บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
แหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมี
ส ว นร ว มและป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการอนุ รั ก ษ แ หล ง น้ํ า ในแขวง
วัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative
research) โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมจากประชาชนในแขวงวัดกัลยาณ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 ตัวอยาง และผูศึกษานําแบบสอบถาม
ที่เก็บขอมูลกลับคืน นํามาตรวจสอบความถูกตอง ตรวจสอบความสมบรูณของขอมูล และนําขอมูล
ที่ไดจากแบบสอบถามดังกลาว มาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและนําเสนอผลการศึกษา
ในรูปตารางพรอมคําอธิบาย เชิงพรรณา เสนอผลการวิเคราะห ตามลําดับ ดังนี้
4.1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล อายุ ระดับการศึกษา และรายได
4.2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม ระยะเวลาที่อยูอาศัยในพื้นที่ และการรับรูขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ํา
4.3 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ํา
4.4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ดวยการหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม
4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
4.6 สรุปแผนภาพแสดงปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
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4.1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล อายุ ระดับการศึกษา และรายได
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
อายุ
18 – 20 ป
21 – 25 ป
26 – 30 ป
31 – 35 ป
36 – 40 ป
41 – 45 ป
46 – 50 ป
ตั้งแต 51 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน(คน)
112
79
47
53
24
31
26
28
400

(n =400)
รอยละ
28.00
19.75
11.75
13.25
6.00
7.75
6.50
7.00
100.00

จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ดานอายุของประชาชนใน
แขวงวัดกัลายาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน สามารถแยก
พิจารณาไดดังนี้
อายุ ในการศึกษาครั้งนี้ พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 18 - 20 ป มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอย
ละ 28.00 รองลงมา คือ กลุมตัวอยางอายุระหวาง 21 – 25 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.75
อายุระหวาง 31 – 35 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.25 อายุระหวาง 26 – 30 ป จํานวน 47 คน
คิดเปนรอยละ 11.75 อายุระหวาง 41 - 45 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.75 อายุตั้งแต 51 ปขึ้น
ไปมีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.00 อายุระหวาง 46 – 50 ป มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.50
และ จํานวนนอยที่สุด คือ กลุมที่มีอายุระหวาง 36 - 40 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนผูทมี่ ีอายุนอยและอายุมาก
อายุ
นอย
มาก
รวม

จํานวน (คน)
238
162
400

(n=400)
ผลรวมรอยละ
59.50
100.00

รอยละ
59.50
40.50
100.00

จากตารางที่ 4 สามารถแบงปจจัยสวนบุคคลดานอายุ เปน 2 กลุม ไดดังนี้
1. ประชาชนที่มีอายุนอย หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 - 30 ป ซึ่งมีจํานวน 238 คน
คิดเปนรอยละ 59.50
2. ประชาชนที่มีอายุมาก หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 31 ปขึ้นไป ซึ่งมีจํานวน 162 คน
คิดเปนรอยละ 40.50
ตารางที่ 5 แสดงขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
ระดับการศึกษา
ไมไดจบการศึกษาในระบบโรงเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตน
มัธยมศึกษาปลาย/ป.ว.ช
อนุปริญญา/ป.ว.ส
ปริญญาตรี/เทียบเทา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จํานวน(คน)
7
17
45
109
50
133
27
12
400

(n=400)
รอยละ
1.75
4.25
11.25
27.25
12.50
33.25
6.75
3.00
100.00

จากตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ดานการศึกษาของ
ประชาชนในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน
สามารถแยกพิจารณาได ดังนี้
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ระดับการศึกษา ในการศึกษากลุมตัวอยางครั้งนี้ พบวาผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
จํานวน มากที่สุด คือจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25 รองลงมา คือ กลุมตัวอยางที่มีระดับ
มัธยมปลาย หรือป.ว.ช จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.25 ระดับอนุปริญญาหรือป.ว.ส จํานวน
50 คน คิดเปนรอยละ 12.50 ระดับมัธยมตน จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.25 ระดับปริญญาโท
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.75 ระดับประถมศึกษา จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.25 ระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 และกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยที่สุด คือ กลุม
ตัวอยางที่ไมไดจบการศึกษาในระบบโรงเรียน มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.75
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนผูทมี่ ีระดับการศึกษาต่ําและระดับการศึกษาสูง
การศึกษา
ต่ํา
สูง
รวม

จํานวน (คน)
228
172
400

รอยละ
57.00
43.00
100.00

(n=400)
ผลรวมรอยละ
57.00
100.00

จากตารางที่ 6 สามารถแบงปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา เปน 2 กลุม ไดดังนี้
1. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ํา หมายถึง ประชาชนที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญา
ตรี ซึ่งมีจํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 57.00
2. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูง หมายถึง ประชาชนที่มีการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป ซึ่งมีจํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43.00
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ตารางที่ 7 แสดงขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ดานรายได
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล

จํานวน(คน)

รายได
ต่ํากวา 5000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 – 35,000 บาท
35,001 บาทขึ้นไป

73
104
77
102
15
19
5
5
400

รวม

(n =400)
รอยละ
18.25
26.00
19.25
25.50
3.75
4.75
1.25
1.25
100.00

จากตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ดานรายได ของกลุม
ตัวอยาง ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สามารถพิจารณาได ดังนี้
รายได กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญมีรายได (ตอเดือน) มากที่สุดอยูที่ 5,001 –
10,000 บาท จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.00 รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่มีรายได 15,001 –
20,000 บาท จําวนวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 รายได 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 77 คน คิด
เปนรอยละ 19.25 รายไดต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.25 รายได 25,001 –
30,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.75 รายได 20,001 – 25,000 บาท จํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 3.75 และรายได 30,001 – 35,000 บาท จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25 เทากับรายได
35,000 บาทขึ้นไป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนผูทมี่ ีรายไดนอยและรายไดมาก
รายได
นอย
มาก
รวม

จํานวน (คน)
254
146
400

รอยละ
63.50
36.50
100.00

(n=400)
ผลรวมรอยละ
63.50
100.00
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จากตารางที่ 8 สามารถแบงปจจัยสวนบุคคลดานรายได เปน 2 กลุม ไดดังนี้
1. ประชาชนที่มี รายไดนอย หมายถึง ประชาชนที่มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท ซึ่งมีจํานวน
254 คน คิดเปนรอยละ 63.50
2. ประชาชนที่มี รายไดมาก หมายถึง ประชาชนที่มีรายไดตั้งแต 15,001 บาทขึ้นไป ซึ่งมี
จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.50
4.2 เรื่องของระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ และการรับรูขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ํา
ตารางที่ 9 แสดงขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม ดานระยะเวลาที่อยูใ นพื้นที่
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม
ระยะเวลาที่อยูในพื้นที่
ต่ํากวา 5 ป
ตั้งแต 5 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน(คน)
167
233
400

(n =400)
รอยละ
41.75
58.25
100.00

จากตารางที่ 9 แสดงการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม ดานระยะเวลาที่อาศัยอยู
ในพื้นที่ ของกลุมตัวอยาง ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สามารถ
แยกพิจารณาได ดังนี้
ระยะเวลาที่อยูในพื้นที่ กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญอยูในพื้นที่ ตั้งแต 5 ปขึ้น
ไป คือจํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 58.25 และกลุมตัวอยางที่อยูในพื้นที่ต่ํากวา 5 ป จํานวน 167
คน คิดเปนรอยละ 41.75

การรับรูขอมู ลเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลง น้ําจากสื่อตางๆ ในสวนของการรับรู
ขอมูลขาวสารในกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ําของประชาน จากสื่อตางๆ มีจํานวน 9 ชนิด ดังนี้ 1.
แผนพับ/คูมือเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงน้ํา 2. สื่อสิ่งพิมพ/บทความวิชาการ/หนังสือพิมพ 3.
อินเตอรเน็ต 4. เพื่อน/ญาติ 5. เจาหนาที่ของรัฐ 6. ผูนําชุมชน 7. หอกระจายขาว/วิทยุชุมชน 8. บอรด
ประกาศที่ชุมชน และ9. โทรทัศน โดยผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบแบบสอบถามไดมากกวา 1
คําตอบ (ตอบไมเคยรับรู = 0, เคยรับรู = 1)
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวนสื่อในการรับรูขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ําจากสื่อ
ตางๆซึ่งมีแหลงขอมูลทั้งจํานวน 9 แหลงโดยผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบแบบสอบถามได
มากกวา 1 คําตอบ (ตอบไมเคยรับรู = 0, เคยรับรู = 1)
จํานวนสื่อในการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรม
การอนุรักษแหลงน้ําจากสื่อตางๆ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

ผลรวมรอยละ

12
25
36
36
65
61
62
40
27
36
400

3.00
6.25
9.00
9.00
16.25
15.25
15.50
10.00
6.75
9.00
100.00

3.00
9.25
18.25
27.25
43.50
58.75
74.25
84.25
91.00
100.00

จากตารางที่ 10 แสดงจํานวนสื่อในการรับรูขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ําจาก
สื่อตางๆ ทั้ง 9 ชนิด พบวา สื่อที่ประชาชนสามารถรับรูขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ํา
ที่มากที่สุดอันดับแรก คือ จากผูนําชุมชน มีจํานวน คือ 247 คน คิดเปนรอยละ 61.75 รองลงมา คือ
เพื่อน/ญาติ จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.25 จากเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 222 คน คิดเปน
รอยละ 55.50 นอกนั้นคือ นิตยสาร, หนังสือพิมพ ,บอรดติดประกาศของชุมชน ,อินเทอรเนท ,หอ
กระจายขาว/ วิทยุชุมชน ,แผนพับ/คูมือเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงน้ํา และจากโทรทัศน ตามลําดับ
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ตารางที่ 11 แสดงจํานวนสื่อการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ําของประชาชนจาก
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
จํานวนสื่อในการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรม
การอนุรักษแหลงน้ําจากสื่อตางๆ
นอย ( 0 - 4 แหลง)
มาก (เคยรับรู 5 - 9 แหลง)
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

ผลรวมรอยละ

174
226
400

43.50
56.50
100.00

43.50
100.00

จากตารางที่ 11 สามารถแบงปจจัยทางสังคมดานการรับรู เปน 2 กลุม ไดดังนี้
1. ประชาชนที่มีการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ํา นอย หมายถึง ประชาชนที่
ไดคะแนนตั้งแต 0-4 แหลง ซึ่งมีจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50
2. ประชาชนที่มีการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ํา มาก หมายถึง ประชาชนที่
ไดคะแนนตั้งแต 5-9 แหลง ซึ่งมีจํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.50
4.3 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ํา
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษา ใช ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ระดั บ การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ํา ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี รวม 3 ดาน ไดแก การมีสวนรวม
ในการรักษาแหลงน้ํา การมีสวนรวมในการฟนฟูแหลงน้ํา และการมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงน้ํา
ซึ่งมีรายละเอียดแสดงจํานวน และรอยละ
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละของระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้าํ
ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดานการรักษาแหลงน้ํา
(n =400)

ขอความ

การมีสวนรวมในการรักษาแหลงน้ํา
1. ทานเคยมีสว นรวมในการดูแล และ
เฝาระวังแหลงน้ําในชุมชนของตนเอง
2. ทานเคยชวยเก็บมูลฝอยในแหลงน้ํา
ในชุมชนของตนเอง

ระดับการมีสวนรวม
จํานวนคน / (รอยละ)
ไมเคยมีสว นรวม เคยมีสวนรวม เคยมีสวนรวมมาก
ในการอนุรักษ
นอย(1- 2 ครั้ง)
( 3 ครั้ง ขึน้ ไป)
(2)
(0)
(1)
178
(44.50)
184
(46.00)

109
(27.25)
121
(30.25)

113
(28.25)
95
(23.75)

จากตารางที่ 12 ป จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธกั บระดับ การมี สว นร ว มของประชาชนในการ
อนุรักษแหลงน้ํา ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี ดานการรักษาแหลงน้ํา สามารถแยกพิจารณาไดดังนี้
การมีสวนรวมในการรักษาแหลงน้ํา ไดแก ขอคําถามที่ 1-2
1. ทานเคยมีสวนรวมในการดูแล และเฝาระวังแหลงน้ําในชุมชนของตนเอง กลุมตัวอยางที่
ตอบแบบสอบถาม มีผูที่ไมเคยมีสวนรวม จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 44.50 รองลงมาคือ ผูที่เคย
มีสวนรวมมาก (ตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป) จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.25 และผูที่เคยมีสวนรวม
นอย (1-2 ครั้ง) จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.25
2.
ท า นเคยช ว ยเก็ บ มู ล ฝอยในแหล ง น้ํ า ในชุ ม ชนของตนเอง กลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อบ
แบบสอบถาม มีผูที่ไมเคยมีสวนรวม จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมาคือ ผูที่เคยมี
สวนรวมนอย (1-2 ครั้ง) จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.25 และผูที่เคยมีสวนรวมมาก (ตั้งแต 3
ครั้งขึ้นไป) จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.75
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ดังนั้ น กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมเคยมีสวนรวมหรือเคยมีสวนรวมเพี ยง 1-2 ครั้ง ซึ่งมี
จํานวนกวารอยละ 70 ซึ่งอาจเปนเพราะวาการมีสวนรวมในการดูแล และเฝาระวังแหลงน้ํา และเก็บ
มูลฝอยในแหลงน้ํา เปนเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสําคัญ บางโอกาสเทานั้น ไมไดมีการรักษา
แหลงน้ําอยางตอเนื่อง อีกทั้งกิจกรรมเหลานี้ตรงกับวันหยุด ซึ่งประชาชนอาจใชเวลาในการพักผอน
มากกวา การมีสวนรวมในดานการรักษาแหลงน้ําดังกลาว
ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและรอยละของระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้าํ
ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดานการฟนฟูแหลงน้ํา
(n =400)

ขอความ

ระดับการมีสวนรวม
จํานวนคน / (รอยละ)
ไมเคยมีสวนรวม
เคยมีสวนรวม เคยมีสวนรวมมาก
ในการอนุรักษ
นอย(1- 2 ครั้ง)
( 3 ครั้งขึน้ ไป)
(2)
(0)
(1)

การมีสวนรวมในการฟนฟูแหลงน้ํา
3. ทานเคยมีสว นรวมในการหาวิธีการ
ปรับปรุงสภาพแหลงน้ําที่เสือ่ มโทรม
แลว
4. ทานเคยเขารวมกิจกรรมการฟนฟู
แหลงน้ํากับหนวยงานที่รับผิดชอบ
ประชาชนควรรวมมืออยางเต็มที่ เชน
กิจกรรมการโยน อีเอ็ม บอล เทน้ํา
จุลินทรีย ลงในแหลงน้ํา เปนตน

188
(47.00)

119
(29.75)

93
(23.25)

181
(45.25)

127
(31.75)

92
(23.00)

จากตารางที่ 13 ป จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธกั บระดับ การมี สว นร ว มของประชาชนในการ
อนุรักษแหลงน้ํา ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี ดานการฟนฟูแหลงน้ํา สามารถแยกพิจารณาไดดังนี้
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การมีสวนรวมในการฟนฟูแหลงน้ํา ไดแก ขอคําถามที่ 3-4
3. ท า นเคยมีส ว นร ว มในการหาวิ ธี การปรับปรุง สภาพแหล ง น้ํ า ที่ เสื่ อ มโทรมแลว กลุ ม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีผูที่ไมเคยมีสวนรวม เปนจํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.00
รองลงมา คือ ผูที่เคยมีสวนรวมนอย (1-2 ครั้ง) จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75 และผูที่เคยมี
สวนรวมมาก (ตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป) มีจํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.25
4. ทานเคยเขารวมกิจกรรมฟนฟูแหลงน้ํากับหนวยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนควรรวมมือ
อยางเต็มที่ เชน กิจกรรมการโยน อีเอ็ม บอล เทน้ําจุลินทรีย ลงในแหลงน้ํา เปนตน กลุมตัวอยางที่
ตอบแบบสอบถาม มีผูที่ไมเคยมีสวนรวม จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.25 รองลงมา คือ ผูที่
เคยมีสวนรวมนอย (1-2 ครั้ง) จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.75 และผูที่เคยมีสวนรวมมาก
(ตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป) มีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.00
ดังนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมเคยมีสวนรวมหรือเคยมีสวนรวมในการฟนฟูแหลงน้ํา 1-2
ครั้ง ประมาณ รอยละ 70 ขึ้นไป และมีผูที่เคยมีสวนรวมตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไปเพียงรอยละ 22-30
เทานั้น ซึ่งเรื่องการมีสวนรวมในการฟนฟูแหลงน้ําที่เสื่อมโทรมแลว และการเขารวมกิจกรรมการ
ฟนฟูแหลงน้ํา กับหนวยงานที่รับผิดชอบ เปนกิจกรรมของเจาหนาที่ของรัฐเพียงฝายเดียว โดย
ประชาชนอาจมองวาเปนหนาที่ของรัฐ ที่ตองปฏิบัติอยูแลว จึงมีสวนรวมในดานฟนฟูแหลงน้ํา
นอย หรืออาจไมมีความจําเปนตองเขารวมกิจกรรมเลย
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและรอยละของระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้าํ
ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาแหลงน้าํ
(n =400)

ขอความ

ระดับการมีสวนรวม
จํานวนคน / (รอยละ)
ไมเคยมีสวนรวม เคยมีสวนรวม เคยมีสวนรวมมาก
ในการอนุรักษ
นอย(1- 2 ครั้ง)
( 3 ครั้ง ขึน้ ไป)
(2)
(0)
(1)

การมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงน้ํา
5. ทานเคยหาวิธีการที่เหมาะสมในการ
บําบัดน้ําเสียในครัวเรือนกอนระบายลง
สูแหลงน้ําในชุมชน
6. ทานเคยชวยพัฒนาบริเวณรอบๆ
แหลงน้ํา เชน การจัดสวนใหสะอาด
สวยงาม หรือใหเปนที่นาพักผอน
หยอนใจ

184
(46.00)

128
(32.00)

88
(22.00)

168
(42.00)

112
(28.00)

120
(30.00)

จากตารางที่ 14 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
แหลงน้ํา ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี ดานการพัฒนาแหลงน้ํา สามารถแยกพิจารณาไดดังนี้
การมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงน้ํา ไดแก ขอคําถามที่ 5-6
5. ทานเคยหาวิธีการที่เหมาะสมในการบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนกอนระบายลงสูแหลงน้ําใน
ชุมชน กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีผูที่ไมเคยมีสวนรวม จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ
46.00 รองลงมาคือ ผูที่เคยมีสวนรวมนอย (1-2 ครั้ง) จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 และผูที่
เคยมีสวนรวมมาก (ตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป) จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00
6. ทานเคยชวยพัฒนาบริเวณรอบๆแหลงน้ํา เชน การจัดสวนใหสะอาด สวยงาม หรือให
เปนที่นาพักผอนหยอนใจ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีผูที่ไมเคยมีสวนรวม จํานวน 168 คน
คิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมาคือ เคยมีสวนรวมมาก (ตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป) จํานวน 120 คน คิดเปน
รอยละ 30.00 และเคยมีสวนรวมนอย (1-2 ครั้ง) จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00
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ตารางที่ 15 แสดงคะแนนจํานวนและรอยละของระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ํา
ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
(n=400)
รอยละ
ผลรวมรอยละ
คะแนนการมีสวนรวม
จํานวน (คน)
0
92
23.00
23.00
1
27
6.75
29.75
2
21
5.25
35.00
3
29
7.25
42.25
4
29
7.25
49.50
5
30
7.50
57.00
6
39
9.75
66.75
7
21
5.25
72.00
8
25
6.25
78.25
9
25
6.25
84.50
10
22
5.50
90.00
11
10
2.50
92.50
12
30
7.50
100.00
รวม
400
100.00
ตารางที่ 16 แสดงระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ํา
ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การมีสวนรวม
ไมเคยมีสวนรวม
นอย (เคยเขารวม 1-2 ครั้ง)
มาก (เคยเขารวมตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป)
รวม

จํานวน (คน)
92
175
133
400

รอยละ
23.00
43.75
33.25
100.00

(n=400)
ผลรวมรอยละ
23.00
66.00
100.00
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ผู ศึ ก ษาได แ บ ง ระดั บ การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการอนุ รั ก ษ แ หล ง น้ํ า ในแขวง
วัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปน 3 กลุม (ตารางที่ 16) ดังนี้
1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร ไมเคย คือ ผูที่ได 0 คะแนน มีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.00
2. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร ระดับนอย คือ ผูที่ได ตั้งแตคะแนน 1-6 มีจํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.75
3. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร ระดับมาก คือ ผูที่ได ตั้งแตคะแนน 7-12 มีจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.25
ดังนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมเคยมีสวนรวมในดานการพัฒนาแหลงน้ําหรือเคยมีสวน
รวมเพียง 1-2 ครั้ง ซึ่งพบวาเรื่องจะพัฒนาแหลงน้ํานั้น ประชาชนเห็นวาไมจําเปนตองมีสวนรวมใน
การหาวิธีการที่เหมาะสมในการบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนกอนระบายลงสูแหลงน้ําในชุมชน และไม
มีสวนรวมในการพัฒนาแหลงน้ํา เชน การจัดสวนหยอมบริเวณแหลงน้ําใหสะอาด ปรับปรุงทัศนีย
ภาพใหนามองมีสวนรวม คิดเปนจํานวน รอยละกวา 70 อาจเนื่องมาจาก ในการพัฒนาแหลงน้ํา ทั้ง
การติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนกอนระบายลงสูแหลงน้ํา และการปรับปรุงทัศนียภาพ
บริเวณแหลงน้ํา ลวนมีตนทุน คาใชจายในการดําเนินการ ซึ่งกลุมตัวอยางสวนมากอาจไมยินดีที่จะ
เสียคาใชจายดังกลาว และอาจมองวาเปนสิ่งฟุมเฟอย ไมมีความจําเปน
สรุป จากการเก็บรวบรวมขอมูลของระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ําทั้ง 3 ดาน
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คนในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชน
ที่ไมเคยมีสวนรวม หรือมีสวนรวมนอย คือมีสวนรวม 1-2 ครั้ง มีจํานวนมากถึง รอยละ 75.00 สวน
ประชาชนที่มีสวนรวมมาก คือมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ําตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป มีเพียงรอยละ
25.00 เทานั้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะประชาชนสวนมากอาจใชเวลาในการทํางานหารายได หรือถาตรง
กับวันหยุดก็มักใชเวลาในการพักผอนอยูกับครอบครัว อีกทั้งยังเห็นวาการอนุรักษแหลงน้ําควรเปน
หนาที่ของเจาหนาที่ของภาครัฐเพียงฝายเดียว และไมยินดีที่จะเสียคาใชจายในกิจกรรมการอนุรักษ
แหลงน้ํา และอาจมองวาเปนสิ่งฟุมเฟอย ไมมีความจําเปน
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4.4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานดวยการหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปร
การศึกษาในสวนนี้ ผูศึกษาจะทําการทดสอบสมมติฐานที่ไดกําหนดไว 5 สมมติฐาน
ดังตอไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีอายุมากกวาจะมีระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ํา
มากกวาประชาชนที่มีอายุนอยกวา
การศึกษาในสวนนี้ ผูศึกษาจะทําการทดสอบสมมติฐานที่ไดกําหนดไวโดยตัวแปรอิสระที่
ใชในการวิเคราะห คือ อายุ แบงออกเปน 2 กลุม รายละเอียด (ตารางที่ 17) ดังนี้
1. ประชาชนที่มีอายุนอย หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 - 30 ป ซึ่งมีจํานวน 238 คน
คิดเปนรอยละ 59.50
2. ประชาชนที่มีอายุมาก หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 31 ปขึ้นไป ซึ่งมีจํานวน 162 คน
คิดเปนรอยละ 40.50
ตารางที่ 17 แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ํา
ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
(n=400)
อายุ
นอย
(18 – 30ป)
มาก
(ตั้งแต 31 ปขึ้นไป)
รวม

ระดับการมีสวนรวม
Chi- Sig. Gamma Sig.
รวม
Square
ไมเคย นอย
มาก
71
95
72
238
15.49 ≤.001 .26
.01
(17.75) (23.75) (18.00) (59.50)
.000
21
80
61
162
(5.25) (20.00) (15.25) (40.50)
92
175
133
400
(23.00) (43.75) (33.25) (100.00)
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จากตารางที่ 17 พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุตั้งแต 31 ปขึ้นไป มีระดับการมีสวนรวมในการ
อนุรักษแหลงน้ําอยูในระดับนอย ถึงระดับมากมีจํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.25 ในขณะที่
กลุมตัวอยางที่มีอายุ 18-30 ป มีระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ําอยูในระดับนอย
จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.75 และมีระดับในการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ําในระดับ
มากจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 เทานั้น นอกจากนี้ยังพบอีกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 18-30
ป ที่ไมเคยมีสวนในการอนุรักษแหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครเลย มี
จํานวนถึง 71 คน คิดเปนรอยละ 17.75
ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางกลุมที่มีอายุนอย และอายุมากกับระดับการมีสวนรวม
พบวามีคา Chi-Square เทากับ 15.49 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญที่
กําหนด .05 แสดงวา อายุ มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
แหลงน้ํา ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ จากการคํานวณหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบ Gamma เพื่อหาระดับและทิศทาง
ของความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง พบวา คา Gamma เทากับ .26 ในทิศทางบวก กลาวคือ
อายุกับระดับการมีสวนรวม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .001 แต
เมื่อคา Gamma อยูระหวาง + 0.10 ถึง + 0.29 ตัวแปรทั้งสองตัวจึงมีความสัมพันธกันในระดับ
คอนขางต่ํา เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 1
ขอคนพบดังกลาว สอดคลองกับการศึกษาของ เทวุษย บริรักษสันติกุล (2552) ที่คนพบวา
ตัวแปรในเรื่องอายุ และความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชน มีความสัมพันธโดยตรงกับการมีสวนรวม ใน
กรณีศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาชุมชนโคกสันติสุข ตําบลวังหมี อําเภอวัง
น้ําเขียว จังหวัดนครราชศรีมา และสอดคลองกับผลงานของ บุญจง ขาวสิทธิวงษ (2554 : 13) ศึกษา
เรื่อง ปจจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน พบวา กลุม
ตัวอยางที่มีอายุในชวง 30 ป จะมีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนอยูใน
ระดับมากที่สุด ดังนั้นอายุเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการมูลฝอยใน
ชุมชน
ขอคน พบจากการศึ กษาครั้งนี้ อาจเปนเพราะประชาชนในแขวงวัด กัลยาณ เขตธนบุ รี
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุมาก สวนใหญพักอาศัยอยูบาน หรือทํางานอยูกับบาน เชนคาขาย รับจาง
เล็กๆนอยๆ มีเวลาอยูกับบานมากกวาเมื่อมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงน้ํา ภายในบริเวณ
แขวงวัดกัลยาณ จึงสามารถเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ําไดมากกวา และบอยครั้งมากกวา
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ประชาชนที่มีอายุนอย ซึ่งหากอยูในวัยเรียน หรือวัยทํางาน จําเปนตองเดินทางไปศึกษา หรือไป
ทํางานนอกบาน ไมสามารถเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ําไดดีเทาที่ควร
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกวาจะมีระดับการมีสวนรวมในการ
อนุรักษแหลงน้ํามากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา
การศึกษาในสวนนี้ ผูศึกษาจะทําการทดสอบสมมติฐานที่ไดกําหนดไวโดยตัวแปรอิสระที่
ใชในการวิเคราะห คือ ระดับการศึกษา แบงออกเปน 2 กลุม รายละเอียด (ตารางที่ 18) ดังนี้
1. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ํา หมายถึง ประชาชนที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญา
ตรี ซึ่งมีจํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 57.00
2. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูง หมายถึง ประชาชนที่มีการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป ซึ่งมีจํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43.00
ตารางที่ 18 แสดงความสัมพันธระหวางระดับการศึกษา กับระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษ
แหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
(n=400)
ระดับการศึกษา
ต่ํา
(ต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี)
สูง
(ตั้งแตปริญญาตรี
ขึ้นไป)
รวม

ระดับการมีสวนรวม
Chi- Sig. Gamma Sig.
รวม
Square
ไมเคย นอย มาก
71
82
75
228 22.64 ≤.001 .20 ≤ .01
.000
.จ0.ใ
(17.75) (20.50) (18.75) (57.00)
01,0,0
21
93
58
172
(5.25) (23.25) (14.50) (43.00)
92
175
133
400
(23.00) (43.75) (33.25) (100.00)

จากตารางที่ 18 พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับการมี
สวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ําอยูในระดับนอย ถึงระดับมาก มีจํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ
37.75 ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีระดับการมีสวนรวมในการ
อนุรักษแหลงน้ําในระดับนอย จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50 และมีระดับการมีสวนรวมใน
การอนุรักษแหลงน้ําในระดับมากเพียงจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.75 เทานั้น นอกจากนี้ยังพบ
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ผลอีกวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ที่ไมเคยมีสวนรวมในการอนุรักษแหลง
น้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีจํานวนถึง 71 คน คิดเปนรอยละ 17.75
ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางกลุมที่มีระดับการศึกษาต่ํา และระดับการศึกษาสูงกับ
ระดับการมีสวนรวม พบวามีคา Chi-Square เทากับ 22.64 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .000 ซึ่งนอย
กวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด .05 แสดงวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ํา ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ จากการคํานวณหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบ Gamma เพื่อหาระดับและทิศทาง
ของความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง พบวา คา Gamma เทากับ .20 ในทิศทางบวก กลาวคือ
ระดับการศึกษากับระดับการมีสวนรวม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .01 แตเมื่อคา Gamma อยูระหวาง + 0.10 ถึง + 0.29 ตัวแปรทั้งสองตัวจึงมีความสัมพันธกันใน
ระดับคอนขางต่ํา เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 2
ขอคนพบดังกลาว สอดคลองกับการศึกษาของ บุญจง ขาวสิทธิวงษ (2554) ที่คนพบวา
ปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอการมีสวนรวม คือ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับระดับการมีสวน
รวมในการคัดแยกมูลฝอยชุมชน ในเขตยานนาวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรี
ขึ้นไป จะมีพฤติกรรมการมีสวนรวมมากกวากลุมอื่นๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ เทวุษย บริรักษ
สินติกุล (2552) พบวาการศึกษามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการการจัดการมูลฝอย โดยผูที่
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระดับการมีสวนรวมในการจัดการมูลฝอยดวยวิธีการลดปริมาณมูล
ฝอยจากแหลงกําเนิดอยูในระดับมากที่สุด และงานวิจัยของ Pratompongmitikorn (2002) ศึกษาการ
มีสวนรวมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย ศึกษาเฉพาะกรณีเขตลาดกระบัง พบวาระดับ
การศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ขอคนพบจากการศึกษาครั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอการมีสวน
รวมในการอนุรักษแหลงน้ํา ดานความตระหนัก หรือการมีจิตสํานึกในการอนุรักษแหลงน้ํา รวมถึง
การรักษาสิ่งแวดลอมในทุกๆดาน อีกทั้งในชวง 10 ปหลังมานี้ ประเทศไทยของเราไดมีการรณรงค
สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาสิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา
มลพิษทางน้ํา มากขึ้น จึงทําใหประชาชนที่มีการศึกษามากขึ้น คุณวุฒิมากขึ้นก็จะใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ํากันมากขึ้นตามไปดวย
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สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีรายไดมากกวาจะมีระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลง
น้ํามากกวาประชาชนที่มีรายไดนอยกวา
การศึกษาในสวนนี้ ผูศึกษาจะทําการทดสอบสมมติฐานที่ไดกําหนดไวโดยตัวแปรอิสระที่
ใชในการวิเคราะห คือ รายได แบงออกเปน 2 กลุม รายละเอียด (ตารางที่ 19) ดังนี้
1. ประชาชนที่มี รายไดนอย หมายถึง ประชาชนที่มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท ซึ่งมีจํานวน
254 คน คิดเปนรอยละ 63.50
2. ประชาชนที่มี รายไดมาก หมายถึง ประชาชนที่มีรายไดตั้งแต 15,001 บาทขึ้นไป ซึ่งมี
จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.50
ตารางที่ 19 แสดงความสัมพันธระหวางรายไดกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
แหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
(n=400)
รายได
นอย
(รายไดตา่ํ กวา
15,000 บาท)
มาก
(ตั้งแต 15,001
บาทขึ้นไป)
รวม

ระดับการมีสวนรวม
Chiรวม
Sig. Gamma Sig.
Square
ไมเคย นอย
มาก
77
106
71
254
22.71 ≤.001 .38 ≤.001
.000
.000
(19.25) (26.50) (17.75) (63.50)
15
69
62
146
(3.75) (17.25) (15.50) (36.50)
92
175
133
400
(23.00) (43.75) (33.25) (100.00)

จากตารางที่ 19 พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดตั้งแต 15,001 บาทขึ้นไป จะมีระดับในการมี
สวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ําอยูในระดับนอย ถึงระดับมาก จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ
32.75 ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มีรายไดนอยกวา 15,001 บาท มีระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษ
แหลงน้ําอยูในระดับนอย จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.50 และมีสวนรวมในการอนุรักษแหลง
น้ํา ในระดับมากจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.75 และกลุมตัวอยางที่ไมเคยมีสวนรวมในการ
อนุรักษแหลงน้ํา มีจํานวนถึง 77 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 19.25
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ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางกลุมที่มีรายไดนอย และรายไดมากกับระดับการมีสวน
รวม พบวามีคา Chi-Square เทากับ 22.71 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .000 ซึ่งนอยกวาระดับ
นัยสําคัญที่กําหนด .05 แสดงวา รายได มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การอนุรักษแหลงน้ํา ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ จากการคํานวณหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบ Gamma เพื่อหาระดับและทิศทาง
ของความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง พบวา คา Gamma เทากับ .38 ในทิศทางบวก กลาวคือ
รายไดกับระดับการมีสวนรวม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .000
แตเมื่อคา Gamma อยูระหวาง + 0.30 ถึง + 0.49 ตัวแปรทั้งสองตัวจึงมีความสัมพันธกันในระดับ
ปานกลาง เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 3
ขอคนพบดังกลาว สอดคลองกับการศึกษาของ บุญจง ขาวสิทธิวงษ (2554) ที่ศึกษาปจจัยที
เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยชุมชน ศึกษากรณีเขตยานนาวา และ
เขตบางกะป พบวา รายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในกาคัดแยกมูลฝอยชุมชน
ในเขตยานนาวา และเขตบางกะป กลุมตัวอยางที่รายไดตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการมี
สวนรวมในการคัดแยกมูลฝอยมากกวากลุมอื่นๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ Thanapholpadungkul
(1995) ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การยอมรั บ การแยกประเภทมู ล ฝอยของผู อ ยู อ าศั ย ในอาคารชุ ด
กรณีศึกษาผูอยูอาศัยในอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การยอมรับการแยกมูลฝอยมีความ
แตกตางกันตามรายได
ขอคนพบจากการศึกษาครั้งนี้ สังเกตไดวาประชาชนที่มีรายไดมากกวา (ตั้งแต 15,000บาท
ขึ้นไป) จะมีระดับการมีสวนรวมมากกวาประชาชนที่มีรายไดนอยกวา อาจเนื่องมากจากประชาชน
ที่มีรายไดมากขึ้น ยอมตองการที่จะมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น และตองพยายามรักษาคุณภาพ
ชีวิตที่นั้นเหลานั้นใหดียิ่งๆขึ้นไป การมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ําเปนเรื่องใกลตัว เพราะเปน
แหลงน้ําที่อยูในบริเวณที่พักอาศัยของประชาชนในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ดังนั้นการมีสวนรวมในกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ จึงเหมือนกับการรักษา
สภาพแวดลอมในบริเวณรอบๆที่พักอาศัยของตนเองเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง และ
ครอบครัวตอไป ซึ่งแตกตางจากประชาชนผูมีรายไดนอย จากขอจํากัดในดานรายได จําเปนตองใช
จายในดานปจจัยอื่นที่สําคัญกวาในการดํารงชีวิต เชนการอุปโภค บริโภค และความพยายามในการ
ทํางานหารายไดใหไดเพียงพอในการดํารงชีวิต จึงทําใหการตัดสินใจหรือยินดีเขารวมกิจกรรมการ
อนุ รั ก ษ แ หล ง ในแขวงวั ด กั ล ยาณ เขตธนบุ รี กรุ ง เทพมหานคร นั้ น เป น เรื่ อ งที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ
รองลงมา
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สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เปนเวลามากกวาจะมีระดับการมีสวนรวมใน
การอนุรักษแหลงน้ํามากกวาประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เปนเวลานอยกวา
การศึกษาในสวนนี้ ผูศึกษาจะทําการทดสอบสมมติฐานที่ไดกําหนดไวโดยตัวแปรอิสระที่
ใชในการวิเคราะห คือ ระยะเวลาที่ประชาชนอาศัยอยูในพื้นที่แบงออกเปน 2 กลุม รายละเอียด
(ตารางที่ 20) ดังนี้
1. ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เปนเวลานอย หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่นอย
กวา 5 ป ซึ่งมีจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.75
2. ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เปนเวลามาก หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ตั้งแต 5
ปขึ้นไป ซึ่งมีจํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.25
ตารางที่ 20 แสดงความสัมพันธระหวางระยะเวลาที่ประชาชนอาศัยอยูในพื้นที่กับระดับการมีสวน
รวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ระดับการมีสวนรวม
ระยะเวลาที่อาศัยอยู
ในพื้นที่
ไมเคย นอย มาก
53
43
31
นอย
(13.25) (10.75) (7.75)
(นอยกวา 5 ป)
มาก
(ตั้งแต 5 ปขึ้นไป)
รวม

(n=400)
Chi- Sig. Gamma Sig.
รวม
Square
36.93 ≤.001 .41 ≤.001
127
.000
.000
(31.80)

39
132
102
273
(9.75) (33.00) (25.50) (68.25)
92
175
133
400
(23.00) (43.75) (33.25) (100.00)

จากตารางที่ 20 พบวา กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาอาศัยอยูในพื้นที่ตั้งแต 5 ปขึ้นไป มีระดับ
การมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ําในระดับนอย ถึงระดับมาก มีจํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ
58.50 ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาอาศัยอยูในพื้นที่นอยกวา 5 ป มีสวนรวมในการอนุรักษ
แหลงน้ําในระดับนอย จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75 มีระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษ
มาก จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.75 และไมเคยมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ําในแขวงวัด
กัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.25
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ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในพื้นที่เปนเวลา 5 ปขึ้นไป กับ
กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในพื้นที่เปนเวลานอยกวา 5 ป กับระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษ พบวา
มีคา Chi-Square เทากับ 36.93 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด
.05 แสดงวา ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การอนุรักษแหลงน้ํา ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ จากการคํานวณหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบ Gamma เพื่อหาระดับและทิศทาง
ของความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง พบวา คา Gamma เทากับ .41 ในทิศทางบวก กลาวคือ
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ กับระดับการมีสวนรวม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .000 แตเมื่อคา Gamma อยูระหวาง +0.30 ถึง +0.49 ตัวแปรทั้งสองตัวจึงมี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 4
ขอคนพบดังกลาว สอดคลองกับการศึกษาของ เทวุษย บริรักษสันติกุล (2552; 162) ที่ศึกษา
เรื่องการมีสวนรวมของชาวกรุงเทพมหานคร ในการคัดแยกมูลฝอย พบวากลุมตัวอยางที่พักอาศัย
อยูในกรุงเทพมหานคร เปนเวลาตั้งแต 10 ปขึ้นไปจะมีสวนรวมมากกวากลุมตัวอยางที่พักอาศัยอยู
ในกรุงเทพมหานคร นอยกวา 10 ป และตัวแปรจํานวนปที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครเปน
เวลานานกวา มีแนวโนมวาจะมีสวนรวมสูงกวากลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครนอยกวา
ขอคนพบจากการศึกษาครั้งนี้ อาจเนื่องมาจากประชาชนที่พักอาศัยอยูในแขวงวัดกัลยาณ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเปนระยะเวลานานๆ ยอมมีความผูกพันกับ
ชุมชน และสถานที่นั้นๆรวมทั้งนาจะยินดี และเต็มใจรวมมือในกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชน
นั้นๆดวย ซึ่งในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปนชุมชนเกาแกมีโบราณสถาน
ที่ สํ า คั ญ เช น วั ด กั ล ยาณมิ ต รวรมหาวิ ห าร สร า งขึ้ น ในสมั ย รั ช กาลที่ 3
โบสถ ซ างตาครู ซ
สถาปตยกรรมโปรตุ เกส และมัสยิตกุฎี ขาว ล วนเป นศาสนสถานควรคาแกก ารอนุรัก ษ ดังนั้น
ประชาชนผูที่พักอาศัยอยูในบริเวณแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปนเวลานานๆ
ยอมมีความรูสึกผูกพัน และเพื่อเปนการทะนุบํารุงปกปองโบราณสถานเหลานี้ จึงมีสวนรวมใน
กิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มากกวาประชาชนที่
พักอาศัยอยูในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่มีระยะเวลานอยกวา
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สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีจํานวนสื่อในการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ํา
มากกวาจะมีสวนรวมมากกวาประชาชนที่มีจํานวนสื่อในการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษ
แหลงน้ํานอยกวา
การศึกษาในสวนนี้ ผูศึกษาจะทําการทดสอบสมมติฐานที่ไดกําหนดไว โดยตัวแปรอิสระที่
ใชในการวิเคราะห คือ การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ําจากหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่ง
แบงออกเปน 2 กลุมรายละเอียด (ตารางที่ 21) ดังนี้
1. ประชาชนที่มีการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ํา นอย หมายถึง ประชาชนที่
ไดคะแนนตั้งแต 0-4 คะแนน ซึ่งมีจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50
2. ประชาชนที่มีการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ํา มาก หมายถึง ประชาชนที่
ไดคะแนนตั้งแต 5-9 คะแนน ซึ่งมีจํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.50
ตารางที่ 21 แสดงความสัมพันธระหวางจํานวนสื่อการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ํา
กับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
(n=400)
ระดับการมีสวนรวม
การับรูเกี่ยวกับ
รวม
กิจกรรมการอนุรักษ ไมเคย นอย มาก
55
78
41
174
รับรูนอย
(13.75) (19.50) (10.25) (43.50)
(0-4 แหลงขอมูล)
รับรูมาก
(5-9 แหลงขอมูล)
รวม

Chi- Sig. Gamma Sig.
Square
18.69 ≤.001 .35 ≤.001
.000
.000

37
97
92
226
(9.25) (24.25) (23.00) (56.50)
92
175
133
400
(23.00) (43.75) (33.25) (100.00)

จากตารางที่ 21 พบวา กลุมตัวอยางที่มีการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ําใน
ระดับนอย ถึงระดับมาก มีจํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.25 ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มีการรับรู
เกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ําในระดับนอย มีจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.50 และไม
เคยมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ํา จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.75 เทานั้น
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ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางกลุมตัวอยางที่มีการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษ
แหลงน้ํามาก และกลุมตัวอยางที่มีการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ํานอย กับระดับการมี
สวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ํา พบวามีคา Chi-Square เทากับ 18.69 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
.001 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด .05 แสดงวา การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลง
น้ํามีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ํา ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ จากการคํานวณหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบ Gamma เพื่อหาระดับและทิศทาง
ของความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง พบวา คา Gamma เทากับ .35 ในทิศทางบวก กลาวคือ
การรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ํา กับระดับการมีสวนรวม มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .001 แตเมื่อคา Gamma อยูระหวาง + 0.30 ถึง + 0.49 ตัวแปรทั้ง
สองตัวจึงมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 5
ขอคนพบดังกลาว สอดคลองกับการศึกษาของ บุญจง ขาวสิทธิวงษ (2554) ที่ศึกษาปจจัยที่
เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยชุมชน ศึกษากรณีเขตยานนาวา และ
เขตบางกะป พบว า สาเหตุของความยินดีเข ารว มกิจกรรม ไดแ ก บริบทของชุ มชน ซึ่งป จจั ย ที่
เกี่ยวของกับบริบทของชุมชนจึงมีความสําคัญ สามารถวัดระดับความยินดีเขารวมกิจกรรมหากมี
ปจจัยสนับสนุนในเชิงบริบทของชุมชน คือ ชองทางการสื่อสาร หากมีชองทางการสื่อสารระหวาง
บุคคล และชุมชนที่เอื้ออํานวย สะดวก รวดเร็ว และเขาถึงไดงายก็จะทําใหคนในชุมชนรับทราบ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรม และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆมากขึ้น
ขอคนพบจากการศึกษา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ําใน
แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกับปริมาณการรับรูขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ํา โดยหากประชาชนไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการ
อนุรักษแหลงน้ํามาก ระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ําก็จะมากตามไปดวย ทั้งนี้อาจเปน
ผลจากการพัฒนาดานระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมากขึ้น ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงการับรู
ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ได
สะดวก และยังรวมไปถึงการรณรงคกิจกรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดานอื่นๆอีกดวย

51

4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 22 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนทีม่ ีอายุมากกวาจะมี
ระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้าํ
มากกวาประชาชนที่มีอายุนอ ยกวา
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนทีม่ ีระดับการศึกษา
สูงกวาจะมีระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษ
แหลงน้ํามากกวาประชาชนทีม่ ีระดับการศึกษา
ต่ํากวา

(n =400)
ผลการ
ChiSig. Gamma Sig.
ทดสอบ
Square
สมมติฐาน
15.49 ≤.001 .26
≤.001 ยอมรับ
.000
.001 สมมติฐาน
22.64

≤.001

.000

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนทีม่ ีรายไดมากกวาจะ 22.71
มีระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ํา
มากกวาประชาชนที่มีรายไดนอยกวา

≤.001

36.93

≤.001

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่
เปนเวลานานจะมีระดับการมีสวนรวมในการ
อนุรักษแหลงน้ํามากกวาประชาชนที่อยูใ น
พื้นที่เปนเวลานอย

.20

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนทีม่ ีจํานวนสื่อในการ 18.69
รับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ํา
มากกวาจะมีระดับการมีสวนรวมในการ
อนุรักษแหลงน้ํามากกวาประชาชนที่มีจํานวน
สื่อในการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษ
แหลงน้ํานอยกวา

.010

.38

.000

.000

≤.001

.000
.41

.000

≤.001

≤.001

≤.001

.000

.35

≤.001

.000

ยอมรับ
สมมติฐาน

ยอมรับ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน

ยอมรับ
สมมติฐาน

