารถท่ีชวยลดภาวะโลกรอนได 

370 96.90 12 3.10 
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ตาราง 4.4 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดานความรู ความเขาใจของประชาชนจากประชากร
กลุมตัวอยางเกี่ยวกับภาวะโลกรอนและโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ประเด็นดานความเขาใจถึง
ผลกระทบที่จะเกิดตามมาจากภาวะโลกรอน ในโครงการน้ีจากการศึกษากลุมตัวอยางท่ีตอบ
แบบสอบถามครบ 20 ขอ จํานวน 382 คน พบวา ประชาชนท่ีมีระดับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
ภาวะโลกรอนและโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา อยูในระดับมาก รอยละ 72.50 รองลงมาเปนผูท่ี
มีความรู ความเขาใจ ในระดับปานกลาง  รอยละ 27.50  และระดับความรูความเขาใจ ในระดับนอย 
รอยละ 0  หมายถึง ประชากรกลุมตัวอยางมีความเขาใจเปนอยางดีในโครงการลดโลกรอนดวยมือ
เรา เนื่องจากผลการศึกษาไมพบผูท่ีไมมีความรู และไมเขาใจถึงโครงการน้ี สามารถวิเคราะหผลจาก
ตารางไดวา กลุมตัวอยางทราบถึงความหมายของคําวา “ภาวะโลกรอน” ในความหมายท่ีถูกตอง 
รอยละ 97.90 เปนคาท่ีสูงเม่ือเทียบกับจํานวนกลุมท่ีไมทราบถึงความหมายท่ีถูกตอง รอยละ 2.10 
ซ่ึงมีความแตกตางอยางชัดเจน แตก็ไมไดช้ีใหเห็นวาประชากรเขาใจถึงหัวใจของโครงการอยาง
แทจริง เนื่องจาก การรับรูหรือเขาใจถึงวัตถุประสงคของโครงการนี้ ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 
มีผูท่ีไมเขาใจถึงวัตถุประสงคท่ีถูกตอง รอยละ 15.40 ซ่ึงเพิ่มจํานวนผูท่ีไมเขาใจในโครงการมากข้ึน
เปนเทาตัว ทําใหกลุมประชากรที่ถึงแมจะเขาใจในความหมายของคําวา “ภาวะโลกรอน” แตก็ยัง
เขาใจไมตรงตามวัตถุประสงคของโครงการลดโลกรอนอยางแทจริงทําใหผลการดําเนินงานอาจจะ
ผิดพลาดได ในดานการมีสวนรวมในโครงการนั้นกลุมตัวอยาง พรอมท่ีจะมีสวนรวมในโครงการนี้
คอนขางสูง ถึงรอยละ 97.10 โดยกลุมประชากรรับรูถึงขาวสารที่ทางเทศบาลแมโจไดใหขอมูลถึง
โครงการลดภาวะโลกรอนไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 82.40 โดยโอกาสท่ีกลุมตัวอยางเขามามีสวน
รวมในการดําเนินโครงการรวมกับเทศบาลนั้นอาจจะไมสูงเทา คิดเปนรอยบละ 74.90 แตก็ใกลเคียง
กับผลที่เทศบาลไดพยายามใหขอมูลเพื่อประชาชนไดมีสวนรวมมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเขาใจถึง
บทบาทและหนาท่ีของเทศบาลเมืองแมโจถึงการดําเนินโครงการ รอยละ 76.40 โดยเทศบาลเมือง
แมโจสามารถปองกันและแกไขปญหาแกกลุมตัวอยางรอยละ 87.70 คารอยละอยูในระดับท่ี
ใกลเคียงกันกับการดําเนินงานของเทศบาลที่เขาถึงกลุมตัวอยาง แต การรับรูอยางถูกตองในดาน
ภาวะโลกรอนจากเทศบาลเมืองแมโจนั้นกลุมตัวอยางยังเขาใจไมมากนัก คิดเปนรอยละ 65.40 ซ่ึงมี
คานอยกวาความเขาใจในเร่ืองการดําเนินงานท่ีทางเทศบาลไดพยายามกระจายขอมูลขาวสารการมี
สวนรวมของประชาชนในโครงการนี้ ผลคือกลุมตัวอยางยังเขาใจไมชัดเจนมากนัก ในดานการมี
สวนรวมในโครงการถึงการประชาสัมพันธ ประโยชนของการดําเนินงานโครงการที่มีผลตอ
สวนรวม ทําใหอากาศดีข้ึน นั้นกลุมตัวอยางท่ีศึกษามีความเขาใจท่ีถูกในอัตรารอยละท่ีเกิน 70% ข้ึน
ไป และประชากรกลุมตัวอยางยังทราบถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอน และแนวทางในการ
แกไขปญหาภาวะโลกรอน อยูในเกณฑท่ีเขาใจอยางถูกตอง เกิน 85% สามารถสรุปไดวา ประชากร
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กลุมตัวอยางมีความเขาใจถึงโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ท่ีทางเทศบาลเมืองแมโจ ไดดําเนินการ
นั้น (ตาราง 4.4) อยูในระดับท่ีเขาใจเปนอยางดี ถึง รอยละ 72.50 และที่เขาใจบางไมเขาใจบางนั้น 
คิดเปนรอยละ 27.50 ทําใหทราบวาผลของการดําเนินงานท่ีทางเทศบาลเมืองแมโจ ไดพยายาม
ดําเนินการรณรงคโครงการ ลดภาวะโลกรอนดวยมือเรานั้นมีทิศทางท่ีสามารถดําเนินการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายมากยิ่งข้ึน และไดพยายามแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง โดยผล
ของกลุมตัวอยางสะทอนใหเห็นถึงการตอบรับ ความรู ความเขาใจในโครงการ ท่ีตองพยายามให
ประชาชนเขาใจอยางแทจริง และชวยกันแกไขใหสําเร็จตอไปได 

 
ตาราง4.4 แสดงระดับความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับภาวะโลกรอนและโครงการ 
                   ลดโลกรอนดวยมือเรา เขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 

ระดับความรู  ความเขาใจ จํานวน รอยละ 
นอย (ต่ํากวารอยละ 60) 0 0 
ปานกลาง (รอยละ 61-75) 105 27.50 
ดี (มากกวา รอยละ 75) 277 72.50 

รวม 382 100 
 
4.4 การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
 การมีสวนรวมของประชาชนจะตองประกอบไปดวยข้ันตอนตางๆ โดยประชาชนตองเขา
มามีสวนรวมในทุกข้ันตอนจึงจะเรียกวามีสวนรวมอยางแทจริง ซ่ึงข้ันตอนท่ีประชาชนควรเขาไปมี
สวนรวมตองประกอบไปดวยการมีสวนรวมในข้ันตอนการคิดคนปญหาและสาเหตุท่ีเปนอยูวามี
อะไรเดือดรอนบาง มีสาเหตุมาจากอะไร การมีสวนรวมในข้ันตอนการวางแผนและดําเนินการ 
นับต้ังแตวิเคราะหหาสาเหตุ การจัดลําดับความสําคัญของปญหา พิจารณาทางเลือกและแนว
ทางแกไขปญหา การมีสวนรวมในข้ันตอนการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการท่ีวางไว การมี
สวนรวมในข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ความสําเร็จหรือความลมเหลวเปนระยะๆ แลว
ดําเนินการแกไข (เจิมศักดิ์  ปนทอง, 2526) ดั้งนั้นในการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนใน
โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา เขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในคร้ังนี้ 
ผูวิจัยไดแบงลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการลดโลกรอนดวยมือเราได 4 สวน
ดวยกัน คือ 1) การมีสวนรวมดานการคิดคนปญหาและสาเหตุ 2) การมีสวนรวมดานการวางแผน
และดําเนินการ 3) การมีสวนรวมดานการตัดสินใจ 4) การมีสวนรวมดานการติดตามประเมินผล  
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             4.4.1 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตามโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ในเขต
เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 จากการศึกษาการมีสวนรวมของกลุมตัวอยาง 382 คน ในการเขารวมกิจกรรมของโครงการ
ลดโลกรอนดวยมือเรา ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย ตามลักษณะการมีสวนรวมของ
ประชาชน สามารถอธิบายผลการศึกษาไดดั้งน้ี 
 1. การมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสัน
ทราย  ข้ันตอนการมีสวนรวมในการคิดคนปญหาและสาเหตุ  
 จากการศึกษาพบวาการมีสวนรวมในข้ันตอนการคิดคนปญหาและสาเหตุ ของกลุมตัวอยาง
อยูในระดับนอยมีคาเฉล่ีย 2.47 ซ่ึงเม่ือพิจารณาแตละกิจกรรมพบวาในการริเร่ิมโครงการลดโลก
รอนดวยมือเราทานประสงคท่ีจะรวมทํากิจกรรมในโครงการของกลุมตัวอยางมีระดับการมีสวน
รวมปานกลางมีคาเฉลี่ย 2.99 กิจกรรมท่ีประชากรมีสวนรวมคิดคนปญหาและสาเหตุรองลงไป คือ 
การเขารวมประชุมพิจารณาปญหาเกี่ยวกับภาวะโลกรอน  การเขารวมปรึกษาหารือคนหาสาเหตุ
ของการเกิดภาวะโลกรอนและดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา และการเขารวมแสดงความ
คิดเห็นในเร่ืองกิจกรรมตางๆ ของโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา เปนกิจกรรมที่กลุมตัวอยางมี
สวนรวมในระดับนอย (ตาราง 4.5) 
 จากขอมูลดังกลาววิเคราะหไดวา กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมในการคิดคนปญหา
และสาเหตุอยูในระดับนอย ท้ังนี้เนื่องมาจากผูรับผิดชอบดําเนินกิจกรรม โครงการฯ ขาดการ
แนะนําโครงการ  ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการและแผนการท่ีมีสวนรวมของประชาชน 
รวมถึงการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อการกระจายขอมูล โดยผานส่ือประชาสัมพันธ อาทิ เชน แผน
พับ บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซตประชาสัมพันธโครงการ เอกสารประกอบการประชุม โดยทาง
โครงการไดใชวิธีการฝากผานผูนําชุมชน จัดวางที่ศูนยรับขอมูลขาวสารประจําทองถ่ิน และรายการ
วิทยุ/หอกระจายขาวประจําพื้นท่ี และขาดทักษะกระบวนการชักนําประชาชน เขาสูกระบวนการ
คิดคนปญหาและสาเหตุ จึงทําใหประชาชนขาดการแสดงบทบาทในดานการคิดคนปญหาและ
สาเหตุซ่ึงถือเปนข้ันตอนการมีสวนรวมในโครงการท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูข้ันตอนอ่ืน การให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมในการคิดคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา ซ่ึงเปนข้ันตอนเร่ิมแรก
ท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะถาประชาชนยังไมสามารถเขาใจปญหาและสาเหตุของปญหาดวยตัวของเขาเอง
กิจกรรมตางๆ ท่ีตามมาก็ไรประโยชน เพราะชาวชนบทจะขาดความเขาใจและมองไมเห็น
ความสําคัญของกิจกรรมนั้น และส่ิงหนึ่งท่ีแนนอนท่ีสุด คือ ชาวชนบทเปนผูอยูกับปญหาและรูจัก
ปญหาของตอนเองดีท่ีสุดแตมนุษยยอมจะยังมองปญหาของตนไมชัดเจนจนกวาจะมีเพื่อนมาชวย
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ใหตนวิเคราะหถึงปญหาและสาเหตุของปญหาของตนไดเดนชัดยิ่งข้ึน ในสวนของเจาหนาท่ี/ภาคี
ความรวมมือทุกหนวยงานจะมีหนาท่ีเสมือนเปนกระจกเงาที่สะทอนภาพใหชุมชนไดเห็นภาพของ
ปญหาและวิเคราะหปญหาดวยตนเอง (เจิมศักด  ปนทอง, 2527) 
 2. การมีสวนรวมในโครงการลดโลดรอนดวยมือเรา ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสัน
ทราย  ข้ันตอนการวางแผนและดําเนินการ 
 ในการเขารวมของกลุมตัวอยางดานการวางแผนและดําเนินการกิจกรรมตางๆ ของ
โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ปรากฏวาคาเฉล่ียโดยรวมของการมีสวนรวมในข้ันตอนการ
วางแผนและดําเนินการอยูในระดับนอย คือ 2.39 ซ่ึงเม่ือพิจารณาแตละกิจกรรมพบวากิจกรรมเขา
รวมวางแผนรณรงคสงเสริมใหกิจกรรมโครงการลดโลกรอนดวยมือเราไดดําเนินและคงอยูช่ัวลูก
ช่ัวหลาน เปนกิจกรรมท่ีมีการเขารวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ีย 2.80 และกิจกรรมการเขารวม
กํากับดูแลกิจกรรม ในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา อยูในระดับปานกลางเชนกัน ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 
2.71 สวนกิจกรรมท่ีมีสวนรวมในระดับนอย คือ กิจกรรมเขารวมวางแผนเกี่ยวกับการจัดต้ังกองทุน
สําหรับโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา และกิจกรรมเขารวมวางแผนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมตางๆ 
ของโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา (ตาราง 4.5)  

จากกลุมตัวอยางประชาชนอยูในระดับนอยในการเขามามีสวนรวมในการวางแผนและ
ดําเนินการ  เนื่องจากในการวางแผนและดําเนินการกิจกรรมตางๆ ของโครงการฯ ยังคงตองยึด
แผนงานของเทศบาลเมืองแมโจเปนหลัก อีกท้ังการรับรูขอมูลขาวสาร การรับรูสถานการณและ
สภาพปญหาภายในชุมชน จากหนวยงานภาครัฐ องคกรสวนทองถ่ิน ขาดการประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่องนี้เองสงผลใหประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมโจ ขาดโอกาสเขามามีสวนรับรู รับทราบ
การดําเนินงาน การจัดสรรงบประมาณในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ทําใหประชาชนในพื้นท่ี
มีสวนรวมในการประชาสัมพันธกิจกรรมและโครงการลดโลกรอนดวยมือเรารวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรทองถ่ินนอย แมจะไมท้ังหมดของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมโจแต
ประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลเมืองแมโจก็ไมไดมีสวนรวมในข้ันตอนการวางแผนและ
ดําเนินการโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา   

การวางแผนดําเนินกิจกรรม เปนข้ันตอนท่ีขาดไมได เพราะถาหากเจาหนาท่ีตองการ แต
ผลงานการพัฒนาวัตถุใหเสร็จส้ินโดยฉับไวก็จะดําเนินการวางแผนงานดวยตนเอง ผลท่ีตามมาก็คือ
ตอไปเม่ือขาดเจาหนาท่ี ประชาชนก็ไมสามารถจะดําเนินการวางแผนงานไดดวยตนเอง อาจจะมี
ความยากลําบากท่ีจะผลักดันใหเจาหนาท่ีทําหนาท่ีเปนเพียงเพื่อนของประชาชนในการวางแผน 
เพราะประชาชนอาจจะมีการศึกษานอย แตถาไมใหเขาเขารวมในข้ันตอนนี้ โอกาสท่ีประชาชนจะ
ไดรับการศึกษา และพัฒนาตนเอง ในการวางแผนดําเนินงานก็จะหมดไป เพราะฉะนั้นเจาหนาท่ี
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จะตองทําใจใหไดวา การศึกษาใดก็ตามตองเร่ิมจากความยาก งาย เร็ว ชา จากระดับของผูท่ีจะรับ
การศึกษา ไมใชจากระดับความรูความสามารถของเจาหนาท่ี 

การมีสวนรวมทางการเมือง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจ
ของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพ่ือรักษา
ผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะกอใหเกิด
กระบวนการ และโครงสรางท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและ
ไดรับ ผลประโยชนจากการพัฒนา การเปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเปนการพัฒนาท่ี
ประชาชน มีบทบาทหลักโดยการกระจายอํานาจในการวางแผน จากสวนกลางมาเปนสวนภูมิภาค 
เปนการคืนอํานาจในการพัฒนาใหแกประชาชนใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคต ของตนเอง
(สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ 
และทบวงมหาวิทยาลัย, 2546) 

นอกจากนั้นการท่ีประชาชนจะมีสวนรวมในการดําเนินการตามโครงการหรือไม นั้นยัง
เกี่ยวกับความตระหนักของประชาชนเอง โดยความตระหนักนั้นประชาชน  มีการประจักษ รูชัดเจน 
เม่ือนํามาใชกับทรัพยากรและส่ิงแวดลอมซ่ึงมองในเร่ืองการรูจริง ความซาบซ้ึง การเขาใจอยางถอง
แทในเร่ืองท่ีสนใจมีความคิดวาอะไรผิดอะไรถูก อะไรเปนผลดี อะไรเปนผลเสีย การมีความรักหวง
แหนในส่ิงท่ีเปนประโยชนตอประชาชนสวนรวม การมีความวิตก มีความหวงใยในเร่ืองผลกระทบ
ตอชีวิตความเปนอยูของตนเองและสังคม การไดกระทําจริง ปฏิบัติจริงในการจัดทํากิจกรรมตางๆ 
(มนัส  สุวรรณ, 2539)ซ่ึงความตระหนักนี้จะสงผลโดยตรงใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ปฏิบัติตามโครงการ 

 
3. ระดับการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอ

สันทราย ข้ันตอนการตัดสินใจ 
ผลการศึกษาปรากฏวาภาพรวมของการมีสวนรวมในข้ันตอนการตัดสินใจของกลุม

ตัวอยางอยูในระดับนอย มีคาเฉล่ีย 2.41 ซ่ึงเม่ือพิจารณาแตละกิจกรรม ผูวิจัยพบวาการมีสวนรวมใน
กิจกรรมรวมตัดสินใจในการปฏิบัติตามกิจกรรม โครงการลดโลกรอนดวยมือเรามีสวนรวมสูงสุด 
ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 2.60 รองลงมาคือ รวมตัดสินใจกําหนดรายละเอียดกิจกรรม โครงการลดโลกรอนดวย
มือเรา กิจกรรมรวมตัดสินใจและจัดทําแผนงาน โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา และกิจกรรมรวม
ตัดสินใจพิจารณาความเหมาะสมรายละเอียดของกิจกรรม โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
ตามลําดับ (ตาราง 4.5 ตอ) 
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การท่ีกลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวนอย เปนเพราะในการ
ตัดสินใจในแตละกิจกรรมเปนการตัดสินใจจากทางเทศบาลเมืองแมโจเปนหลักจึงสงผลตอการเขา
มามีสวนรวมของประชาชน อีกท้ังสืบเนื่องจากลักษณะการส่ือสารและชองทางการส่ือสารของ
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการและประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองแมโจไมเหมาะสม  ลักษณะ
ท่ัวไปของส่ือท่ีหรือชองทางการส่ือสารไมเหมาะสมจะเกิดจาก  การมีขอมูลหรือการมีคําส่ังท่ี
ถายทอดไมชัดเจนเปนผลใหผูรับฟงขอมูลหรือไดรับคําส่ังขาดความเขาใจหรือไมเขาใจทําให
นําไปสูการปฏิบัติไดไมดี   

การรับขาวสารหรือขอมูลเอกสารตองมีการตีความ เพราะบางคร้ังตัวเอกสารที่มีการส่ังการ
ขัดกันเอง ทําใหการปฏิบัติเปนขอโตแยงและถกเถียง  หรือมีผูปฏิบัติท่ีมีปฏิกิริยาขัดแยงช้ีนําการ
ปฏิบัติ  ไมสามารถนําไปสูการตัดสินใจไดดีทําใหความรวมมือลดลงหรือขาดหายไป ผลคือการ
ดําเนินการในเร่ืองตางๆ ลดบทบาทความรวมมือของประชาชน และสงผลตอทิศทางการส่ือสาร
ของหนวยงานเทศบาลเมืองแมโจ ผูรับผิดชอบโครงการ ผูนําชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลเมืองแมโจ ซ่ึงจะมีการส่ือตอกันไดท้ังในแนวบนลงลาง จากลางข้ึนบนหรือในแนวระดับ
เดียวกัน การส่ือสารแตละแนวยอมสงผลตอการส่ังการ การตัดสินใจและระดับการมีสวนรวม
ตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีสวนไดเสีย โดย แบงเปน 3 กรณีแลวแตกิจกรรมวาตนอยูใน
ข้ันตอนใดตอไปนี้ 1) ตนมีนํ้าหนักการตัดสินใจนอยกวาเจาของโครงการ 2) ตนมีนํ้าหนักการ
ตัดสินใจเทากับเจาของโครงการ 3) ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจมากกวาเจาของโครงการ (นรินทรชัย 
พัฒนพงศา, 2546)   

หากกลุมบุคคลของแตละแนวมีแนวคิดแตกตางกัน สงผลตอการเขามามีสวนรวม โดยการ
มีสวนรวมของประชาชน ระบบราชการมุงประสงคใหประชาชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจ ท้ังทางตรงและทางออมในการดําเนินงานทางการบริหารหรือการดําเนินกิจการของ
รัฐเพื่อสนองตอบตอความตองการของตนเอง (ประชาชน) การมีสวนรวมทางตรง จะเห็นไดจาก
การท่ีประชาชนสามารถตัดสินใจทางเลือกเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (วันชัย โกลละสุต, 2549)  

4. ระดับการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ  
อําเภอสันทราย ข้ันตอนการติดตามประเมินผล 

ในการเขารวมกิจกรรมของประชาชนในข้ันตอนการติดตามและประเมินผล สามารถบอก
ไดวางานท่ีทําไปนั้นไดรับผลดี ไดรับประโยชนหรือไมอยางไร ดังนั้นในการประเมินผลควรท่ี
จะตองมีท้ังประชาชนในชุมชนนั้นเอง และคนนอกชุมชนชวยกันพิจารณาวา กิจกรรมท่ีกระทําลง
ไปนั้นเกิดผลดีหรือไมดีอยางไร ซ่ึงจะทําใหประชาชนเห็นคุณคาของการทํากิจกรรมนั้นรวมกัน 
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จากการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในข้ันตอนการติดตามและประเมินผลอยูในระดับปาน
กลางมีคาเฉล่ียเทากับ 2.79 เม่ือพิจารณาแตละกิจกรรมแลวพบวา กิจกรรมการประเมินผลโครงการ
ลดโลกรอนดวยมือเรามีประโยชนตอทานและชุมชนระดับใด กลุมตัวอยางมีสวนรวมในระดับมาก  
มีคา เฉล่ีย  3.18 สวนกิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางมีสวนรวมในระดับปานกลาง  คือ  กิจกรรม
ประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการลดโลกรอนดวยมือเราและติดตามผลวาประชาชนใหความสนใจ
เพิ่มหรือลดลง กิจกรรมตองการเขารวมติดตามประเมินผลในระดับใด และกิจกรรมประเมินผล
กิจกรรมตาง ๆ ของโครงการลดโลกรอนดวยมือเราวาประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ตามลําดับ 
(ตาราง 4.5 ตอ) 

การมีสวนรวมในข้ันประเมินผลโครงการเปนการประเมินวาการท่ีประชาชนเขารวม
โครงการ ไดดําเนินการสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด การประเมินอาจประเมินแบบยอย 
(Formative Evaluation) เปนการประเมินผลความกาวหนาเปนระยะๆ หรืออาจประเมินผลรวม 
(Summative  Evaluation) ซ่ึงเปนการประเมินผลสรุปรวมยอด การท่ีกลุมตัวอยางมีสวนรวมใน
กิจกรรมข้ันตอนการติดตามประเมินผลในระดับปานกลาง แสดงถึงการเขารวมควบคุมติดตาม 
ประเมินผล เกี่ยวกับโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา สูงกวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน
กิจกรรมดานการคิดคนปญหาและสาเหตุ  กิจกรรมดานการวางแผนและดําเนินการ และกิจกรรม
ดานการตัดสินใจ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการติดตามประเมินผล เพื่อใหโครงการดังกลาวมีความตอเนื่อง 
มีความเปนไปไดมากและทําใหมีการพัฒนาโครงการลดโลกรอนมีความยั่งยืน  

ดังนั้น จากผลการศึกษาจึงสะทอนใหเห็นถึงการมีสวนรวมของประชาชน โดยประชาชน
จะมีสวนรวมรับรูในการจัดสรรงบประมาณ การดําเนินงานตางๆ และมีสวนรวมวางแผนตัดสินใจ
ในการทํากิจกรรม ตลอดจนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา แต
มิไดมีการแสดงความคิดเห็นและแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเราท่ีทําอยู 
รวมถึงมีการสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมที่ทํากับหนวยงาน องคกรอ่ืนๆ นอยมาก ซ่ึงมีสาเหตุ
มาจากประชาชนสวนใหญจะตองประกอบอาชีพ ทํามาหากินเล้ียงครอบครัวจึงไมมีเวลาในการ
ปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอกมากนัก นอกจากบุคคล หนวยงานในองคกรเดียวกันเทานั้น  
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ตาราง 4.5 แสดงจํานวน คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ  อําเภอสันทราย             
 

คา

เฉลี่ย
1 ทานไดเขารวมประชุมพิจารณาปญหาเก่ียวกับภาวะโลกรอน 2.5 1.163 นอย

2 ทานไดเขารวมปรึกษาหารือคนหาสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน 2.45 1.153 นอย

และดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเราของเทศบาลเมืองแมโจ

3  ทานเขารวมแสดงความคิดเห็นในเรื่องกิจกรรมตางๆของ 2.45 1.040 นอย

โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา

4 ในการริเริ่มโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ทานประสงค 2.99 1.293 ปานกลาง

ท่ีจะรวมทํากิจกรรมโครงการระดับใด

รวม 2.47 1.202 นอย

คา

เฉลี่ย

5 ทานเขารวมวางแผนเกี่ยวกับการจัดต้ังกองทุนสําหรับ 2.35 0.998 นอย

โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา

6 ทานเขารวมวางแผนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตางๆ 2.24 0.930 นอย

ของโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา

7 โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา  ทานตองการเขามารวม 2.71 1.120 ปานกลาง

กํากับดูแลกิจกรรม โครงการในระดับใด

8 ทานเขารวมวางแผนรณรงคสงเสริมใหกิจกรรมโครงการ 2.80 1.235 ปานกลาง

ลดโลกรอนดวยมือไดดําเนินและคงอยูช่ัวลูกช่ัวหลาน

รวม 2.39 1.153 นอย

ระดับการ
มีสวนรวม

ระดับการ
มีสวนรวม

ดานการวางแผนและดําเนินการขอ S.D.

ดานการคิดคนปญหาและสาเหตุขอ S.D.

 



 
 

55

ตาราง 4.5 (ตอ)    
 

คา

เฉลี่ย

9 ทานไดรวมตัดสินใจและจัดทําแผนงาน โครงการลดโลก 2.50 1.103 นอย

รอนดวยมือเรา

10 ทานไดรวมตัดสินใจกําหนดรายละเอียดกิจกรรม โครงการ 2.55 1.007 นอย

ลดโลกรอนดวยมือเรา

11 ทานไดรวมตัดสินใจพิจารณาความเหมาะสมรายละเอียด ของกิจกรรม 2.47 1.026 นอย

โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา

12 ทานไดรวมตัดสินใจในการปฏิบัติตามกิจกรรม โครงการลด 2.60 1.179 นอย

โลกรอนดวยมือเรา

รวม 2.41 1.130 นอย

คา

เฉลี่ย

13 โครงการลดโลกรอนดวยมือเราทานตองการเขารวม 2.70 1.197 ปานกลาง

ติดตามประเมินผลในระดับใด

14 ทานไดเขารวมรณรงค ประชาสัมพันธกิจกรรม โครงการ 2.80 1.185 ปานกลาง

ลดโลกรอนดวยมือเราและติดตามผลวาประชาชนใหความ

สนใจเพิ่มหรือลดลง

15 ทานไดเขารวมประเมินผลกิจกรรมตางๆ ของ  โครงการ 2.62 1.065 ปานกลาง

ลดโลกรอนดวยมือเราวาประสบความสําเร็จหรือลมเหลว

16 จากการประเมินผลทานคิดวากิจกรรม โครงการลดโลกรอน  3.18 1.536 มาก

ดวยมือเรามีประโยชนตอทานและชมุชนระดับใด

รวม 2.79 1.340 ปานกลาง

ระดับการ
มีสวนรวม

ขอ ดานการตัดสินใจ S.D.

ขอ ดานการติดตามประเมินผล S.D.
ระดับการ
มีสวนรวม
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ตาราง 4.6 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้ันตอนการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ของระดับการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ในเขต
เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย         
   

คา

เฉลีย่

1 ดานการคิดคนปญหาและสาเหตุ 2.47 1.202 นอย

2 ดานการตัดสนิใจ 2.41 1.130 นอย

3 ดานการวางแผนและดําเนินการ 2.39 1.153 นอย

4 ดานการติดตามและประเมินผล 2.79 1.347 ปานกลาง

2.41 1.169 นอย

S.D ระดับการมีสวนรวมระดับการมีสวนรวมของประชาชนขอ

รวม  
 

ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนดังแสดงในตาราง 4.6 พบวา ประชาชนมี
สวนรวมนอย ในดานการคิดคนปญหา สาเหตุ การตัดสินใจ การวางแผน และดําเนินการเขารวม
โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา แตมีประชาชนสวนรวมปานกลาง ในดานการติดตามและ
ประเมินผลของโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา สะทอนไดวา ในการที่จะดําเนินโครงการเพื่อให
ประชาชนไดมีสวนรวมอยางแทจริงนั้น ยังมีอุปสรรคในการใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ
เพราะประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพท่ีแตกตางกัน ชวงเวลาท่ีจะมีสวนรวมดําเนินการในดาน
คิดปญหา สาเหตุ ตัดสินใจ วางแผน และดําเนินการนั้นยากท่ีจะมีชวงเวลาท่ีตรงกันได แตถาทาง
เทศบาลเขาถึงประชาชนและรวบรวมขอมูลในการใหประชาชนไดมีสวนรวมโดยไมตองมาพรอม
เพรียงกัน ก็จะสามารถทําใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการไดอยางแทจริง 

ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุชาดา จักรพิสุทธ์ิ (ออนไลน, 2547) ถึง
การมีสวนรวมของชุมชน ควรเปดใหสังคม องคกรตางๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักดําเนิน
ตามสิทธิ หนาท่ีในการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ตั้งแตการคิดริเร่ิม การพิจารณา ตัดสินใจ 
การวางแผน การรวมปฏิบัติและการรับผิดชอบในผลกระทบท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังสงเสริม ชักนํา 
สนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดผลประโยชนตอชุมชนตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดดวยความสมัครใจ 
ซ่ึง พัฒน  บุญยรัตพันธุ, (2517) อธิบายถึงการมีสวนรวมของชุมชนจะมีข้ึนโดยตลอด ตั้งแตข้ันการ
วางแผนโครงการ การเสียสละกําลัง แรงงานวัสดุ กําลังเงินหรือทรัพยากรใดๆ ท่ีมีอยูในชุมชน โดย 
ยุวัฒน  วุฒิเมธี, (2526) ไดไหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาส
ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิด ริเร่ิม การพิจารณา ตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ และรับผิดชอบใน
เร่ืองตางๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง จะสามารถทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
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พัฒนา เพื่อแกไขปญหา และนํามาซ่ึงสภาพความเปนอยูของประชาชนท่ีดีข้ึนไดนั้นผูนําการ
เปล่ียนแปลงตองยอมรับปรัชญาการพัฒนาชุมชนที่วา “มนุษยทุกคนตางมีความปรารถนาที่จะอยู
รวมกันกับผูอ่ืนอยางเปนสุข ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเปนท่ียอมรับของผูอ่ืนและพรอมท่ี
จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน” ขณะเดียวกันตองยอมรับความจริงท่ีวา มนุษยนั้นสามารถ
พัฒนาได ถามีโอกาสและไดรับการช้ีแนะอยางถูกตอง  
 ดังนั้นเพื่อใหโครงการลดโลกรอนดวยมือเราสามารถดําเนินการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
ทางเทศบาลเมืองแมโจ จึงตองเรงดําเนินการแกไขปญหาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานโครงการนี้ไดอยางแทจริง โดยการรณรงคพยายามเขาถึงประชาชนคนในพื้นท่ีใหมาก
ท่ีสุดและใหตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิด อีกท้ังใหขอมูล และความรู อยางตอเนื่องกับประชาชน
ในทุกๆ ดาน เพื่อประชาชนจะไดเขาใจถึงวัตถุประสงค เปาหมายของการดําเนินโครงการอยาง
ถูกตองและตัดสินใจเขารวมโครงการ ประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมท่ีเช่ือมโยงกัน จน
สามารถทําใหบรรลุเปาหมาย ดวยวิธีการที่สามารถเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ ตั้งแตการ
ตั้งปญหา ศึกษา วางแผน ดําเนินงานและติดตามผล เกิดเปนองคกรหรือหนวยงานท่ีมีความยั่งยืนใน
การแกไขปญหาตางๆ ตอไปในอนาคตได 
 
4.5 การทดสอบความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน 
 การทดสอบสมมติฐานถึงปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวมท่ีแตกตาง
กัน โดยใชวิธีศึกษา T-test หรือ One-way ANOVA เพื่อทดสอบความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล 
ดานเพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงหนาท่ี และอาชีพ มีผลตอการระดับมีสวนรวมในโครงการลดโลก
รอนดวยมือเรา กําหนดใหระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 หมายถึง ผลการวิเคราะหขอมูลเม่ือคา T- test  ท่ี
ไดมีคาตํ่ากวาคาระดับนัยสําคัญ 0.05 ตัวแปรท่ีทดสอบความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ 
อายุ การศึกษา ตําแหนงหนาท่ี และอาชีพ มีความสัมพันธท่ีไมแตกตางกันกับระดับการมีสวนรวม
ในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา แตถา T- test ท่ีไดมีคาสูงกวาคาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด 
หมายถึง ตัวแปรท่ีทดสอบความสัมพันธมีความแตกตางกับการมีสวนรวมในโครงการนี้ และวิธีการ
ศึกษา Chi-square เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโลกรอนและ
โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
กําหนดใหระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 หมายถึง ผลการวิเคราะหขอมูลเม่ือคา Chi-square ท่ีไดมีคาตํ่ากวา
คาระดับนัยสําคัญ 0.05 ไมมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือ
เรา 
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สถิติท่ีใชทดสอบคือ ทดสอบที (T-test) ชนิดตัวอยางคูอันดับ (paired) เพื่อใชทดสอบปจจัย
สวนบุคคลเทียบกับการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ โดยแยกปจจัยออกทีละปจจัยทดสอบ
หาคาเฉล่ีย แลวถึงจะนําไปทดสอบความสัมพันธกับการมีสวนรวมในโครงการลดภาวะโลกรอน
ดวยมือเรา 
 One-way ANOVA ตัวแปร X = เชิงคุณภาพ แบงเปน 2 กลุมหรือมากกวา 2 กลุม Y = เชิง
ปริมาณ 
 สมมุติฐานทางวิจัยคือ ตัวแปร X มีคาแตกตางกัน จะสงผลโดยเฉล่ียตอตัวแปร Y ตางกัน 
เชน “เพศตางกันมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนแตกตางกัน” เปนตน 
 สมมุติฐานทางสถิติ H1: i  j อยางนอยหนึ่งคู 
 สถิติทดสอบคือ ทดสอบที (T- test) หรือ One-way ANOVAตารางการวิเคราะหความ
แปรปรวนจะแสดงผลของระดับนัยสําคัญ หมายความวาเราจะปฏิเสธ H0 (H0: คาเฉล่ียทุกกลุมไม
แตกตางกัน) เพื่อทดสอบความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลวามีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในโครงการหรือไม ดังตารางผลการศึกษาตอไปนี้ 
 
ตาราง 4.7 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวย
มือเราจําแนกตามเพศ 
  
 

เพศ จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ชาย 143 2.43 1.13 
หญิง 239 2.41 1.19 
รวม 382 2.41 1.16 

 
จากตาราง 4.7 ผลการศึกษาคาเฉลี่ยเลขคณิตของกลุมตัวอยางประชากรพบวา เพศชายมี

คาเฉล่ียในการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือ 2.43 สวนเพศหญิงมีคาเฉล่ียในการมีสวน
รวมในโครงการ 2.41 ซ่ึงมีคาสูงกวาเพศหญิง แตไมสามารถตอบไดวามีความสัมพันธท่ีแตกตางกัน
หรือไมในการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา จึงตองศึกษาในลําดับตอไป โดย
วิเคราะหคา T-test เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางความแตกตางระหวางเพศชายกับเพศหญิงมี
ผลตอการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเราหรือไมดังตาราง 4.8 
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ตาราง 4.8 แสดงผลวิเคราะหการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย T- test ทดสอบความสัมพันธระหวางความ
แตกตางเพศชายกับเพศหญิง ตอระดับการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา   
  
 

  F Sig. t df 
Mean 

Difference 
Equal variances 

assumed 
1.233 0.849 0.190 380 0.023 

Equal variances not 
assumed 

  0.192 310.318 0.023 

 

การทดสอบความแตกตางระหวางเพศชายกับเพศหญิง วามีผลตอการมีสวนรวมใน
โครงการลดโลกรอนดวยมือเรานั้น ผลจากตารางท่ี 4.8 พบวาคา T- test ท่ีไดจากการวิเคราะหท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความแตกตางระหวางเพศไมมีผลตอการมีสวนรวมในโครงการรวมลดโลก
รอนดวยมือเรา เนื่องจากปจจุบันสังคมไดเปดกวางพรอมกับยอมรับความสามารถของเพศหญิงมาก
ข้ึน ดังนั้นเพศจึงไมมีความสัมพันธตอการเขารวมโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
 
ตาราง 4.9 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอน
ดวยมือเรา จําแนกตามชวงอาย ุ
  

อายุ จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
นอยกวา 20 ป 52 2.55 1.22 

20-29 ป 80 2.65 1.15 
30-39 ป 60 2.48 1.21 
40-49 ป 125 2.34 1.14 

มากกวา 50 ป 65 2.10 1.09 
รวม 382 2.41 1.16 

 
  

 ผลจากตาราง 4.9 พบวาคาเฉล่ียของชวงอายุท่ีมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา
มากท่ีสุดคือ ชวงอายุ 20-29 ป มีคาเฉล่ีย 2.65 รองลงมาคือ ชวงอายุ นอยกวา 20 ป คาเฉล่ีย 2.55 
และชวงอายุ 30-39 ป มีคาเฉล่ีย 2.48 ตามลําดับ ในชวงอายุดังกลาว เปนกลุมของวัยรุน และ วัย
กําลังทํางาน สะทอนใหเห็นถึงการมีสวนรวมของการเขาโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา วาในชวง
ของอายุท่ีเขามามีสวนรวมนั้นจัดอยูในกลุมคนท่ีมีชวงอายุต่ํากวา 39 ป จะมีคาเฉล่ียอยูในระดับท่ีมี
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สวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรามาก แตไมสามารถอธิบายถึงความแตกตางของชวงอายุ
ท่ีตางกันจะมีผลท่ีสัมพันธกับการมีสวนรวมในโครงการนี้ พิจารณา ตารางท่ี 4.10 
  

ตาราง 4.10 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวของอายุตอระดับการมีสวนรวมใน
โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
 

แหลงความแปรปรวน SS Df Mean Square F Sig. 
ระหวางกลุม 12.520 4 3.130 2.321 0.05 
ภายในกลุม 508.464 377 1.349     

รวม 520.984 381       
 

ผลจากตาราง 4.10 คาความแปรปรวนทางเดียวท่ีทดสอบระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาความ
แตกตางระหวางชวงอายุของกลุมตัวอยางประชากรศึกษา มีผลตอการมีสวนรวมในโครงการลด
โลกรอนดวยมือเรา เนื่องจากชวงอายุท่ีแตกตางกัน เม่ือมีการทํากิจกรรมรวมกันในการเขารวม
ประชุม เพื่อปรึกษาถึงแนวทาง ปญหา การดําเนินงาน หรือรวมรับฟงปญหา โดยอาจรวมสนับสนุน
การตัดสินใจในขณะการประชุม รวมลงมติในท่ีประชุม หรือเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจรวมกัน
ในท่ีประชุม  การมีสวนรวมของกลุมตัวอยางนั้น ชวงอายุ ท่ีแตกตางระหวางวัยนั้นจะมีแนวคิดท่ี
แตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประสบการณและสมรรถนะของรางกาย รวมท้ังเวลาวางท่ีแตกตางกัน
ออกไป จึงทําใหสงผลตอการวิเคราะหถึงปจจัยสวนบุคคลทางดานชวงอายุท่ีแตกตางกัน มีผลตอ
การมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรามากยิ่งข้ึน ดวยภาระหนาท่ี สถานภาพ เวลา ทําให
กลุมอยางประชากรท่ีสามารถเขารวมโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา จึงเปนกลุมท่ีมีเวลาวาง
พอท่ีจะสามารถเขารวมในกิจกรรม และคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเองและคนในทองถ่ิน
มากยิ่งข้ึน 

ในกลุมวัยรุน วัยทํางาน จะมีชวงเวลาท่ีสามารถเขารวมกิจกรรมไดมากกวา ดวยวัยและยัง
สามารถเขาถึงส่ือท่ีสงผานมายังชองทางตางๆ ท่ีงายตอการรับรูขาวสารถึงสภาวะปญหาท่ีเกิดข้ึน มี
การรับรู ขอมูลขาวสารตางๆ ผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยยิ่งข้ึน และงายตอการเขาถึง 
เม่ือเทียบกลับกลุมวัยกลางคน และวัยชรา ท่ียากตอการรับรูขอมูลขาวสารใหม ท่ีเกิดจากชองทาง
เทคโนโลยี ทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมหรือมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเราได 
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ตาราง 4.11 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการมีสวนรวมในโครงการลดโลก
รอนดวยมือเรา จําแนกตามระดับการศึกษา 
  
 

ระดับการศึกษา จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ประถมศึกษา 76 2.09 1.14 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 102 2.52 1.16 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 47 2.46 1.13 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 153 2.49 1.18 

สูงกวาปริญญาตรี 4 2.50 1.00 
รวม 382 2.41 1.16 

 
  

 ผลจากตาราง 4.11 พบวาคาเฉล่ียของ ความแตกตางระดับการศึกษาในกลุมผูมีสวนรวมใน
โครงการลดโลกรอนดวยมือเรานั้น เปนกลุมท่ีจบระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา มี
คาเฉล่ีย 2.52 เปนจํานวนมากท่ีสุด รองลงมาเปนผูท่ีมีความรูในระดับสูงกวาปริญญาตรี มีคาเฉล่ีย 
2.50 ถัดไปเปนกลุมท่ีมีความรูปริญญาตรี หรือเทียบเทา มีคาเฉล่ีย 2.49 ซ่ึงมีคาท่ีใกลเคียงกันมาก 
ทําใหเราตองทําการศึกษาถึงความสัมพันธของระดับการศึกษาท่ีแตกตางวามีผลตอการมีสวนรวม
ในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ดังตาราง 4.12 
 

ตาราง 4.12 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวของระดับการศึกษาตอระดับการมีสวน
รวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา   
 

แหลงความแปรปรวน SS Df Mean Square F Sig. 
ระหวางกลุม 10.280 4 2.570 1.897 0.11 
ภายในกลุม 510.704 377 1.355   

รวม 520.984 381    
 
 จาการใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวน One-way Anova ตามตาราง 4.12 พบวา ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวม
ในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา จําแนกตามระดับการศึกษาของกลุมประชากรท่ีตางกัน ไมมีคา
ความสัมพันธกับการมีสวนรวม เพราะ คาท่ีศึกษาได มีคาระดับนัยสําคัญเกิน 0.05 จึงตองปฏิเสธถึง
ชวงอายุท่ีตางกัน ก็ไมมีผลตอการเขารวมโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา  
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ตาราง 4.13 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการมีสวนรวมในโครงการลดโลก
รอนดวยมือเรา จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี 
  
 

ตําแหนงหนาท่ี จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผูนําชุมชน 16 2.37 0.80 

อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุข) 4 1.50 1.00 
แมบาน 34 2.05 1.22 
เยาวชน 72 2.47 1.16 

ประชาชนท่ัวไป 256 2.46 1.17 
รวม 382 2.41 1.16 

  

 การศึกษาเพื่อหาความสัมพันธระหวางตําแหนงหนาท่ีท่ีตางกันกับการมีสวนรวมใน
โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา จากตารางท่ี 4.13  กลุมตัวอยางมีเยาวชน มีคะแนนการมีสวนรวม
ในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรามากท่ีสุด เฉล่ีย 2.47 และตําแหนงหนาท่ี อสม.(อาสาสมัคร
สาธารณสุข) มีคะแนนการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรานอยสุด เฉล่ีย 1.50  
 
ตาราง 4.14 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวของตําแหนงหนาท่ีตอระดบัการมีสวนรวม
ในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา   
 

แหลงความแปรปรวน SS Df Mean Square F Sig. 
ระหวางกลุม 8.657 4 2.164 1.593 0.17 
ภายในกลุม 512.327 377 1.359   

รวม 520.984 381    
  

 ผลสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว จากตาราง 4.14 พบวา ตําแหนงหนาท่ีท่ีตางกันมี
ระดับการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเราไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีของประชาชนท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในโครงการลดโลก
รอนดวยมือเรา จากการศึกษาประชาชนตองการเขาไปมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
พิจารณานาตามกลุมสถานภาพหรือตําแหนงหนาท่ี พบวาประชาชนท้ังท่ีเปนผูนําชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข แมบาน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ลวนแลวแตมีความตองการเขาไปมีสวนรวมใน
โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
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ตาราง 4.15 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการมีสวนรวมในโครงการลดโลก
รอนดวยมือเรา จําแนกตามอาชีพ 
  
 

อาชีพ จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ขาราชการ 24 2.54 1.25 
พนักงานบริษทั/พนักงาน
โรงงาน/รับจางท่ัวไป 

60 2.78 0.90 

เจาของกิจการ/คาขาย 95 2.25 1.08 
เกษตรกร 18 2.44 1.19 
นักเรียน/นักศกึษา 103 2.56 1.23 
พอบาน/แมบาน 50 2.00 1.35 
อ่ืนๆ 32 2.31 1.06 
รวม 382 2.41 1.16 

  

 การศึกษาเพื่อหาความสัมพันธระหวางอาชีพท่ีตางกันกับการมีสวนรวมในโครงการลดโลก
รอนดวยมือเรา จากตาราง 4.15  กลุมตัวอยางมีอาชีพพนักงานบริษัท/พนักงานโรงงาน/รับจางท่ัวไป 
มีคะแนนการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรามากที่สุด เฉล่ีย 2.78 และอาชีพพอบาน/
แมบาน มีคะแนนการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรานอยท่ีสุด  เฉล่ีย 2.00  
 
ตาราง 4.16 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวของอาชีพตอระดับการมีสวนรวมใน
โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา   
 

แหลงความแปรปรวน SS Df Mean Square F Sig. 
ระหวางกลุม 22.247 6 3.708 2.788 0.01 
ภายในกลุม 498.738 375 1.330   

รวม 520.984 381    
  

ผลสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว จากตาราง 4.16 พบวา ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ี 0.05 ความสัมพันธของอาชีพท่ีตางกัน มีผลตอระดับการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวย
มือเราแตกตางกัน เนื่องจากคาทางสถิติมีคา ต่ํากวา 0.05 ทําใหการทดสอบความสัมพันธในอาชีพท่ี
ตางกัน เปนสาเหตุหนึ่งท่ีมีผลตอการเขามามีสวนรวมของประชาชนในโครงการลดโลกรอนดวยมือ
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เรา พื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองแมโจ เนื่องจากประชาชนมีความจําเปนท่ีตองทํามาหาเล้ียงครอบครัว 
หรือแมแตนักเรียนนักศึกษาท่ีไมสามารถเขามารวมโครงการไดเนื่องจากติดเร่ืองการศึกษา  

 
ตาราง 4.17 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการมีสวนรวมในโครงการลดโลก
รอนดวยมือเรา จําแนกตามการรับรูขาวสาร 
  

การรับรูขาวสาร จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เอกสารแผนปลิวของราชการ 76 2.26 1.12 
โทรทัศน 93 2.48 1.20 
หนังสือพิมพ 90 2.47 1.19 
วิทย/ุหอกระจายขาว 81 2.37 1.18 
อ่ืนๆ อินเตอรเน็ต 42 2.52 1.10 

รวม 382 2.41 1.16 
 

             การศึกษาเพื่อหาความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารท่ีตางกันกับการมีสวนรวมใน
โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา จากตาราง 4.17 กลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารผานทางโทรทัศนมี
คะแนนการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรามากท่ีสุด เฉล่ีย 2.48 และการรับรูขาวสาร
ผานทางเอกสารแผนปลิวของราชการ มีคะแนนการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา
นอยท่ีสุด เฉล่ีย 2.26 
 
ตาราง 4.18 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวของการรับรูขาวสารตอระดับการมีสวน
รวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา   
 

แหลงความแปรปรวน SS Df 
Mean 

Square F Sig. 
ระหวางกลุม 3.201 4 0.800 0.583 0.67 
ภายในกลุม 517.783 377 1.373   

รวม 520.984 381    
ผลสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว จากตาราง 4.18 พบวา ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี 0.05 การรับรูขาวสารที่ตางกันไมมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอน
ดวยมือเรา หมายความวาประเภทของส่ือ ไมมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอน
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ดวยมือเราของประชาชน ไมวาประชาชนจะรับสารสนเทศจากส่ือประเภทใดก็ตาม ไมทําใหระดับ
การมีสวนรวมตางกัน  
 
ตาราง 4.19 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการมีสวนรวมในโครงการลดโลก
รอนดวยมือเรา จําแนกตามการเขารวมการอบรมหรือกิจกรรม 
   

การเขารวมการอบรมหรือกิจกรรม จํานวน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทุกคร้ัง 13 2.84 1.14 
บางคร้ัง 191 2.46 1.19 
ไมเคย 178 2.34 1.14 
รวม 382 2.41 1.16 

 

            การศึกษาเพื่อหาความสัมพันธระหวางการเขารวมการอบรมหรือกิจกรรมท่ีตางกันกับการมี
สวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา จากตาราง 4.19  กลุมตัวอยางมีการเขารวมการอบรม
หรือกิจกรรมทุกคร้ังมีคะแนนการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรามากท่ีสุด เฉล่ีย 2.84 
และไมเคยเขารวมการอบรมหรือกิจกรรม มีคะแนนการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือ
เรานอยท่ีสุด  เฉล่ีย 2.34 
 
ตาราง 4.20 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวของการเขารวมการอบรมหรือกิจกรรมตอ
ระดับการมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา   
 

แหลงความแปรปรวน SS Df Mean Square F Sig. 
ระหวางกลุม 3.741 2 1.870 1.371 0.25 
ภายในกลุม 517.243 379 1.365   

รวม 520.984 381    
ผลสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว จากตาราง 4.20 พบวา ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี 0.05  การเขารวมการอบรมหรือกิจกรรมท่ีตางกันไมมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมใน
โครงการลดโลกรอนดวยมือเราแตกตางกัน จําแนกตามการเขารวมการอบรมหรือกิจกรรมของกลุม
ประชากรท่ีตางกัน ไมมีคาความสัมพันธกับการมีสวนรวม  เนื่องจากคาทางสถิติมีคา สูงกวา 0.05 
จึงตองปฏิเสธถึงการเขารวมการอบรมหรือกิจกรรมของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองแมโจท่ี
ตางกัน ไมมีผลตอการเขารวมโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา  
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ตาราง 4.21 การทดสอบความสัมพันธระหวางความรู ความเขาใจของประชาชนตอระดับการมีสวน
รวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา   
 

 ระดับการมีสวนรวม  

ระดับความรู นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด รวม 
ปานกลาง 30 36 19 14 6 105 

 31.6 35.2 20.3 13.2 4.7 105.0 
มาก 85 92 55 34 11 277 

 83.4 92.8 53.7 34.8 12.3 277.0 
รวม 115 128 74 48 17 382 

 Chi-Square = 77.445       Df = 1    Asymp.Sig  =  0.000  
 
            จากตาราง 21 แสดงใหเห็นวาประชาชนสวนใหญ มีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวย
มือเรานอย  และเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโลกรอนและโครงการลดโลกรอนดวยมือ
เราในระดับมาก และจากการทดสอบไคสแควร พบวา ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับภาวะโลกรอน
และโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากการวิจัย พบวา 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมโจมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโลกรอนและโครงการลด
โลกรอนดวยมือเราอยูในระดับมาก แตมีสวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเราในระดับนอย 
เนื่องจากประชาชนมองไมเห็นความสําคัญท่ีจะตองนําความรู ความเขาใจท่ีไดนําไปใชหรือรวมกัน
ปฏิบัติ 
 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธกับการมี
สวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเราพบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ การศึกษา และอาชีพ 
ท่ีแตกตางกันมีผลตอมีสวนรวมของโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา เพราะ อายุ การศึกษาและ
อาชีพ ท่ีแตกตางกัน ทําใหพื้นฐานความคิด การสรางประเด็นปญหา การแกไข ดําเนินการ เกิด
ความคิดท่ีไมสามารถเชื่อมโยงกันไดอยางชัดเจน แตก็สามารถนําไปสูแนวทางในการแกไขปญหา 
การวางแผน การปรับปรุง ใหการดําเนินโครงการบรรลุตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว 
 อยางไรก็ตามขอคนพบจากการศึกษาคร้ังนี้ไดแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในสังคมนั้นเปนส่ิงท่ีมีความผูกโยงกับกลไกตางๆ ท่ีมีอยูในสังคมและไมสามารถอธิบาย
ไดท้ังหมด แตตองใชปจจัยรวม และแยกเฉพาะ เพื่อเจาะจงในการทดสอบผลท่ีเกิดข้ึนมาวามี
ความสัมพันธ หรือไปในทิศทางเดียวกันหรือไมตอไปในอนาคตได 
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4.6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
ดานปญหาอุปสรรค ตอการมีสวนรวมของประชาชนตามโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 

ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ พบดังนี้ 
1.การดําเนินกิจกรรม โครงการของเทศบาลฯ พบวา ขาดความรวมมือจากประชาชนอยาง

แทจริง เพราะประชาชนสวนใหญไมมีความตระหนักอยางชัดเจนเกี่ยวกับการปองกัน การแกไข
ปญหาและผลกระทบจากภาวะโลกรอน เนื่องจากองคกรโดยผูท่ีรับผิดชอบทําการประชาสัมพันธ
และติดตอประสานงานกับผูนําชุมชน ตัวแทนกลุมตางๆ ในชุมชน ไมตอเนื่อง ไมครอบคลุมพื้นท่ี 
สงผลใหประชาชนท่ีอยูอาศัยในเขตเทศบาลมีความรูในระดับดี แตไมเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหรือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะโลกรอน โดยประชาชนเขาใจวาปญหา
ดังกลาวไกลตัว เปนหนาท่ีขององคกรภาครัฐ  หรือองคกรทองถ่ิน จึงไมอุทิศเวลา เขารวมกิจกรรม 
โครงการลดภาวะโลกรอนดวยมือเราอยางตอเนื่อง  

2. การมีสวนไดเสียของประชาชนในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา แมวาประชาชนสวน
ใหญจะใหความรวมมือในกระบวนการโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา แตก็ยังไมสามารถทําให
ประชาชนท้ังหมดภายในชุมชนเขามีสวนรวมได โดยสาเหตุท่ีทําใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวม
ในการโครงการลดโลกรอนดวยมือเราไมท้ังหมดของชุมชนน้ัน มาจากประชาชนทุกคนไมมีสวน
ไดสวนเสียในการจัดการส่ิงแวดลอมนั้น ดังนั้นหากจะใหประชาชนทุกคนในชุมชนมีสวนรวมใน
โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย แยกแยะบุคคลท่ี
เกี่ยวของกับทรัพยากรอยางชัดเจน โดยใหมีความเชื่อมโยงกับการใชทรัพยากรในพื้นท่ี การ
วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย ควรจําแนกออกเปน 2 ระดับ คือ 1)ผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง คือผูท่ี
เกี่ยวของกับการรับประโยชนหรือผลกระทบตอการจัดการทรัพยากรโดยตรงในพื้นท่ี ซ่ึงสวนใหญ
ก็คือชาวบาน ผูนําชุมชนและผูใชทรัพยากรในพ้ืนท่ี 2) ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียทางออม หมายถึง ผูรับ
ประโยชนหรือผลกระทบจากการใชประโยชนทรัพยากรของคนในพื้นท่ีกลุมเหลานี้อาจหมาย
รวมถึงกลุมท่ีเปนผูรับซ้ือผลผลิต สินคาและบริการท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรของคนในพื้นท่ีนั้นก็
ได(กิติชัย รัตนะ, 2549) 
 นอกจากนี้ในดานของขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ของ
เทศบาลเมืองแมโจ พบวาประชาชนตองการใหเทศบาลเมืองแมโจ มีการประชาสัมพันธและจัด
กิจกรรมรณรงคอยางตอเนื่อง มีการสนับสนุนอยางจริงจังจากหนวยงานภาครัฐ ในการจัดกิจกรรม
หรือโครงการตางๆ ในดานลดภาวะโลกรอนภายในชุมชน ท้ังนี้เนื่องจากท่ีผานมาการทํากิจกรรม
หรือโครงการตางๆ ในดานลดภาวะโลกรอนจะทําเฉพาะวันสําคัญหรือชวงเวลาใดเวลาหน่ึงเทานั้น
ไมมีความตอเนื่องของโครงการ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ ควรพบปะประชาชนในการทํากิจกรรม
รวมกัน พรอมท้ังใหความรูจัดการอบรมแตละหมูบานเพ่ือใหทุกคนจะไดตระหนักและใหความ
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รวมมืออยางเต็มใจ หนวยงานท่ีเกี่ยวของตองมีการติดตามผลลัพธท่ีไดตลอดไปไมใชเฉพาะชวง
แสดงผลงานของหนวยงานเทานั้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


