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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จากจ านวนประชากร 3,946 
คน จ านวน 6 ชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลต าบลหนองโพ จ านวน 400 
คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า  
 ความคิดเห็นจากประชาชนและการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่มาจากผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 52.5 ใน
การศึกษาคร้ังนี้ มุ่งเน้นการศึกษา 3 เร่ืองหลัก คือ ข้อมูลการจัดการในเร่ืองปัญหาสิ่งแวดล้อม ความ
คิดเห็นของประชาชนการบริหารงานของเทศบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น 4 หัวข้อ คือ น้ า อากาศ เสียง และขยะ 
ซึ่งพบว่า ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเร่ืองเหล่านี้อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.4 36.3 
35.15 และ44.15 ตามล าดับ ส าหรับความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กล่าว
มาข้างต้นของเทศบาลต าบลหนองโพ แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ ด้านการบริหารงานและการวางแผน ด้าน
งบประมาณและด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า เทศบาลมีการบริหารงาน
และการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.5 นอกจากนี้ยังพบว่าความสามารถของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 33.55 ถึงกระนั้นพวกเขาคิดว่างบประมาณในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมนั้นอยู่ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 28.7 ในการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมจะมุ่งเน้นปัญหาเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
มีส่วนร่วมในการจัดการเกี่ยวกับอากาศและขยะอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.71 และ28.41 
ตามล าดับ แต่มีส่วนร่วมในการจัดการน้ าและเสียงอยู่ในระดับต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.79 และ30.17  
 โดยสรุปเห็นว่า ข้อเสนอแนะที่ เหมาะสมกับการวิจัยคร้ังนี้ คือ ความมีการฝึกอบรม
ประชาชนให้มากขึ้น ควรมีการรณรงค์สร้างจิตส านึกถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและควร
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในเทศบาลอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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 This research aims at studying on Public Opinion and Participation in Environmental 
Management of the Tambon Nong Pho Municipality (TNPM), Photharam District , Rachaburi 
with the population of 3,946 people from six communities. The samplings were 400 people who 
live in the municipality by using a questionnaire. Based on the study, it can be concluded that; 
 Most public opinion and participation in Environmental Management comes from 
women in the communities at 52.5 %. In this regard, the study focuses on three main areas: 
Information on Environmental Problem Management, Administration in Tambon Nong Pho 
Municipality and Public Participation in Environment Management in Tambon Nong Pho 
Municipality. Information on Environmental Problem Management is classified into 4 topics. 
Those are about water, air, noise and garbage. It is found that the understanding of people 
about those topics is in the middle level at 36.4 %, 36.3%, 35.15% and 44.15% respectively. As 
for the public opinion on the Administration related to the above-mentioned Environmental 
Problem in Tambon Nong Pho Municipality, it is divided into three issues: administration and 
planning, budget and people concerned. Most people think that the administration and planning 
related to Environmental Management of the Municipality is in the middle level at 42.5 percent. 
It is also found that the capacity of the people concerned is in the middle level at 33.55%. 
Nevertheless they think that the budget on Environmental Management of the Municipality is in 
the low level at 28.7%. To find out about the public participation in Environment Management in 
Tambon Nong Pho Municipality, the study also focuses on the same environmental problem 
mentioned-above. It is discovered that most people have middle participation in air and 
garbage management at 34.71% and 28.41% respectively but the level of water and noise 
management is the least at 28.41% and 30.17%. 
 In the conclusion, some suggestions should be proposed. Firstly it is necessary to 
have the training course to educate people about participating in Environment Management. 
Next public campaign and announcement should be promoted to put up conscience of people 
in reducing environmental problem. Finally related activities should be held in the Municipality 
frequently. 
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