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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ท่ีมีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ลักษณะการศึกษาเป็นการด าเนินการเชิงส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชากรใน
เขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า ท้ังหมด 10 หมู่บ้าน การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณสัดส่วนของจ านวนประชากร
และท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 390 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษา พบว่า ระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ ด้านการควบคุมกิจกรรมการจัดการ ด้านการใช้อย่างยั่งยืน และด้านการขจัดของเสีย/มลพิษ 
ตามล าดับ ผลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน จะพบค่าเฉลี่ยโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลเหมืองง่า จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านการใช้อย่าง
ยั่งยืน ด้านการขจัดของเสีย/มลพิษ และด้านการควบคุมกิจกรรมการจัดการ มีความแตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการ
ตัดสินใจ ด้านการด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการ
พัฒนา  และด้านการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ส าหรับข้อเสนอแนะ ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน 
ได้มีส่วนร่วมในการคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้การบริหารและการ
พัฒนา มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  รวมท้ังมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้เกิด
ความตระหนักรู้เรื่องการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถน าไปสู่การพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
อย่างยั่งยืนในอนาคต 

ค าส าคัญ : การจัดการสิ่งแวดล้อม, การมีส่วนร่วมของประชาชน, เทศบาลต าบลเหมืองง่า 



ข 

Independent Study Title  Environmental Management in Mueng Nga Sub- 
District Municipality, Mueng Lamphun District,  
Lamphun Province with a Public’s Participative 
Process  

Author                                  Kanda Jindamongkol 
Degree                                  Master of Public Administration  
Advisor     Acting Sub Lt. Thanaphon Phumala, Ph.D. 

Abstract 

 This study aimed to survey the environmental management, study the level of 
public participation towards environmental management, as well as the guidelines of 
environmental solutions in Mueng Nga sub-district municipality, Mueng Lamphun 
district, Lamphun province. The study was conducted with the samples of 
population from 10 villages in Mueng Nga sub-district municipality; the number of 
390 samples was selected by the proportion of the population and the simple 
random sampling method. The data collection was through a five-rating scale 
questionnaire with analytical statistics by using frequency, percentage, average, and 
standard deviation. The study was found that the environmental management in the 
area was overall at a moderate level. When considered in each aspect, the average 
value of Mean scores was ranked from the most to the least accordingly: Control of 
Management Action, Sustainable Handling, and Disposal Treatment of 
Waste/Pollution, respectively. The public’s participation towards the environment 
management was overall at a moderate level. When considered in each aspect, the 
average value of Mean scores was ranked from the most to the least accordingly: 
Participation in Monitoring and Evaluation of Development Plans and Projects, 
Participation in Interest of Development, Participation in the Implementation of 
Development Plans and Projects, and Participation in Decision-Making. The 
comparison analysis of public’s participation in the area towards the environmental 
management upon sex, age, education, occupation, and length of residence in the 
area was different in terms of Sustainable Handling, Disposal Treatment of 
Waste/Pollution, and Control of Management Action, except for Participation in 



ค 

Decision-Making, Participation in Monitoring and Evaluation of Development Plans 
and Projects, Participation in the Implementation of Development Plans and Projects, 
and Participation in Interest of Development. For suggestions, it was indicated that 
people from all sectors would participate in thinking, doing, monitoring and 
evaluating the municipal’s acting performance so that the managerial performance 
would be effective, transparent, and accountable. Besides, the public or stakeholders 
would be encouraged to get an opportunity to suggest their opinions and participate 
in any activities to enhance their quality of living in the area as well as to raise their 
self-awareness about the efficacy of the municipal’s acting performance. This could 
bring about a sustainable development of its environmental management in the 
coming years. 
 
Keywords :  Environmental Management, Public’s Participative Process, Mueng Nga 
                Sub-District Municipality  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จ 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
  
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ ง 
สารบัญ จ 
สารบัญตาราง ช 
สารบัญภาพ ซ 
บทที่ 1 บทน า 1 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 
 1.3 ค าถามการวิจัย 4 
 1.4 สมมติฐานของการวิจัย 4 
 1.5 ขอบเขตของการวิจัย 5 
 1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 7 
 1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 8 
 1.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 10 
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม 11 
 2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 12 
 2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วม 38 
 2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 55 
 2.4 ข้อมูลสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา 74 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  78 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 88 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 88 
 3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 89 
 3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือในการวิจัย 90 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 91 
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์ที่ใช้ในการอภิปรายผล 91 



ฉ 
 

 
 หน้า 
บทที่ 4 ผลการศึกษา 93 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 93 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรตาม 95 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรต้น 102 
 4.4 การทดสอบสมมติฐาน ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรต้น 111 
บทที่ 5 บทสรุป 112 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 112 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 116 
 5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 119 
บรรณานุกรม 121 
ภาคผนวก 130 
 ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม 131 
 ภาคผนวก ข  การตรวจสอบความเที่ยงตรง 139 
 ภาคผนวก ค  การหาค่าความเชื่อมั่น 141 
             ภาคผนวก ง   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 151 
             ภาคผนวก จ   หนงัสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 161 
             ภาคผนวก ฉ  หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือ 172 
             ภาคผนวก ช  หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลการศึกษา                                      175 
ประวัติผู้ศึกษา 177 
  
   
 
 
 

 
 

 
 
 



ช 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง  หน้า 
1.1 แสดงจ านวนหมู่บ้าน 6 
1.2 แสดงขนาดจ านวนประชากร จ าแนกตามหมู่บ้าน 7 
3.1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 88 
4.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 93 
4.2 แสดงระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า จ าแนกเป็น

รายด้านและโดยรวม 95 
4.3 แสดงระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านการใช้

อย่างยั่งยืน จ าแนกเป็นรายข้อและโดยรวม 96 
4.4 แสดงระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านการขจัด

ของเสีย/มลพิษ จ าแนกเป็นรายข้อและโดยรวม 98 
4.5 แสดงระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านการ

ควบคุมกิจกรรมการจัดการ จ าแนกเป็นรายข้อและโดยรวม 100 
4.6 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า ที่มีต่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อม จ าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม 102 
4.7 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า ที่มีต่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จ าแนกเป็นรายข้อ
และโดยรวม 103 

4.8 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า ที่มีต่อ
การจดัการสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผนและ
โครงการพัฒนา จ าแนกเป็นรายข้อและโดยรวม 105 

4.9 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า ที่มีต่อ
การจดัการสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
โครงการและแผนงานการพัฒนา จ าแนกเป็นรายข้อและโดยรวม 107 

4.10 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า ที่มีต่อ
การจดัการสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการ
พัฒนา จ าแนกเป็นรายข้อและโดยรวม  

 
 

109 
4.11 แสดงระดับคุณภาพการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า จ าแนกตามเพศ 111 



ซ 
 

 สารบัญภาพ 
 

ภาพ  หน้า 
1.1 สมมติฐานข้อที่ 1 4 
1.2 สมมติฐานข้อที่ 2 4 
1.3 สมมติฐานข้อที่ 3 4 
1.4 สมมติฐานข้อที่ 4 5 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 8 
2.1 กิจกรรมหลักในการจัดการ 35 
2.2 กรอบการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม 70 
2.3 แสดงแผนที่ที่ตั้งต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 75 

   
   
   
   
   
   
   

 
 



 
 

บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 นับแต่อดีตสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่ง 
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยที่มนุษย์รับเอาธาตุและพลังงานต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายและ
ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมจากหลากหลายกิจกรรม สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา
มนุษย์จึงจ าเป็นต้องทราบว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่กระท าอยู่ทุกวันนี้ มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมอย่างไร 
(บุญรับ ศักดิ์มณี, 2546 : 3)  การพัฒนาสังคมต้องมีการเปลี่ยนแปลงมิติชีวิตของมนุษย์ในด้านอ่ืน ๆ 
ที่นอกเหนือจาก ทางเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมสถาบันทางสังคม และปัจจัย
ทางสังคมอ่ืน ๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาโดยส่วนรวม การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นมนุษย์สามารถเข้าไป
จัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้ และความยุติธรรมทางสังคม ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงและยังชีพจาก
ทรัพยากรของคนยากจนเป็นประเด็นที่จะต้องได้รับการพิจารณาควบคู่ไปกับประเด็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรจึงจะสามารถก่อให้เกิดความยั่งยืนภายในสังคมอย่างแท้จริง 
 การจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือท าให้การพัฒนามีความยั่งยืนมากขึ้น ให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างดูแลรักษา และสงวนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลกระทบ การปรับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรให้ทันสมัย
และเป็นระเบียบ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชุมชนและประเทศ (จามรี เชียงทอง, 2549 : 115) การบริหาร
การพัฒนา เป็นการจัดการความเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับค าสั่งนโยบายทิศทาง ทั้งนี้ 
การบริหารเพ่ือการพัฒนาจะส าเร็จได้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการพัฒนาการบริหาร การบริหารโครงการ 
การพัฒนาเป็นองค์ประกอบรองของการบริหารเพ่ือการพัฒนา และการบริหารเพ่ือการพัฒนา  เป็น
องค์ประกอบหลักของการบริหารการพัฒนา ทั้งนี้การบริหารโครงการพัฒนาเป็นการจัดการเกี่ยวกับ 
ภารกิจเพ่ิมมากขึ้นทั้งขนาดความซับซ้อน และความจ าเป็นในรูปของโครงการที่ขนานไปกับการ
บริหารกิจการประจ า มีการก าหนดโครงการพัฒนา การน าโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ และมีการติดตาม 
ประเมินผลโดยกิจกรรมท่ีก าหนดโครงการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พร้อมกับมีการก าหนดระยะเวลาไว้
อย่างแน่นอน (จามรี เชียงทอง, 2549 : 101-103) 
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 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550 ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเน้นให้รัฐต้องเป็นผู้มีหน้าที่ในการส่งเสริม และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมตาม มาตรา 87 ไว้ว่า ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนใน
การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการ จัดท าสาธารณะ ที่
ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) วางแผนพัฒนาประเทศและ เป็นแผนปฏิรูป
ความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทย ที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในสังคม 
นอกจากนี้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมีนโยบายเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
ประชาชนและภาคที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมบริหารจัดการ (รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรพ.ศ. 2550 : 
25) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นเรื่องส าคัญมากในยุคการ
กระจายอ านาจปกครองสู่ท้องถิ่น ท่ามกลางกระแสบริโภคนิยม และหลาย ๆ ภาคส่วน ก าลังมองหา
รูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและเหมาะสม กับสถานการณ์มากที่สุด และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ย่อมเป็นแนวทางที่ให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าทุกหน่วยงานจะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมแล้วก็ตาม แต่การมี
ส่วนร่วมจะประสบผลส าเร็จ ก็ต่อเมื่อประชาชนมีจิตส านึก และต้องการท าประโยชน์ต่อส่วนรวม และ
ภาครัฐจะตอ้งสร้างกลไกหรือกระบวนการให้ประชาชนหรือชุมชน ได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมได้อย่าง
แท้จริง เพ่ือให้ประชาชนในแต่ละชุมชน ได้มีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนของตนเอง ในทางปฏิบัติลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชน มักออกมาในรูปของการโน้ม
น้าวชักชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมมือท างานกับภาครัฐ โดยช่วยคิด ช่วยออกแรง ช่วยบริจาคสมทบ
กับภาครัฐ ช่วยมาประชุมให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น (โกวิทย์ พวงงาม, 2541 : 62) ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าว ไม่ใช่แนวคิดของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนจึงยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรตามแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้รวมไปถึง
ปัญหาเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขในรูปแบบของการมีส่วนร่วมด้วยนั่นเอง
 เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล คือ รักษาความสงบ เรียบร้อยของประชาชน บ ารุง
ทางบกและทางน้ า รักษาความสะอาดของถนน หรือ ทางเดิน และสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง และหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมาย
บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล (โกวิทย์ พวงงาม, 2552 : 229) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนเทศบาลต าบลเหมืองง่า อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ โครงการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาด โครงการจัดซื้อแท่นที่รองรับขยะ และโครงการสร้าง
จิตส านึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงานกองสาธารณสุขและ
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สิ่งแวดล้อม และโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 การบ ารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่โครงการสร้าง
จิตส านึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการขุดลอกคูคลอง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้สอง
ข้างทางและที่สาธารณะ โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล และโครงการขุดลอกล าเหมือง ในความ
รับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง  (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลเหมืองง่า, แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559) 
 ปัจจุบัน ประชาชนส่วนมากยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ทั้งนี้
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม การที่จะ
ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความสนใจเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้นั้น จะต้องมี
ผู้น าหรือผู้ชักจูงให้เข้ามามีส่วนร่วม ผู้น าในท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะท าให้บุคคลในท้องถิ่น
คล้อยตามหรือปฏิบัติตาม ทั้งผู้น ายังเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสามารถ ชักจูงหรือชี้น าบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติตาม 
หรือท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้น าชุมชนเป็น ผู้ที่มีส่วนส าคัญต่อการด าเนินงานของ
องค์กรต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนหันมาให้ความสนใจและให้
ความส าคัญ รวมทั้งชักชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ที่รับผิดชอบประชาชนในเขตพ้ืนที่
บริการที่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหลากหลายกิจกรรม ทั้งด้านการเกษตร ด้าน
อุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งชุมชนที่พักอาศัย ดังนั้น จึงเกิดปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพและ
กายภาพ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะ ปัญหาน้ าท่วมขัง รวมทั้งปัญหาอ่ืน ๆ อีก ซึ่งมี
ผลท าให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขยายวงกว้างออกไป และเป็นสาเหตุของผลกระทบโดยตรงกับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน และส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจ
ศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ด้วย
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลเหมืองง่า เพ่ือน าผลการศึกษาน าไปเผยแพร่อันเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการ
ใช้อย่างยั่งยืน การขจัดของเสีย/มลพิษ และการควบคุมกิจกรรมการจัดการ 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลเหมืองง่า ที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
โครงการและแผนงานการพัฒนา และด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
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 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ให้
บรรลุผลในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลเหมืองง่า 

1.3 ค าถามการวิจัย 
 1. การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า โดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการใช้อย่างยั่งยืน การขจัดของเสีย/มลพิษ และการควบคุม
กิจกรรมการจัดการ อยู่ในระดับใด 
 2. กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา ด้าน
การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา และด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา มีคุณภาพระดับใด 
 3. แสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า โดยการ
ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลเหมืองง่า มีลักษณะอย่างไร 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
       (DV1) การใช้อย่างยั่งยืน  

1.4.1 (IV1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (DV2) การขจัดของเสีย/มลพิษ  
       (DV3) การควบคุมกิจกรรมการจัดการ 

ภาพที่ 1.1 ภาพกรอบสมมติฐานข้อที่ 1 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ได้แก่ กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการตัดสินใจ มี
ระดับเดียวกันกับ การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ซึ่งประกอบด้วย ด้านการใช้
อย่างยั่งยืน การขจัดของเสีย/มลพิษ และการควบคุมกิจกรรมการจัดการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
       (DV1) การใช้อย่างยั่งยืน  

1.4.2 (IV2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  (DV2) การขจัดของเสีย/มลพิษ  
ของแผนและโครงการพัฒนา  (DV3) การควบคุมกิจกรรมการจัดการ 

ภาพที่ 1.2 ภาพกรอบสมมติฐานข้อที่ 2 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ได้แก่ กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการด าเนินการของ
แผนและโครงการพัฒนา มีระดับเดียวกันกับ การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านการใช้อย่างยั่งยืน การขจัดของเสีย/มลพิษ และการควบคุมกิจกรรมการจัดการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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       (DV1) การใช้อย่างยั่งยืน  
 1.4.3 (IV3) การมีส่วนร่วมในการติดตาม  (DV2) การขจัดของเสีย/มลพิษ  

และประเมินผลโครงการและแผนงาน  (DV3) การควบคุมกิจกรรมการ 
การพัฒนา 

ภาพที่ 1.3 ภาพกรอบสมมติฐานข้อที่ 3 
 สมมติฐานข้อที่ 3 ได้แก่ กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการติดตามและ
ประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา มีระดับเดียวกันกับ การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า ซึ่งประกอบด้วย ด้านการใช้อย่างยั่งยืน การขจัดของเสีย/มลพิษ และการควบคุม
กิจกรรมการจัดการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
       (DV1) การใช้อย่างยั่งยืน  
 1.4.4 (IV4) การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์  (DV2) การขจัดของเสีย/มลพิษ  
   จากการพัฒนา     (DV3) การควบคุมกิจกรรมการจัดการ 

 ภาพที่ 1.4 ภาพกรอบสมมติฐานข้อที่ 4 
 
 สมมติฐานข้อที่  4 ได้แก่  กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา มีระดับเดียวกันกับ การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า  
ซ่ึงประกอบด้วย ด้านการใช้อย่างยั่งยืน การขจัดของเสีย/มลพิษ และการควบคุมกิจกรรมการจัดการ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1) ผู้ศึกษามุ่งศึกษาถึง การจัดการสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการใช้อย่างยั่งยืน การขจัดของเสีย/มลพิษ และการควบคุม
กิจกรรมการจัดการ 
 2) ผู้ศึกษามุ่งศึกษาถึง กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประกอบด้วยด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา ด้าน
การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา  และด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
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 1.5.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 1) ระยะเวลาของข้อมูลในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า โดย
การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นข้อมูลในช่วงปี 2557-2558 
 2) ช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2558  ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 รวม 3 เดือน 
        1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ศึกษา คือ เขตบริการของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
รวม 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
 
 ตารางที ่1.1  แสดงจ านวนหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1  บ้านต้นผึ้ง 
2  บ้านเหมืองง่า 
3 บ้านศรีบุญยืน 
4 บ้านวังทอง 
5  บ้านป่าขาม 
6  บ้านทุ่ง 
7  บ้านป่าแขม 
8  บ้านหลุก 
9  บ้านหัวยาง 
10  บ้านศรีสองเมือง 
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  1.5.4 ขอบเขตด้านประชากร 
   

ตารางที ่1.2  แสดงขนาดจ านวนประชากร จ าแนกตามหมู่บ้าน  
ชื่อหมู่บ้าน ประชากร / คน (N) 

ชาย หญิง รวม 
 หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง 1,036 1,170 2,206 
 หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองง่า 738 864 1,602 
 หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญยืน 741 946 1,687 
 หมู่ที่ 4 บ้านวังทอง 548 626 1,174 
 หมู่ที่ 5 บ้านป่าขาม 717 800 1,517 
 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง 1,320 1,530 2,850 
 หมู่ที่ 7 บ้านป่าแขม 164 222 386 
 หมู่ที่ 8 บ้านหลุก 585 715 1,300 
 หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง 486 518 1,004 
 หมู่ที่ 10 บ้านศรีสองเมือง 881 1,107 1,988 

รวมจ านวน 7,216 8,498 15,714 

ที่มา : สถิติประชากรของเทศบาลต าบลเหมืองง่า. ข้อมูล : ฝ่ายทะเบียนราษฎร อ าเภอเมืองล าพูน 
 จังหวัดล าพูน ณ เดือนกันยายน 2557) 
 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการจัดการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทบทวนเอกสาร
และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าไปเขียนเป็นแผนงานกรอบแนวคิด เพ่ือใช้เป็นหลักในการ
ด าเนินการวิจัย ภายใต้ความเชื่อที่ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องเป็นไปตามกระบวนการ 
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผนและโครงการ
พัฒนา การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา และการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบล
เหมืองง่า ในด้านการใช้อย่างยั่งยืน การขจัดของเสีย/มลพิษ และการควบคุมกิจกรรมการจัดการ     
ดังแสดงเป็นภาพแบ่งตามตัวแปรหลัก (Variable) ได้ ดังนี้ 
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               ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
  (Independent Variable: IV) (Dependent Variable: DV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  Yadvd, New Delhi (1980): Nepal  ที่มา :  National Centrl University, 
   Chungli (2000) : Taiwan 
 

ภาพที่ 1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ด้านการใช้อย่าง
ยั่งยืน การขจัดของเสีย/มลพิษ และการควบคุมกิจกรรมการจัดการ 
 การใช้อย่างยั่งยืน หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต้อง
พิจารณาให้รอบคอบถึงผลดี ผลเสีย ความขาดแคลนหรือความหายากในอนาคต อีกทั้งพิจารณาหลัก
เศรษฐศาสตร์ถึงต้นทุนและผลตอบแทนอย่างถ่ีถ้วน 
 การขจัดของเสีย/มลพิษ หมายถึง การควบคุมสภาวะแวดล้อมที่มีมลสาร ที่เป็นพิษ   
จนมีผลต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์  ของเสียและมลพิษจากขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล      
น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด ซึ่งปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 

กระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

การจัดการส่ิงแวดล้อม 

IV 1  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
 

IV 2  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการของ     
          แผนและโครงการพฒันา 
 

 IV 3 การมีส่วนร่วมในการติดตามและ  
         ประเมินผลโครงการและแผนงานการ 
         พฒันา 
 

IV 4 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
        จากการพฒันา 

DV 1 การใชอ้ยา่งย ัง่ยนื  
 
DV 2 การขจดัของเสีย/มลพิษ  
 
DV 3 การควบคุมกิจกรรมการจดัการ 
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รวมทั้งการตกตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ  ให้ความ
เป็นพิษลงหรือการก าจัดให้หมดไป 
      การควบคุมกิจกรรมการจัดการ หมายถึง การลดการใช้พลังงาน เพ่ือสงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสร้างความรู้ความเช้าใจที่ถูกต้องให้แก่คนในชุมชน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและเกิดจิตส านึกท่ีจะมีส่วนร่วมในการรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ใช้เทคโนโลยีอย่าง
ชาญฉลาด เพ่ือให้ได้ทั้งผลผลิตทางอุตสาหกรรมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การอุปโภคบริโภค เพ่ือลดปริมาณขยะและของเสีย โดยการลดการใช้ (reduce) การใช้แล้วใช้อีก
(reuse) การแปรใช้ใหม่ (recycle) และการซ่อมแซม(repair) 
 กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนามีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด เพ่ือ
ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกและก าหนดแผนงาน
โครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาต าบลและเข้าร่วมประชุมเมื่อมีโครงการที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 
 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา หมายถึง ร่วมเป็น
คณะกรรมการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและร่วมในกระบวนการคัดเลือกผู้แทนประชาคมเพ่ือเป็น
คณะกรรมการจัดท าโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า รวมถึงร่วมประชุม
ประชาคมเพ่ือผ่านร่างแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล 
 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา 
หมายถึง การมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการและแผนงานพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า รวมถึงร่วมก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการติดตาม และ
ประเมินผลโครงการที่ได้ท าไปแล้ว และร่วมรับทราบผลการด าเนินงานตามแผนงาน และโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีด าเนินงานโดยเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา หมายถึง การที่ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า รวมถึงการได้รับประโยชน์จากการร่วมจัดท าแผนหรือโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ได้รับคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้นเมื่อแผนหรือโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลเหมืองง่าได้ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลเหมืองง่า หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน ที่มีการจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาล
ต าบลตามพระราชบัญญัติเทศบาลต าบล พุทธศักราช 2496 มีพ้ืนที่ขอบเขตที่แน่นอน มีกฎหมาย
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รองรับให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความสะอาด สร้างและบ ารุงถนน
และท่าเรือ ดับเพลิงและกู้ภัย จัดการศึกษา ให้บริการสาธารณสุข สั งคมสงเคราะห์ และรักษา
วัฒนธรรมอันดีในท้องถิ่น และยังอาจจัดให้มีสาธา รณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืน ๆ ได้ มี
นายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล จ านวน 12 คน ท าหน้าที่
ด้านนิติบัญญัติ 
 
1.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบถึงระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า โดยการใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการใช้อย่างยั่งยืน การขจัดของ
เสีย/มลพิษ และการควบคุมกิจกรรมการจัดการ เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานเทศบาลต่อไปในอนาคต 
 2. ท าให้ทราบถึงระดับคุณภาพกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผนและ
โครงการพัฒนา ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา 
และด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เกิดผลดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาล โดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 
 3. ท าให้ทราบถึงวิธีการเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ร่วมกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 



 
 

บทท่ี  2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 การศึกษาเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน โดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ศึกษาได้ท าการทบทวนเอกสารระเบียบ 
บทความ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ และรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 2.1  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    2.1.1 การใช้อย่างยั่งยืน  
    2.1.2 การขจัดของเสีย/มลพิษ 
    2.1.3 การควบคุมกิจกรรมการจัดการ 
 2.2  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
    2.2.1 การตัดสินใจ 
    2.2.2 การด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา 
    2.2.3 การติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา 
    2.2.4 การรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
 2.3  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2.3.1 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 
    2.3.2 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    2.3.3 การกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น 

    2.3.4 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 

    2.3.5 รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.4  ข้อมูลสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษาวิจัย 

 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    2.5.1 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
    2.5.2 กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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2.1  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 สถานการณ์โดยทั่วไป การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการก าหนด
นโยบายและแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย่างยั่งยืน ในช่วงระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2540-2559) ภายใต้นโยบายและแผนฯ
ดังกล่าว เพ่ือจัดท าแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
นโยบายและแผนฯ รวมทั้งเพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวง ทบวง กรม และท้องถิ่นได้
ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกัน ซึ่งเท่าที่ผ่าน
มาประเทศไทยใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนา (ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2554 : 17-35) 

 ความหมายของการจัดการ 
 การบริหารหรือการจัดการ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนิน
กิจกรรมของหน่วยงานทุกระดับโดยการบริหาร(Administration) นิยมใช้ในภาครัฐหรืองานที่เกี่ยวกับ
นโยบายและการจัดการ(Management) นิยมใช้ในภาคธุรกิจเอกชนซึ่ง The Encyclopedia 
Americana ได้ขยายความว่า การบริหารและการจัดการใช้ทดแทนกันได้ ค าว่า“การบริหาร” เป็น
การจัดการงานบริหารระดับสูง ส่วน “การจัดการ” เป็นศิลปะของการประสานองค์ประกอบหรือ
ปัจจัยการผลิตเพ่ือมุ่งความส าเร็จตามเปูาหมายขององค์การเป็นความส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดย
อาศัยแรงงาน วัสดุ และเครื่องจักรการบริหารจัดการ(Lunenburg &Ornstein1996, อ้างถึงใน
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2546 : 69) 
 เออร์เนสต์ เดล (Ernest Dale, อ้างถึงใน สมคิด บางโม, 2539 : 29) กล่าวไว้ว่า การจัดการ 
คือ กระบวนการจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
 สมคิด บางโม (2539 : 29) มีความเห็นว่า การจัดการ คือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 
 1.  การจัดการเป็นศิลปะในการใช้คนท างาน 
 2.  การจัดการต้องอาศัย ปัจจัยพื้นฐาน คือ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ 
 3.  การจัดการเป็นการด าเนินงานของกลุ่มคน 
 สรุป จากความหมายของนักวิชาการข้างต้น ท าให้สรุปได้ว่า การจัดการ หมายถึง การ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานน ามาใช้ เ พ่ือน าไปสู่
วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่ได้ ก าหนดไว้ ค านี้ส่วนใหญ่ใช้ในหน่วยงานและบุคลากรของ
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ภาคเอกชน แต่ทุกวันนี้ได้มีการน าค านี้มาปรับใช้ในการบริหารภาครัฐด้วย 
 นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการได้ให้ความเห็นว่าเกี่ยวกับการบริหารใช้ในภาครัฐ หลายท่าน
ดังเช่นที่ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2546 : 2) และ สุรัสวดี ราชกุลชัย (2543 : 3) กล่าวว่า การจัดการ
(Management) ใช้ในแวดวงของภาคเอกชน หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การ
บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายขององค์การ โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร สอดคล้อง
กับท่ี ทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์ (2545 : 14) ทักษิณ ชินวัตร (2545 : 6-7) และจารุพงศ์ พลเดช (2546 : 13-
18) ที่กล่าวว่า การบริหารภาครัฐแนวใหม่ เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นในการปรับปรุงทั้งกระบวนการ
รูปแบบ และคุณภาพของการปฏิบัติงานและการให้บริการต่าง ๆ ให้สามารถสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนและสังคมได้อย่างแท้จริง และ สมคิด บางโม (2545 : 59-60) ที่มีความเห็นว่า การ
จัดการ คือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
 หลักการจัดการ 
 แนวคิดและทฤษฏีองค์การของ ฟาโย (Fayol, 1925) กล่าวว่า ด้วยหลักการจัดการในการ
บริหารงานของผู้บริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชน (Private and Public) และสรุปหลักการจัดการได้ 
2 ประเด็น คือ 
 1) หลักเกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ (Management Functions) กระบวนการจัดการงาน
ประกอบด้วยหน้าที่ 5 ประการ หรือที่เรียกชื่อย่อว่า POCCC ดังนี้ 
   1.1 การวางแผน(Planning) 
   1.2 การจัดองค์การ(Organizing) 
   1.3  การบังคับบัญชาสั่งการ(Commanding) 
   1.4 การประสานงาน(Coordinating) 
   1.5 การควบคุม (Controlling)  
 2) หลักการจัดการ (Management Principles) : ได้ก าหนดหลักทั่วไปที่ใช้ในการจัดการซึ่ง
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ที่เรียกว่าหลัก 14 ประการของฟาโยล ได้แก่ 
   2.1 หลักอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ(Authority and Responsibility) 
   2.2 หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว(Unity of Command) 
   2.3 หลักของการไปในทิศทางเดียวกัน(Unity of Direction) 
   2.4 หลักสายการบังคับบัญชา(Scalar Chain) 
   2.5 หลักของการแบ่งงานกันท า(Division of Work of Specialization)  
   2.6 หลักความมีระเบียบวินัย(Discipline) 
   2.7 หลักประโยชน์ของส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ของส่วนรวม(Subordination of 
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the Individual Interest to General Interest) 
   2.8 หลักของการให้ผลตอบแทน(Remuneration)  
   2.9 หลักของการรวมอ านาจ(Centralization) 
   2.10 หลักความเป็นระเบียบเรียบร้อย(Order) 
   2.11 หลักความเสมอภาค (Equity) 
   2.12 หลักความม่ันคงในการท างาน(Stability of Tenure)  
   2.13 หลักความคิดริเริ่ม(Initiative) 
   2.14 หลักความสามัคคี(Esprit de Corps) 
 ฟาโย (Fayol, 1961 อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์, 2540 : 40) ได้กล่าวถึงกระบวนการ บริหาร
หรือการจัดการประกอบด้วยหน้าที่ทางการจัดการ 5 ประการคือ  
 1.  การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์ 
ล่วงหน้าหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และก าหนดขึ้นเป็นแผนการ  
ปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้ เพ่ือส าหรับเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต  
 2.  การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีโครงสร้าง 
ของงานต่าง ๆ และอ านาจหน้าที่ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคนอยู่ในส่วนประกอบที่ 
เหมาะสมในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้  
 3.  การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งงานต่าง ๆ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งกระท าให้งานส าเร็จผลด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี  
จะต้องเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
 4.  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงงานของ ทุกคน
ให้เข้ากันได้และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
 5.  การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถประกัน 
ได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 
 หน้าที่ในการจัดการของ ฟาโย (Fayol) ถือได้ว่า เป็นวิถีทางที่จะให้ผู้บริหารทุกคนสามารถ 
บริหารงานของตนให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายได้ ยังเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้ใช้ปฏิบัติอยู่จนทุกวันนี้  
เพราะไม่ว่าเราจะยกเอากิจการใด ก็ตามขึ้นมาแยกแยะดู ก็จะเห็นว่า งานบริหารขององค์การทุกวันนี้ 
มีการจัดแบ่งหน้าที่ของผู้บริหารไว้ใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์ที่ ฟาโย ได้แบ่งแยกเอาไว้ในขณะที่การ
บริหารองค์การสมัยใหม่นั้นจะต้องมององค์การอย่างเป็นระบบที่มีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องในการ
บริหารงาน แนวคิดในเรื่องระบบจึงจ าเป็นที่ผู้บริหารในองค์การต้องเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับสิ่ง
ที่มากระทบองค์การ 
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 ความหมายสิ่งแวดล้อม  
 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 4 
ได้ให้ความหมายของค าว่า สิ่งแวดล้อม โดยสากลแล้วว่า 
 สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ทั้งท่ีเป็นสสารและพลังงานรวมทั้ง
ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยมนุษย์
เป็นตัวการส าคัญที่ท าให้สิ่ งแวดล้อม นั้น ๆ เปลี่ยนแปลง ทั้ งนี้ จากการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในการด ารงชีวิตและเป็นรากฐานส าคัญของการ
พัฒนา ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญที่มนุษย์ได้น ามาใช้ในการ
ด ารงชีวิต และแสวงหาความสะดวกสบาย ส่งผลให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และ
ปัญหามลพิษตามมา สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ
มากขึ้นอย่างชัดเจน ท าให้ในปัจจุบันประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงมากขึ้น
เนื่องจากมีปรากฎการณ์ที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ขึ้นบ่อยครั้ง ท าให้เกิดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจ านวนมหาศาล      
(โสภารัตน์ จาระสมบัติ, 2551) 
 เกษม จันทร์แก้ว (2545 : 2) ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมว่า หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคม ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และมนุษย์ได้ท า
ขึ้น ทั้งนี้ยังได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมอีกว่า หมายถึง สิ่งที่เกิดตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา สิ่งที่
เป็นทั้งที่ให้คุณและให้โทษ และได้จ าแนกสิ่งแวดล้อมออกเป็น 4 มิต ิดังนี้  
 1.  มิติทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์
สร้างขึ้น มีบทบาทต่อมนุษย์ในการเอ้ือให้ปัจจัยด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ให้
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน อันได้แก่ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต 
 2.  มิติเทคโนโลยี โดยมีบทบาทและความส าคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมาก โดยมนุษย์น า
เทคโนโลยีหลายรูปแบบทั้งด้านการนาทรัพยากรมาเพ่ิมมูลค่าสร้างผลผลิต และด้านการปูองกันบ าบัด 
มลพิษ ซึ่งทั้งนี้ก็เพ่ือสนองความต้องการของตนเอง 
 3.  มิติของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อม คือเมื่อมีการใช้ทรัพยากรด้วยเทคโนโลยีใดก็ตามย่อมมี
ของเสียและมลภาวะเกิดขึ้นเสมอ มิติทางของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นมิติที่แสดงให้เห็นผลของ
การใช้ทรัพยากร 
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 4.  มิติมนุษย์ หรือ เศรษฐสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ได้สร้างพฤติกรรมของมนุษย์ต่อ
สภาพแวดล้อม ทั้งระบบสิ่งแวดล้อมย่อย หรือทั้งระบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมิติมนุษย์ประกอบด้วย
ประชากร การศึกษา อนามัยและสาธารณสุข เศรษฐกิจ โบราณสถานความปลอดภัย การเมืองและ
การปกครอง การนันทนาการ  
 สอนชัย ผาลิวงค์ (2556 : 18) ได้ให้ความหมายของการจัดการ (Management) และ
สิ่งแวดล้อม (Environment) ดังนี้  
 การจัดการ (Management) หมายถึง การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ 
ทั้งด้านการจัดหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัดและการสงวนรักษาเพ่ือให้
กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นสามารถให้ผลยั่งยืนต่อมวลมนุษย์และธรรมชาติ  โดยหลักการแล้ว “การ
จัดการ” จะต้องมีแนวทางการด าเนินงาน ขบวนการ และขั้นตอน รวมทั้งจุดประสงค์ในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนแน่นอน 
 สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น แสงแดด อากาศ
ตัวเรา ปุาไม ้สัตว์ปุา อาคารบ้านเรือน รถยนต์ โทรศัพท์ วัฒนธรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
 การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง การด าเนินงานต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้อย่างประหยัด และการสงวน
รักษา เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น สามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่มวลมนุษย์ได้ใช้
ตลอดไป อย่างไม่ขาดแคลน หรือมีปัญหาใด ๆ หรืออาจจะหมายถึง กระบวนการจัดการแผนงานหรือ
กิจกรรมในการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนองความต้องการใน
ระดับต่าง ๆ ของมนุษย์และเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายสูงสุดของการพัฒนาคือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
สังคมและคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการอนุรักษ์ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างฉลาด ประหยัด และก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ถ้าเราจะก าหนด
ว่า สิ่งแวดล้อมที่เรากล่าวกันทั่ว ๆ ไปนั้น เป็นเรื่องของปัญหาภาวะมลพิษ อันเนื่องมาจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือจากผลของความก้าวหน้าของการพัฒนาแล้ว เราก็สามารถให้ค าจ ากัดความ
แยกระหว่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้ คือ (เทเวศ อร่ามเรือง, 
2551 : 11-23) 
 เกษม จันทร์แก้ว (2544 : 293) ได้ประมวลผลจากการศึกษาความหมาย และค านิยามของ
ค าว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมของ Jolly (1978), Dasmann (1976, 1980), Winslow and Gubby 
(1976), Chunkao (1981), Gopal (1977), Watt (1973) และ Moran and other (1980),     
ธรรมจรรย์ ตุลยธ ารง (2546 : 24) โดยสรุปความหมายจากทรรศนะของนักวิชาการต่าง ๆ ได้ว่า การ
จัดการสิ่งแวดล้อมจะเป็นอันหนึ่งอันใดได้จากข้อความต่อไปนี้ 



17 
 

 1.  การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเหมือนกับการอนุรักษ์แต่ต่างกันที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น
เป็นเหมือนทฤษฎีและหลักการไม่ได้มีแผนงานปฏิบัติ ส่วนคาว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นค าที่มี
ความหมายในเชิงปฏิบัติได้ 
 2.  การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการ ซึ่งหมายถึงว่าต้องมีกลไกสิ่งแวดล้อมควบคุมและ
มีข้ันตอนการด าเนินงานอย่างมีแบบแผน มิใช่จะท าอะไรก็ได้ กล่าวคือต้องมีจุดเริ่มต้น และลงท้ายที่มี
กลไกควบคุมด้วยเหตุดังนี้ การจัดการสิ่งแวดล้อมจึงสามารถยอมรับได้ในทางปฏิบัติและเป็นตามหลัก
ทางวิทยาศาสตร์ทุกประการ 
 3.  การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นเสมือนแผนงานในการด าเนินการทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งการ
ก าหนดแผนงานนี้ต้องครอบคลุมนโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการ หรือแผนปฏิบัติ
(Actionplan) ที่มีข้ันตอนและกลไกควบคุมให้แผนงานดาเนินไปได้ 
 4.  การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในระบบ
สิ่งแวดล้อมโดยต้องยึดหลักและวิธีการอนุรักษ์วิทยาซึ่งผู้ใช้ต้องตระหนักดีว่าต้องมีทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมส าหรับมวลมนุษย์ต่อไป ทั้งปริมาณที่เพียงพอ คุณภาพเป็นไปตามความต้องการและ
เวลาที่ต้องการต้องมีให้ได้ นอกจากนี้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องไม่ให้เกิดผล
กระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง และทางอ้อม แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ยอมให้เกิดให้น้อยที่สุด หรือเกิด
ได้ตามความสามารถของธรรมชาติที่จะช่วยตัวเองได้เท่านั้นถ้าเกินกว่านี้แล้วก็จะเกิดมลพิษ
สิ่งแวดล้อมได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การจัดการสิ่งแวดล้อม คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขั้นแผนการ
ปฏิบัติหรื อหาวิธี การอนุ รั กษ์มาประยุกต์ ใช้  กล่ าวคือ  มีแผนการใช้ และด า เนินการต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างที่ก าหนดไว้อย่างมีข้ันตอนและมีกลไกควบคุม 
 5.  การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางหนึ่งของนิเวศพัฒนาปฏิบัติ หรือพัฒนาแบบยั่งยืน 
กล่าวคือ การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นหลักที่เปิดโอกาสให้มีการใช้ทรัพยากรได้ แต่ต้องไม่ให้คุณค่าทาง
นิเวศวิทยาสูญเสียไป หมายถึงว่า การน าทรัพยากรมาใช้นั้น ต้องอยู่ในวิสัยที่ธรรมชาติฟอกตัวเอง 
ฟ้ืนฟูตัวเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าเกินความสามารถของธรรมชาติแล้วปัญหาของเสียมีมาก
เกินไปจนกลายเป็นมลพิษสิ่งแวดล้อมก็จะมากตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 6.  การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นหลักการและแผนปฏิบัติให้ผู้บริหารใช้ด าเนินงานตั้งแต่เริ่ม
โครงการและด าเนินโครงการ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมมีกลไกที่ก ากับกระบวนการ
และแผนงานการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม นักบริหารสามารถจะทราบแนวคิดและแนวด าเนินงาน
อย่างมีข้ันตอนดังกล่าวก่อน จึงน าไปตดัสินใจ 
 เกษม จันทร์แก้ว (2556 : 77) ได้ประมวลผลจากการศึกษาความหมาย และค านิยามของค า
ว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมของ NCU (2000) ที่ชี้ให้เห็นว่า การจัดการ สามารถน ามาประยุกต์เพ่ือให้ค า
นิยามและความหมายของ “การจัดการสิ่งแวดล้อม” (environmental management) ไว้ ดังนี้ 
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 การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการสร้างศักยภาพของสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ      
คงสภาพด้วยการใช้อย่างยั่งยืน การขจัดของเสีย/มลพิษ และการควบคุมกิจกรรมการจัดการ เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อมนุษย์ตลอดไป 
 ดังนั้น การจัดการสิ่งแวดล้อมก็คือ กระบวนการ (processing) สร้างศักยภาพบรรดา
สิ่งแวดล้อมท้ังหลายที่ให้คุณต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม นั่นคือ 
 1.  การใช้อย่างยั่งยืน เป็นตัวสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ต้องแสดงหรือมีศักยภาพที่คงสภาพหรือ
ใกล้เคียงสภาวะนั้น ๆ ที่สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อมนุษย์ได้อย่างมั่นคงตลอดไป การที่จะท าได้นั้นต้อง
มีแผนงานและมาตรการที่เป็นรูปธรรม 
 2.  การจัดการของเสีย/มลพิษ เป็นขยะติดเชื้อและ/หรือขยะกากของเสียอันตรายจ าเป็นต้อง
จัดการ หมายถึงการควบคุมและก าจัดให้หมดไป หรือลดความเป็นพิษ อันต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ในการจัดการ ตั้งแต่การเก็บ ขนย้าย วิธีก าจัด และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 3.  การควบคุมกิจกรรม เป็นแนวทางปฏิบัติที่การจัดการสิ่งแวดล้อมต้องยึดปฏิบัติ  ควบคุม
กิจกรรมทั้งในระบบการจัดการและนอกระบบ หรือจากภายนอก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นั้น ๆ จะเอ้ือประโยชน์ต่อมนุษย์ให้ยั่งยืนได้ อาจหมดไปหรือเสื่อมโทรมไปจนถึงขั้นวิกฤต และเป็น
อันตรายต่อมนุษย์ได้ 
 สรุปได้ว่า การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง การวางแผน การจัดสรร การใช้ทรัพยากรและ
การกระท าหรือการด าเนินการใด ๆ เพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ท าให้
คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีข้ึน และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
 และจากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการจัดการ ที่นักวิชาการให้ไว้ดังกล่าว ผู้ศึกษาได้
สังเคราะห์และสรุปว่า การบริหารการจัดการ หมายถึง การด าเนินงานขององค์กรที่ต้องมีคนตั้งแต่ 2
คนขึ้นไป ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยน าปัจจัยทางการบริหารจัดการ ได้แก่
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ มาใช้อย่างเป็นกระบวนการโดยผ่านหน้าที่หลัก
คือ การวางแผน การจัดองค์การ การเป็นผู้น า และการควบคุมให้การท างานบรรลุเปูาหมายร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ และการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงาน
น ามาใช้ยังน าไปสู่วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่ได้ก าหนดไว้ ค านี้ส่วนใหญ่ใช้ในหน่วยงาน
และบุคลากรของภาคเอกชน แต่ทุกวันนี้ได้มีการน าค านี้มาปรับใช้ในการบริหารภาครัฐด้วย 
 ประเภทของสิ่งแวดล้อม ได้มีนักวิชาการให้ความหมาย ดังนี้ 
 สวัสดิ ์โนนสูง(2543 : 5) ได้จ าแนกสิ่งแวดล้อมตามการเกิดได้ 2 ประเภท คือ 
 1) สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มี 2 พวก คือ 
  1.1 สิ่งมีชีวิต ได้แก่ มนุษย์ พืช และสัตว์ 
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  1.2 สิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ อากาศ แสงแดด น้ า ดิน แร่ ภูมิประเทศ ตลอดจนปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม และฝนแล้ง เป็นต้น 
 2) สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เกิดจากการดัดแปลงธรรมชาติให้เหมาะสมกับความต้องการ
หรือให้ใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน จ าแนกได้ 2 พวก คือ 
   2.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ สิ่งที่มีรูปธรรมมองเห็นจับต้องได้ ส่วนใหญ่เป็น
สิ่งก่อสร้าง เช่น บ้านเรือน โรงงาน ถนน รถยนต์ คอกสัตว์ สวนผลไม้โบราณวัตถุ และโบราณสถานซึ่ง
มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
  2.2 สิ่งแวดล้อมทางสังคมคือ สิ่งที่เป็นนามธรรมหรือไม่มีตัวตน และจับต้องไม่ได้อาจสร้าง
ขึ้นโดยตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจ หรือเพ่ือความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันเช่น ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
กฎหมาย การทะเลาะวิวาท และการศึกษา เป็นต้น 
 นิวัติ เรืองพานิช (2542 : 5) ได้แบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ 
 1) สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ 
   1.1 สิ่งแวดล้อมท่ีมีชีวิต ได้แก่ พืช สัตว์ และมนุษย์ 
   1.2 สิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิต หรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ลมฟูา 
อากาศ ดิน ภูมิประเทศ และไฟ เป็นต้น  
 2) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ส่วนใหญ่เป็นแบบแผนวิถีการดาเนินชีวิตของสังคมมนุษย์ 
สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้แก่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรม 
ศาสนา ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและวิทยาการต่าง ๆ เป็นต้น 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้มีนักวิชาการให้ความหมาย ดังนี้ 
 เกษม จันทร์แก้ว (2541 : 537) กล่าวว่า สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนั้นทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับทวีป และระดับโลก มีความคล้ายคลึงกัน
มาก นอกจากความรุนแรงของแต่ละปัญหาเท่านั้นที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งปัญหาเหล่านั้นสามารถ
แบ่งได้เป็น 10 ประเภท ดังนี้ 
 1.  การเพ่ิมของประชากร 
 2.  การลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้ 
 3.  การสูญพันธุ์ของสัตว์ปุา 
 4.  การขาดแคลนน้ า 
 5.  การเสื่อมโทรมและพังทลายของดิน 
 6.  ผลที่เกิดจากเกษตรกรรม เช่น สารพิษตกค้างในผลผลิต ในดิน และแหล่งน้ า 
 7.  เมืองและชุมชนที่ไม่มีแบบแผนที่ชัดเจน จนก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม สลัม ขยะ
การจราจร น้ าเสีย อากาศเสีย 
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 8.  สาธารณสุข/อนามัย เช่น การแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศท าให้เป็นภัยต่อชีวิต 
 9.  การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
 10. ภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อดินฟูาอากาศ และการผลิตอาหารในอนาคต 

 สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้มีนักวิชาการให้ความหมาย ดังนี้ 
 เกษม จันทร์แก้ว (2541 : 539) กล่าวว่า สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดจากหลาย
สาเหตุด้วยกันดังนี้ 
 1.  การใช้ทรัพยากรมากเกินความสามารถต่อการปรับตัวของระบบสิ่งแวดล้อม  เช่น การท า
ปุาไม ้การท าประมง ทาเหมืองแร ่ฯลฯ 
 2.  การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือน าทรัพยากรมาใช้สนองความต้องการขอมนุษย์โดยไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอหรือเหมาะสม  
 3  ช่วงเวลาการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสมแทนที่จะน าทรัพยากร  มาใช้ในช่วงฤดูแล้งกลับ
น ามาใช้ในช่วงฤดูฝน  
 4.  มีผู้ใช้ทรัพยากรมากเกินไป ทั้งนี้เพราะประชากรมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและปริมาณมาก 
 5.  ผู้ใช้ทรัพยากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ทาให้ขาดความระมัดระวังในการใช้ 
นอกจากจะน ามาใช้มากและไม่เหมาะสมแล้ว ยังอาจมีส่วนสร้างของเสีย และมลภาวะเกิดขึ้นได้ 
 6.  เกิดมลสารใหม่หรือเพ่ิมขึ้นจากเดิมจากการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้สารปราบศัตรูพืช
เกษตร ก่อให้เกิดการตกค้างในพืช ดิน และแหล่งน้า หรืออาจก่อให้เกิดการกระตุ้นให้สารธรรมชาติ
เพ่ิมข้ึน 
 7.  การผสมผสานระบบบริหารไม่เป็นไปตามทฤษฎี หรือไม่มีการประสานงานแต่ละระบบ
สิ่งแวดล้อม จึงท าให้เกิดปัญหาแบลูกโซ่ และเพ่ิมความรุนแรง แทนที่จะแก้ไขได้แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้เพราะไม่มีการวางแผนผสมผสานระบบบริหารงานมาก่อน 

 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 2.1.1 การใช้อย่างยั่งยืน 

  การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ประเทศทั่วโลกต่างให้ความส าคัญ ตั้งแต่การประชุม
สุดยอดของโลก ว่าด้วย การพัฒนาและสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติ ในปี 2535 ได้น าไปสู่
การจัดท าแผนปฏิบัติการท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ส าหรับศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่าLocal 
Agenda 21 และต่อมาการประชุมสุดยอดของโลก ว่าด้วย การพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ.  2545ได้
เรียกร้องให้ทุกประเทศต้องก าหนดให้การพัฒนาที่ยั่ งยืนเป็นวาระแห่งชาติ รวมถึงการตั้ ง
คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศขึ้นมารับผิดชอบและให้ความส าคัญกับการ
เสริมสร้างบทบาท และศักยภาพของหน่วยงานท้องถิ่น และภาคีท้องถิ่นการปฏิบัติ  (Local Agenda 
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21) โดยการริเริ่มและกระตุ้นให้มีภาคีความร่วมมือที่ดี ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน กับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555 : 4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ได้การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11 ให้ความส าคัญกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
   1) การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   3) การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 

   4) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 

   5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   6) การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

   7) การควบคุมมลพิษ 

   8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
2555 : 17-19) 
 การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2555 : 24-25) ประกอบด้วย 6 หลักการส าคัญ คือ 
 1.  “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) เป็นหลักการที่ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาที่มีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่ งจะต้องเกื้อกูลและไม่เกิดความ
ขัดแย้งซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้จะต้องค านึงถึง
ขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน
ใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการของ
สังคมท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 
 2.  “การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ” (Ecosystem Approach) เป็นหลักการบริหารการ
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความสัมพันธ์เชิงระบบหรือองค์รวม (Holistic) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การด ารงอยู่ของระบบนิเวศอย่างสมดุล และการตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดการลุ่มน้ าอย่างบูรณาการ
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และการบริหารจัดการกลุ่มปุา 
 3.  “การระวังไว้ก่อน” (Precautionary Principle) เป็นหลักการจัดการเชิงรุกที่เน้นการ
ปูองกันผลกระทบล่วงหน้าโดยการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศท่ีเปราะบางและพ้ืนที่เสี่ยง 
 4.  “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluters Pay Principle: PPP) และ “ผู้ได้รับผลประโยชน์
เป็นผู้จ่าย” (Beneficiaries Pay Principle: BPP) เป็นหลักการในการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยสร้างแรงจูงใจและภาระรับผิดชอบเพ่ือลดการก่อมลพิษส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียประโยชน์
เพ่ือลดความขัดแย้งทางสังคม 
 5.  “ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ - เอกชน” (Public-Private Partnership) เป็นหลักการที่ใช้
สร้างการร่วมรับผิดชอบและควรน ามาใช้ควบคู่กับหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเพ่ือส่งเสริม ให้
ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 6.  “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) เป็นหลักการที่มุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการกระจายอ านาจ
ที่ยึดหลักการพ้ืนที่-หน้าที่-การมีส่วนร่วม (Area-Function-Participation : AFP) การบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจการเปิดเผยข้อมูลสู่
สาธารณะ และการก าหนดภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 
 บัทเลอร์ (Butler, 1993 : 29) กล่าวว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่
ได้รับการพัฒนาและการท านุบ ารุงรักษาทั้งด้านกิจกรรมและกระบวนการภายใต้บริบทของชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสถาพรของระดับคุณค่าและไม่ท าให้เกิดความเสื่ อมเสียต่อสภาพทาง
กายภาพและการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
องค์การการค้าโลก (WTO, 1997 :36) ได้ให้นิยามความหมาย การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่าเป็นการ
ท่องเที่ยวที่ต้องสอดรับกับความสามารถของแหล่งท่องเที่ยวเปูาหมายในการคงความมีเสน่ห์ดึงดูดใน
การแข่งขันกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นให้เป็นที่ประทับใจต่อผู้มาเยือนครั้งแรกและคงความ 
พึงพอใจต่อผู้ที่กลับมาเยือนในเวลาต่อไป ด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มั่นคงและสภาพแวดล้อมที่
สมดุล 
 จากการประชุมนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแบบยั่งยืน(Globe’90 Conference)  
ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2533 ShirleyEber ได้ก าหนดหลักการ
พ้ืนฐานของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ คือ (กานต์พิชชา สุรีคุณพงษ,์ 2545) 
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 1.  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน(Using Resource Sustainably) คือ การใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างพอเพียงต่อความจ าเป็นเท่านั้นและมีการอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป 
 2. การลดการบริโภคที่มากเกินความจ าเป็นและการลดของเสีย (Reducing Over 
Consumption and Waste) คือการบริโภคแต่เพ่ือความพอเพียงเพ่ือจ ากัดปริมาณของเสียและ
ปริมาณการใช้จ่าย 
 3.  การรักษาความหลากหลาย (Maintaining Diversity) คือการรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพื่อรักษาระบบนิเวศและความงดงามของวัฒนธรรมให้คงอยู่ 
 4.  การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้าไว้ในแผนการพัฒนา (Integrating Tourism 
into Planning) คือการน าเอาการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้าไว้ในแผนการ พัฒนาของชาติและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  (Environmental Impact 
Assessment-EIA) เพ่ือให้เกิดการขยายศักยภาพการท่องเที่ยวในระยะยาวต่อไป 
 5.  การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Supporting Local Economies) คือ การส่งเสริมและ
รองรับทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงราคาและ
การพัฒนาคุณค่าของสิ่งแวดล้อม  
 6.  การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น (Involving Local Communities) คือการที่ประชาชนและ
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนต่างมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างพร้อมเพรียงและเต็มก าลังซึ่ง
นอกจากจะท าให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันแล้วยังเป็นการสร้างมาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเที่ยว
ได้อีกด้วย 
 7.  การปรึกษากันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และรัฐหรือมหาชน(Consulting Stakeholders 
and the Public) คือการพูดคุยปรึกษาหารือประชุมและระดมพลังความคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนผู้ประกอบการ และองค์กรอ่ืน  ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ร่วมกันก าหนดทิศทางในการด าเนินงานและปูองกันความผิดพลาดที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และศักยภาพในการประสานงานเพื่อปูองกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 
 8.  การฝึกอบรมบุคลากร(Training Staff) คือการฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่นทุกระดับให้มี
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการบริการการท่องเที่ยว 
 9.  การตอบสนองการตลาดท่องเที่ยว(Marketing Tourism Responsibly) คือการเตรียม
ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมเพรียงและเป็นประโยชน์เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและ
นักท่องเที่ยวและช่วยท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพอใจ 
 10. การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ(Undertaking Research) คือการวิจัยติดตามผลตรวจสอบ
ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาและเพ่ิมผลประโยชน์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย 



24 
 

 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากหลักการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ดังกล่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2538-2539) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน คือ 
 1.  ต้องด าเนินการในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่มีต่อกระบวนการการท่องเที่ยว  
 2.  ต้องตระหนักต่อการมีส่วนร่วมของประชากรชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตที่มีต่อกระบวนการท่องเที่ยว  
 3.  ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 4.  ต้องชี้น าความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ในการที่
จะด าเนินการตามองค์ประกอบหลักดังกล่าวข้างต้นนั้นให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลได้จ าเป็นต้องด าเนินการ
ด้วยการผสมผสานคุณสมบัติหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3 ปัจจัยดังนี้ (กฎหมาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศองค์การการค้าโลก (WTO, 1997 : 232) 
   4.1 คุณภาพ (Quality) หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต้องให้ประสบการณ์ที่มี
คุณภาพสาหรับนักท่องเที่ยวต้องเพ่ิมคุณภาพชีวิตของชุมชนและต้องยืนหยัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 
   4.2 ความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต้องสามารถท าให้
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่ไม่เสื่อมค่าท าให้วิถีวัฒนธรรมของชุมชนคงอยู่ ไม่เปลี่ยนแปลงโดย
สามารถน าความพึงพอใจมาสู่นักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง 
   4.3 ความสมดุล (Balance) หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนท าให้เกิดความพอดีหรือดุลย
ภาพต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นโดยความร่วมมือของทุกฝุาย
เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งจากองค์ประกอบและคุณสมบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

         ประเทศไทยกับการด าเนินการตามพันธกรณีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  (กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557) มี 2 ระดับ คือ 
         1.  ความร่วมมือกับเวทีโลก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานกับ
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนของรัฐบาลไทยเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย
การพัฒนา ที่ยั่งยืน หรือ CSD 
         2.  ระดับประเทศ ประเทศไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(National Council for Sustainable Development) โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
และมีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการ เพ่ือก ากับดูแล
การอนุวัตตามผลการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน และจัดท ากลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน (National Sustainable Development Strategies) โดยใช้แผนการด าเนินงานโจฮันเนส
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เบอร์ก มาเป็นกรอบในการจัดท ากลยุทธ์ของประเทศไทย 

 เนื่องจากการอนุวัตแผนปฏิบัติการ 21 และ JPOI ประกอบด้วยประเด็นหลากหลาย มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงได้จัดตั้ง
คณะกรรมการเพ่ืออนุวัตตามแผนปฏิบัติการ 21 และการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกรรมการ  โดยมีผู้แทนจาก
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ต่าง ๆ เป็นกรรมการ มีหน้าที่
เสนอแนะ แนวทางและมาตรการการด าเนินงานตามพันธกรณีภายใต้แผนปฏิบัติการ  21 ตลอดจน
จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 

         การที่ประเทศไทยเข้าร่วมในพันธกรณีดังกล่าว ส่งผลให้ไทยได้เรียนรู้ เทคนิควิชาการ องค์
ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นจุดเริ่มต้นให้หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนภาคประชาสังคมได้มีการประสานร่วมมือหารือกันเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประเด็น
คาบเกี่ยวมากมายได้อย่างเป็นระบบและมีรูปแบบชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้ประเทศไทยมีฐานะ
ในการเจรจาเท่าเทียม หรือเกือบเท่าเทียมในการเจรจาในเวทีการค้า ซึ่งนับวันบทบาทของ
สิ่งแวดล้อมกับการค้าแทบจะไม่สามารถแยกได้ชัดเจนอีกต่อไป และยังเป็นการเตรียมการในเชิงรุก
เพ่ือสนับสนุนการผลิตของประเทศให้มีความสอดคล้องกับการต้องการของตลาดโลกอีกด้วย
 ประเทศไทยยังได้รับสิทธิประโยชน์จากความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง ประเทศ เช่น UNEP 
หรือ World Bank ที่มีภาระผูกพันที่จะต้องให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศที่ก าลัง พัฒนา
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการอนุวัติตามอนุสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ การจัดท า   
กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย  ส านักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ว่าจ้างสถาบันสิ่งแวด ล้อมไทยจัดท าร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละหัวข้อหลัก โดย
คณะผู้ศึกษาได้ทบทวนการด าเนินงานของประเทศไทย พร้อมทั้งวิเคราะห์ความพร้อมของประเทศ
ไทยในการอนุวัตตาม JPOI ตลอดจนสภาพปัญหาอุปสรรค จากนั้นน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ โดย
ระบุวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และแนวทางเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันการเตรียมการพลังงานเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศ/บรรยากาศ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก 

 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542 : 7) ได้จ ากัดความการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่าหมายถึง การ
ท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กท่ีมีการจัดการอย่างดีเยี่ยม เพ่ือสามารถด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยว
ให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย ธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับปรุงคุณภาพให้มีผลก าไรอย่างเป็น
ธรรมชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเหมาะสมโดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
เยี่ยมเยือนสม่ าเสมออย่างเพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยอย่าง
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ยืนยาว Robert Clever don และกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศองค์การการค้าโลก (Robert 
Clever don & WTO อ้างถึงใน กฤติยา จักรสาร, 2545) ได้ให้ค านิยามการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนว่าเป็น
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่น
ในปัจจุบัน โดยมีการปกปูองและสงวนรักษาโอกาสให้ถึงอนุชนรุ่นหลัง โดยการจัดการการท่องเที่ยวมี
ความหมายต่อการจัดการทรัพยากร เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจสังคมและความงามทาง
สุนทรียภาพ ในขณะที่ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศได้ด้วยอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวโดยรวมต้องปรับสภาพการจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคใหม่ของกระแสโลกที่
เปลี่ยนไปจึงมีขอบเขตการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกส่วนของการท่องเที่ยว  คือ ความยั่งยืนทางด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 
 1.  การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ขาดการควบคุมอาจกลายเป็นสิ่งที่ท าลายสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น
คุณค่าหรือความเป็นตัวต้นก าเนิดของกิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น ๆ เสียเอง เช่น จ านวนนักท่องเที่ยวที่
มากเกินไปความแออัดยัดเยียดความสกปรก เป็นต้น 
 2.  การเร่งรัดพัฒนาโดยใช้เทคนิคก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมท าให้เกิดการพังทลายอย่างถาวร
ของหน้าดินหาดทรายชายทะเลการสูญเสียสภาพภูมิทัศน์ ฯลฯ 
 3.  การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างในต าแหน่งที่ผิดพลาดอาจท าให้วงจรทางธรรมชาติเกิด
ความแปรปรวน 
 4.  การเก็บเอาพันธุ์ไม้ไปจากพ้ืนที่อาจท าลายระบบนิเวศวิทยาที่เปราะบางของพ้ืนที่บางแห่งไป 
 5.  กิจกรรมของนักท่องเที่ยวจานวนมากท าให้เกิดปริมาณของเสียอย่างมหาศาลเช่นของเสีย
น้ าเสียอาหารเหลือขยะฯลฯ ท าให้มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากมาย 
 มนัส สุวรรณ (2549 อ้างถึงใน ผ่องศรี สิทธิราช, 2552 : 11) กล่าวว่าหลักการส าคัญในการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน คือ การจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป    ที่ส าคัญ
ต้องจัดการกับมนุษย์โดยปกติปัญหาสิ่งแวดล้อมหากเกิดขึ้นตามธรรมชาติ จะมีการปรับฟ้ืนคืนสภาพได้เอง 
โดยมนุษย์ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องจะใช้เวลาค่อนข้างสั้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมหากเกิดขึ้นเพราะการกระท าของ
มนุษย์มักจะเป็นสภาพปัญหาที่รุนแรง การบ าบัดฟ้ืนฟูท าได้ยากต้องอาศัยระยะเวลายาวนานเสียค่าใช้จ่าย
ในการจัดการกับมนุษย์เราต้องเน้นเรื่องของการมีจิตส านึก ความตระหนัก ความรับผิดชอบต่อสมบัติ
สาธารณะและส่วนรวม หวงแหนคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญอีกประหนึ่ง คือ 
การมีส่วนร่วมของทุกคน เพราะถือว่าทุกคนอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมเดียวกันย่อมมีผลกระทบส่งต่อกันทั้ง
โลก หลักส าคัญประการสุดท้ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน คือ การใช้วิธีการจัดการแบบบูรณาการ
การร่วมมือกันของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องระดมความคิดช่วยกันแก้ปัญหาจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการแก้ปัญหาด้วยนักวิชาการคนเดียว 
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 มนัส สุวรรณ (2549  อ้างถึงใน จุฑามาศ สุวิมลเจริญ, 2555 : 9) ได้เสนอหลักการในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 1.  การจัดการมนุษย์ โดยทั่วไปหากปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
มักจะมีการฟ้ืนฟูและปรับสภาพตามธรรมชาติได้เอง แต่ในทางกลับกันสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดข้ึนจากน้ ามือมนุษย์มักเป็นปัญหาที่รุนแรงท าให้การฟ้ืนสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีดังเดิมนั้นท าได้ยาก  
และใช้เวลานาน ทั้งนี้การจัดการมนุษย์จึงเป็นประเด็นที่ส าคัญเป็นพิเศษ การจัดการสิ่งแวดล้อมจะ
เกิดผลหากมนุษย์ไม่สามารถตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติ ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
ความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ จึงเห็นควรให้มีการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป 
 2.  การมีส่วนร่วมของทุกคน ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
แม้ว่าแต่ละคนจะมีการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกัน แต่เมื่อเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ณ พ้ืนที่ใดก็
ตามย่อมส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทุกคนจึงควรต้องมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาร่วมกันดูแล
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 3.  การใช้วิธีจัดการแบบบูรณาการ (Intergrated Approach) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วน ปัญหาดังกล่าวไม่สามารถจัดการโดยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งได้ การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้นั้นต้องอาศัยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาที่เกี่ยวข้องทุกสาขามาระดมความคิดในการก าหนดแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ครอบคลุมแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนดังที่กล่าวข้างต้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาใน
ครั้งนี ้โดยเฉพาะการริเริ่มให้คนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงก่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนภายในชุมชน 

 2.1.2 การขจัดของเสีย/มลพิษ 
   จากภาวะวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนโลกในปัจจุบัน ท าให้บุคลากรตั้งแต่ระดับ
บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรประชาชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ จนถึงระดับนานาชาติเริ่มเห็น
ความส าคัญว่า หากไม่มีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น มิใช่เพียงมนุษย์
ในช่วงปัจจุบันเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ แต่ชนในช่วงชั้นอายุต่อ ๆ ไปจะยิ่งได้รับผลกระทบจาก
วิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นและรุนแรงขึ้น อันสืบเนื่องมาจากธรรมชาติของระบบนิเวศต่าง ๆ 
ก าลังถูกท าลาย หลายกลุ่มหลายฝุายได้ร่วมประสานความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม  แม้การ
จัดการดังกล่าวจะไม่สามารถยังผลให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น จนมีสภาพดั้งเดิมอย่างที่เคยเป็นมาก็ตาม 
แต่การชะลอไม่ให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเร็วเกินไปก็จัดว่าเป็นความส าเร็จระดับหนึ่งอันเป็นผลมา
จากความร่วมมือดังกล่าว ส าหรับหลักการและแนวคิดในการจัดการปัญหาภาวะมลพิษ รวมทั้งปัญหา
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
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 แอลเลน วี นีส (Allen V.neese อ้างถึงใน ภัทรมน ภู่อภิสิทธิ์, 2556 : 8-9) กล่าวว่าเดิม   
นักเศรษฐศาสตร์ใช้ค าว่าบริโภค หมายถึง การใช้แล้วหมดไป ถ้าพิจารณาในสภาพของความเป็นจริง
ของความสมดุลในทางวัตถุจะเห็นว่า สินค้าต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ หรือการเปลี่ยนรูปเป็น
สิ่งของอีกอย่างหนึ่ง โดยผ่านกระบวนการผลิต หรือเปลี่ยนแปลงเป็นของเน่าเสีย โดยการบริโภค
ตัวอย่างเช่น รถยนต์ เป็นพาหนะในการเดินทาง เมื่อหมดอายุการใช้งาน รถยนต์ไม่ได้สูญหายไป แต่
ได้กลายเป็นเศษเหล็ก 
 จากตัวอย่างข้างต้นได้กล่าวว่า กฎการณ์อนุรักษ์วัตถุ และพลังงานเป็นจริงส าหรับทุกสิ่งทุก
อย่าง แม้ว่าสิ่งของนั้นจะเปลี่ยนสภาพจากของแข็งเป็นก๊าซ หรือเปลี่ยนเป็นของเหลวก็ตาม แต่วัตถุก็
มิได้สูญสิ้นไปแต่อย่างใด ดังนั้น ของเน่าเสียจึงเป็นปัญหาที่น่าวิตกอย่างยิ่งในปัจจุบัน 
 การพิจารณาปัญหาสภาพแวดล้อมแบบสมดุลของวัตถุ มองกระบวนการผลิต และการบริโภค
ทั้งหมดเสมือนการไหลเวียนของปัจจัยการผลิตและผลผลิต รวมทั้งผลพลอยได้ที่สมดุลกัน ดังจะเห็น
ได้จากแผนภาพที่เริ่มตั้งแต่ทรัพยากรการผลิต หรือปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจ ทั้งที่เป็นอินทรี
สารและอนินทรีย์สาร ได้ผ่านกระบวนการผลิต จนถึงกลายเป็นการผลผลิตขั้นตอนสุดท้าย จากนั้นจึง
ผ่านกระบวนการบริโภคท่ีเปลี่ยนไปเป็นของเสียรูปแบบต่าง ๆ เช่น ขยะ น้ าเสีย เป็นต้น 
 แนวคิดขยะเหลือศูนย์หรือ Zero waste เป็นปรัชญาที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการลดปริมาณของ เสียที่
เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดโดยใช้หลักการของ 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle) รวมทั้งการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทั้งหมดเพ่ือเป็นการลดปริมาณของเสียที่ส่งไปการจัด
โดยวิธีการฝังกลบและ/หรือเตาเผาท าลายให้มีปริมาณน้อยที่สุดเนื่องจากในปัจจุบันมีข้อจ ากัดด้าน
พ้ืนที่ส าหรับก าจัดของเสียและวิธีการควบคุมมลพิษด้านกลิ่นและไอระเหยที่ต้องมีค่าใช้จ่ายการลงทุน
ที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ทรัพยากรควรมีการหมุนเวียนใช้เป็นแบบระบบปิด (Closed-loop system)
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
 แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste management) ยึดหลักการที่ว่า “ขยะมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้” มีเปูาประสงค์ คือ “การท าให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและการจัด
ที่เหลือ (residue) ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล” การจัดการขยะเหลือศูนย์เป็นการวางยุทธศาสตร์
ใหม่ที่ต้องการขับเคลื่อนด้วยพลังจากฐานสังคมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเก่า ๆ ไปสู่การด าเนินการแบบ
ใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เกิดความร่วมมือ  ซึ่งหลักการของกรอบ
แนวคิดขยะเหลือศูนย์ประกอบด้วยหลายส่วน คือ 
 1.  ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด 
 2.  การใช้วัตถุการผลิตที่สามารถน ากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้ได้มากท่ีสุด 
 3.  การจ ากัดการบริโภคหรือบริโภคลดลง 
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 4.  การบริโภคสินค้าต้องเชื่อมั่นได้ว่าสินค้านั้นสามารถนากลับมาใช้ซ้ าได้ ซ่อมแซมหรือแปร
รูปใหม่ได้ 
 5.  การผลิตและสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6.  การออกแบบการผลิตและตัวสินค้าใหม่ที่ผสมผสานการนาวัสดุกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ 
 7.  เร่งการประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์การใช้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ 
 8.  การพัฒนาการน าขยะกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้มากท่ีสุด 
 9.  การออกกฎกติกาเก็บภาษีที่รวมอยู่ในราคาสินค้าที่คิดจากต้นทุนที่แท้จริงด้วยจากผู้ ผลิต
สินค้าและผู้บริโภค 
 10.  การช่วยยกระดับเปูาหมายทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้
ภายในชุมชน 
 11.  การสร้างงานให้กับชุมชน เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
 ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (2557) มีอ านาจหน้าที่ เสนอความเห็นเพ่ือจัดท านโยบายและแผนหลักการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียและสารอันตราย, 
จัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ ประสานการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัด
มลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย,จัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ประสานการปฏิบัติการ ควบคุม 
แก้ไข ระงับหรือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในบริเวณท่ีมีการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายจากกากของเสียและ
สารอันตราย, เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากของเสียและสาร
อันตราย ติดตาม ตรวจสอบ และจัดท ารายงานสถานการณ์มลพิษด้านการจัดการกากของเสียและสาร
อันตราย, พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือน ามาใช้ในการลด
มลพิษ หรือการใช้ประโยชน์จากกากของเสียและสารอันตรายเสนอแนะ ร่วมมือ และด าเนินมาตรการ
ระหว่างประเทศด้านกากของเสียและสารอันตราย ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรม
ควบคุมมลพิษ ประกอบด้วย ฝุายการจัดการของเสียอันตราย ฝุายการจัดการสารอันตราย ฝุายลด
และใช้ประโยชน์ของเสีย ฝุายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและฝุายปฏิบัติการฉุกเฉินและฟ้ืนฟู 

 การจัดการของเสียและสารอันตรายจากชุมชน 
 ของเสียและสารอันตรายจากชุมชน หมายถึง ของเสียและสารอันตรายที่เกิดจากกิจกรรม 
ต่าง ๆ ในครัวเรือนและสถานประกอบการพาณิชยกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น อู่ซ่อมรถสถานีบริการ
น้ ามัน ร้านล้างอัดขยายภาพ ร้านซักแห้ง ท่าเรือ สนามบิน โรงพยาบาล ห้องปฎิบัติการ  พ้ืนที่
เกษตรกรรม ฯลฯ ซึ่งของเสียอันตรายเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกทิ้งร่วมกับมูลฝอยทั่วไป โดยไม่ผ่านการ
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บ าบัดและก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่กระจายของสาร
อันตรายสู่สิ่งแวดล้อมเข้าสู่ห่วง โซ่อาหารและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ 
 จากผลการรวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ในปี 2546 พบว่า มี 
ของเสียอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 400,000 ตัน ซึ่งปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่กว่าร้อยละ 50 หรือประมาณ 206,000 ตัน พบในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภาคกลาง  
 ตัวอย่างของเสียและสารอันตรายจากชุมชน ได้แก่ 
 - ของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัย เช่น ถ่านไฟฉายซึ่งมีสารแคดเมียมซึ่งท าให้เกิดอันตราย
ต่อโครงสร้างกระดูก หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มีสารปรอทซึ่งท าอันตรายต่อระบบประสาทของเสีย
อันตรายจากท่าเรือ เช่น สารเคมีเหลือทิ้ง ซากสารเคมีที่ถูกเผาไหม้ น้ ามันและกากน้ ามัน 
 - ของเสียอันตรายจากการพาณิชยกรรม เช่น สีและทินเนอร์มีตัวท าละลายซึ่งมีฤทธิ์ไวไฟและ
เป็นพิษ แบตเตอรี่รถยนต์มีแผ่นธาตุตะกั่วที่สามารถท าอันตรายต่อระบบการสร้างเม็ดเลือดแดงของ
มนุษย์ น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้วจากสถานีบริการน้ ามัน และสารเคมีจากกระบวนการล้างอัดขยายภาพ
เป็นต้น 
 - ของเสียอันตรายจากเกษตรกรรม เช่น ภาชนะบรรจุสารก าจัดแมลงและสารก าจัดวัชพืชซึ่ง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายสิ่งมีชีวิต 
 - ของเสียอันตรายจากเกษตรกรรม เช่น ภาชนะบรรจุสารก าจัดแมลงและสารก าจัดวัชพืชซึ่ง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายสิ่งมีชีวิต 

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับจัดการของเสียอันตรายในปัจจุบัน 
หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- รับผิดชอบด้านการวางแผนและการบังคับใช้กฏระเบียบ
เกี่ยวกับของเสียอันตรายซึ่งรวมถึงของเสียอันตรายจากชุมชน 
- จัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การก าหนดนโยบาย ก าหนดมาตรฐาน วิจัย 
ประสานงาน ให้ความรู้ และความสัมพันธ์กับชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

- รับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากชุมชนและท าความ
สะอาดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินมีการรั่วไหลของสาร
อันตราย 
- ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการบริหารการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมอนามัย 

- รับผิดชอบจัดการด้านสาธารณสุขอาชีวอนามัยและมีอ านาจ
ในการควบคุมดูแลโรงพยาบาลทั่วประเทศ 
- มอบอ านาจในหน่วยราชการท้องถิ่น ในการจัดเก็บและ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตลอดจนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามที่
ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- ควบคุมการปฏิบัติงานการจัดการของเสียอันตรายจากสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม 
- ก ากับการดูแลการปฎิบัติตามกฎข้อบังคับของ พ.ร.บ วัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดและควบคุมของเสียอันตราย 

กระทรวงศึกษาธิการ - ก ากับดูแลศึกษาอันตรายที่เกิดข้ึนจากห้องปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย 

กระทรวงคมนาคม - ก ากับดูแลศึกษาอันตรายที่เกิดข้ึนจากห้องปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กรมวิชาการเกษตร 

- ควบคุมการใช้และเก็บสารก าจัดแมลงและสารก าจัดวัชพืช
ทางการเกษตร 

 ในปัจจุบันแนวทางการก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชนมีหลายวิธี ได้แก่ 
 1.  การคัดแยกเพ่ือน ากลับไปใช้ใหม่ (Reuse/Reclaim) เป็นการก าจัดของเสียอันตรายบาง
ประเภทที่สามารถรีไซเคลิวัสดุมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น 
 2.  การปรับเสถียร/ฝังกลบ  (Stabilization/ Secure Landfill) เหมาะส าหรับของเสีย
อันตรายที่เป็นของแข็งหรือกากตะกอน เช่น กรดและด่าง  ของแข็งปนเปื้อนโลหะหนัก ถ่านไฟฉาย
สารเคมีที่เป็นพิษต่าง ๆ เช่น ผงซักฟอก ยาและเครื่องส าอางท่ีหมดอายุ เป็นต้น 
 3.  การผสมของเสียเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง (Fuel blending) เป็นการก าจัดสารเคมีประเภท
น้ ามันเครื่องหรือน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว รวมทั้งของเสียอินทรีย์ สารที่สามารถติดไฟได้ เช่น กาว สี    
ตัวท าละลาย เป็นต้น 
 4.  การก าจัดโดยระบบเตาเผา (Incineration) เหมาะส าหรับของเสียอันตรายที่ไม่สามารถ
ก าจัดได้ด้วยวิธีการปรับเสถียรและฝังกลบได้ ของเสียที่น ามาเผาต้องมีค่าความร้อนค่อนข้างสูง เช่น
น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ตัวท าละลาย สารก าจัดศัตรูพืช (รวมทั้งภาชนะปนเปื้อน) เป็นต้น 
 5.  ของเสียที่ต้องใช้ความช านาญเฉพาะด้านในการก าจัด หรือก าจัดโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ วัตถุ
ระเบิด สารกัมมันตรังสี ของเสียติดเชื้อจากโรงพยาบาล เป็นต้น 
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 แนวทางหนึ่งซึ่งมีความเป็นไปได้ในการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่าง มีประสิทธิภาพ คือ การ
ด าเนินการโดยภาคเอกชนหรือ ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ หรือการร่วมทุนระหว่างรัฐ
กับเอกชน ท าการเก็บรวบรวม การขนส่ง และก าจัดของเสียอันตราย 
 ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (2557 : บทความ) มีหน้าที่เสนอความเห็นเพ่ือจัดท านโยบายและแผนหลักการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศเสียง และความ
สั่นสะเทือน, จัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ ประสานการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลด
และขจัดมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน, จัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ประสานการ
ปฏิบัติการ ควบคุม แก้ไข ภาวะมลพิษทางอากาศ ฟ้ืนฟูและประเมินความเสียหายในบริเวณที่ได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ, เสนอแนะมาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพอากาศและเสียง และจัดท ารายงาน
สถานการณ์ด้านมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน เสนอแนะ ร่วมมือ และ
ด าเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพอากาศเสียง และความสั่นสะเทือน ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ส านักจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษประกอบด้วย ฝุายมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ฝุาย
มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ฝุายมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน  ฝุายแผนงานและ
ประมวลผล และฝุายคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 เกษม จันทร์แก้ว (2545 : 95) ได้อธิบายถึงหลักการในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 
 หลักการที่หนึ่ง การก าหนดชนิด ประเภท และขอบเขตของสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ประโยชน์
หลักการข้อนี้อาศัยพ้ืนฐานสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีจุดเด่นเพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการ
เป็นตัวน าแนวคิดในการก าหนดชนิด ประเภท กลุ่ม ระบบย่อย ระบบสิ่งแวดล้อมและการก าหนด
ขอบเขต อาจโดยการท าการวางแผนการใช้ที่ดิน หรือก าหนดขอบเขตขึ้นมา ทั้งนี้เป็นเพราะสิ่งเหล่านี้
อยู่บนโลก เนื่องจากพ้ืนดินผิวโลกไม่สามารถขยายหรือหดไปได้เท่าที่มีอยู่ในการใช้ที่ดินและ/หรือกลุ่ม
ทรัพยากรที่ไม่ถูกสมรรถนะและไม่เหมาะสมแล้ว จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ดังนั้น การวางแผนการใช้ที่ดิน ต้องด าเนินการแบ่งทั้งสมรรถนะที่ดิน คือ ลักษณะภูมิประเทศและ
ความเหมาะสมตามสมบัติของดิน และสภาพเศรษฐกิจ สังคมควบคู่กับการสร้างกฎและมาตรการใช้
ที่ดินระบุไว้ด้วย 
 หลักการที่สอง การก าหนดกิจกรรมเพ่ือคงสภาพและ/หรือสร้างศักยภาพความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หลังจากการวางแผนแบ่งเขตพ้ืนที่แล้ว การก าหนดการใช้
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ทรัพยากรในแต่ละประเภทที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนด ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการในแต่ละสาขาที่
ส าคัญต้องเป็นไปตามหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนก าหนดขนาดและ
ทิศทางการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
 หลักการที่สาม การควบคุมในการก าจัด บ าบัดของเสียและมลพิษจากกิจกรรมการใช้
ทรัพยากร เนื่องจากการน าทรัพยากรมาใช้ไม่ว่าลักษณะใดย่อมมีของเสีย และมลพิษเกิดขึ้นเสมอ
ดังนั้น การใช้ทรัพยากรในเขตพ้ืนที่ใดก็ตาม จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุม บ าบัด และก าจัดของเสียและ
มลพิษให้หมดไป หรือลดน้อยลงจนสิ่งแวดล้อมสามารถรองรับได้ และไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
โดยน าเทคโนโลยีเข้าไปควบคุมเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 2.1.3 การควบคุมกิจกรรมการจัดการ 
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าด้านเศรษฐกิจและหุ้นส่วนด้านการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศยังคงต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการผลิต และผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท าให้ชุมชนเมืองมี
การขยายตัว มีการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ ซึ่งจะเห็นได้จาก
การที่ทรัพยากรธรรมชาติขาดความอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง และ
ท าให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ภาครัฐจึงควรให้ความส าคัญต่อการด าเนินการตาม
นโยบาย มาตรการ และกลไกด้านการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
สร้างความสมดุลในการพัฒนาทั้ง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นให้
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ มีการกระจายการพัฒนา การ
กระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้มั่นคง 
 ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการ
จัดตั้งหน่วยงานเพ่ือดูแลจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศและ
ระดับท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้คงสภาพที่ดีและมีความยั่งยืนตลอดไป ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดมาตรการที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ
อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมี
ส่วนร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและการ
ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครองส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้ รับความคุ้มครอง
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว สิทธิ
ของชุมชนที่จะฟูองหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืน
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง 
 มาตรา 85 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดังต่อไปนี้ 
 1) ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่ งยืน โดยต้องให้
ประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย 
 2) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ในที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน  รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ า
เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 
 3) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และด าเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 4) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็นระบบ
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 
 5) ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ ยั่งยืน 
ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่ วมในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
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 การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการด าเนินกิจกรรมทุกประเภทเพราะการ
บริหารการจัดการที่ดีจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ลงได้ โดยอาศัยแนวทางหลัก เพ่ือคืนสมดุลทางธรรมชาติ จึง
จ าเป็นต้องใช้กลวิธีทางรุกเพ่ือปูองกันมากกว่าแก้ไขและควรมีการปฏิรูปโครงสร้างใหญ่และโครงสร้างย่อย 
โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมทุกด้านควบคู่กันไปรวมถึงปัญหาของชุมชนแต่ละพ้ืนที่และแต่ละท้องถิ่นเพ่ือการ
แก้ไขอย่างเป็นระบบ และเพ่ือมีใช้ในอนาคตตลอดไป และการด าเนินการในเรื่องนี้จะต้องกระจายอ านาจ
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างจริงจัง 
 ดรัคเกอร์ (Peter Drucker, 2006 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550 : 25) กล่าวไว้ว่า การ
จัดการหมายถึง การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการ 
ซึ่งรวมถึงกิจกรรม 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร การชี้น า และการควบคุมองค์กร
นอกจากกิจกรรมการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตัดสินใจในการบริหารจัดการการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารกลุ่ม และการจัดการในสภาพแวดล้อม
ระหว่างประเทศ ดังภาพที ่2.1 
 

 
ภาพที่ 2.1  กิจกรรมหลักในการจัดการ (Peter Drucker,  2006) 

ที่มา : ดรัคเกอร์ (Drucker, 2006 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550 : 27) 

         ดรัคเกอร์ (Drucker, 2006 อ้างใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550 : 26-27) กล่าวถึง กิจกรรมหลัก
ทางการจัดการแบ่งออกเป็นกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 4 ประการ คือ 
         1.  การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การก าหนดขอบเขตของธุรกิจ ตั้งเปูาหมายและ
วัตถุประสงค ์ตลอดจนก าหนดวิธีการเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
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         2.  การจัดองค์การ (Organizing) ประกอบด้วย การจัดบุคคล แบ่งแผนงาน และจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนงาน เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตามแผนให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด การวางแผนและการจัดการองค์กรนี้จัดได้ว่าอยู่ในส่วนของ
การคิดซึ่งเป็นนามธรรมเพ่ือให้ส่วนการคิดนี้น าไปสู่การกระท าที่ส าเร็จเป็นรูปธรรมจะต้องอาศัย
สมาชิกในองค์กรซึ่งหมายถึงตนเองและผู้อ่ืนร่วมกันท างาน และเพ่ือให้สมาชิกสามารถท างานได้ตาม
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และบรรลุวัตถุประสงค์ จะต้องอาศัยกิจกรรมในล าดับต่อไปนี้เรียกว่า 
การชี้น า 
         3.  การชี้น า (Leading) ประกอบด้วยเนื้อหา 2 เรื่องส าคัญ คือ ภาวะผู้น า (Leadership) ซึ่ง
เกี่ยวกับการพัฒนาตัวผู้บริหารเอง และการจูงใจ (Motivation) ซึ่งเกี่ยวกับการชักจูง หรือการกระตุ้น
ให้ผู้อื่นท างานได้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถ 
         4.  การควบคุมองค์กร (Controlling) เป็นการควบคุมองค์กรให้การด าเนินงานต่าง ๆภายใน
องค์กร เป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวังหรือมาตรฐานที่ก าหนดกองแผนงานและประเมินผล  
       กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2557 : บทความ) มีหน้าที่ใน
การเสนอความเห็นเพ่ือจัดท านโยบายและแผนการจัดการมลพิษ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ รวมทั้งติดตามประเมินผล ประสานและให้ค าแนะน าในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ด าเนินการเพ่ือก าหนดเขตและ
ติดตามผลการด าเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอความเห็นในการประยุกต์ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และการค้าในการ
ปูองกัน และแก้ไขภาวะมลพิษ จัดท า รายงานสถานการณ์ด้านมลพิษ จัดท าและด าเนินการตามแผน
แม่บทการพัฒนาระบบงานสนเทศ และระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลด้านมลพิษ เพ่ือการใช้
ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานและบริการสาธารณะ ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษและงานประสานการด า เนินงานเกี่ ยวกับการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการมลพิษ ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในการด าเนินการร่วมด้านมลพิษ  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยฝุายต่าง ๆ  
ได้แก่ กลุ่มวิเคราะห์แผนและประเมินผล กลุ่มเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ และได้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้ 

 บุญรับ ศักดิ์มณี (2546 : 81) กล่าวว่า การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการในการ
สงวนการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและได้รับประโยชน์

http://www.pcd.go.th/info_serv/pollution.html
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สูงสุด ควรค านึงในเรื่องต่อไปนี้ 
 1.  การอนุรักษ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต้องค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทุกด้านควบคู่กันไป 
 2.  การวางแผนในการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดและต้องเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวิตอย่างกลมกลืน ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งความสมดุล
ของระบบนิเวศควบคูก่ันไป 
 3.  การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทุกคนควรต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปตลอดเวลา 
 4.  ความส าเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ และความปลอดภัยของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.  จ านวนอัตราประชากรโลกเพ่ิมข้ึนก็มีการบริโภคเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ แต่ในขณะที่มีการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้นตามด้วยจึงเป็นเหตุท าให้ทรัพยากรธรรมชาติที่ มีอยู่ จึงลดลงและ
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามมาทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ตามล าดับ 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548 : 48-50) กล่าว่าการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความส าคัญและเก่ียวโยงกัน ดังนี้ 
 ประการแรก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าเป็นปัญหาของโลกมิใช่เป็นปัญหาของ
ประเทศใด หรือท้องถิ่นใดโดยเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีประโยชน์ ส าหรับชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของคนและสัตว์ ซึ่งหากรักษาไว้ไม่ได้แล้ว ทั้งคนและสัตว์ก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้
อย่างปกติสุข 
 ประการทีส่อง ประชากรของโลกมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีจ านวน
จ ากัด อีกทั้งบางอย่างก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ ซึ่งหากไม่ช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นไว้ภายในอนาคตก็จะได้รับความเดือดร้อน 
 ประการที่สาม ทรัพยากรธรรมชาติเป็นเครื่องส่งเสริมการผลิตทางด้านเศรษฐกิจ 
ประการที่สี่ ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดแสดงออกถึงความเจริญงอกงามทางด้านวัฒนธรรมและ
แสดงถึงความเจริญทางจิตใจของประชาชนในชาติ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติไม่ให้ถูก
ท าลายไป 
 ประการที่ห้า ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติยังคงอยู่และมีแนวโน้มว่าก าลังเพ่ิมความรุนแรงขึ้น 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบายไม่ต่อเนื่อง ขาดการเอาจริงเอาจัง และการปฏิบัติตามนโยบาย ก็ยังขาด
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงท าให้ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 ประการที่หก การพัฒนาประเทศและการพัฒนาชนบทที่ผ่านมา ซึ่งเน้นหนักด้าน การ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมีอัตราความเร็วสูงและไม่มีขอบเขตการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
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 ศิริชัย ไตรสารศรี (2539 : 37) กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 3 ประการคือ 
 1.  การสงวน (Preservation) คือ การธ ารงไว้ซึ่งความสมดุลของธรรมชาติ โดยปล่อย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความเจริญเติบโตและมีความสัมพันธ์พ่ึงพาอาศัยกันและกัน
ตามธรรมชาติ โดยมนุษย์ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว 
 2.  การอนุรักษ์ (Conservation) คือ แนวคิดในการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกท าลายหรือเสื่อมสลายลงไป 
 3.  การพัฒนา (Development) คือ แนวคิดในการปรับปรุง ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมให้มีสภาพดีขึ้นรวมทั้งการใช้ประโยชน์ (Utiliztion) คือ แนวคิดในการน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่นในทางการบริหารหรือ
ทางปกครองนั้นได้มีมาเป็นเวลานานแล้วในต่างประเทศ และช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่กี่ปีนี้ แนวคิดการมี
ส่วนร่วมดังกล่าวได้แพร่มาสู่ประเทศไทยเรา ท าให้ในปัจจุบันประเทศไทยของเราได้ให้ความสนใจต่อ
หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาประเทศทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพ่ือเข้าสู่
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานภาครัฐภายใต้แนวคิดการ
บริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) และแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) โดยที่ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท างาน และร่วมรับผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมไปจนกระทั่งถึงร่วม
ตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่
ยอมรับร่วมกันของทุกฝุาย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเราได้น าเอาหลักการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ มา
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน
และชุมชนท้องถิ่นท่ีจะต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ 
 ประชาชนในฐานะผู้เป็นเจ้าของอ านาจที่แท้จริง เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการผลักดันให้
กลไก(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่น) ด าเนินภารกิจการพัฒนาท้องถิ่ น ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นต่อการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด ซึ่งประชาชนในท้องถิ่น สามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมได้ ดังนี้คือ (สมพงษ์ เกษมสิน, 2556 : 26-30) 
 1. การใช้สิทธิในการเลือกสรร หรือเลือกตั้งผู้แทนของตนเองเข้าไปเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือเป็นตัวแทน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ และก าหนดทิศทางการพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
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ตนเองและชุมชน ทั้งนี้ หากผู้แทนข้างต้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ประชาชนในท้องถิ่นก็มีสิทธิที่จะไม่
เลือกตั้งให้เป็นผู้แทนในสมัยต่อ ๆ ไปได้ 
 2. การเสนอความต้องการต่อผู้แทนของตน เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาก าหนดเป็นนโยบาย 
แผนงาน/โครงการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน 
 3. การตรวจสอบการด าเนินงานของสภาฯ และคณะกรรมการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ โดยการเฝูามอง และติดตามการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของตน แล้วเสนอความคิดเห็นต่อสาธารณะ โดยเสนอในนามของกลุ่ม/ชมรม 
หรือองค์กรชุมชนในท้องถิ่น โดยอาจผ่านสื่อของชุมชน เช่น หอกระจายข่าว สื่อมวลชนท้องถิ่นหรือ
โดยวิธีการตั้งข้อสังเกต โดยผ่านปากต่อปากของชุมชนเอง หรือผ่านผู้แทนของตนที่ได้เลือกไปรวมทั้ง
การร้องเรียนผ่านผู้บริหารของหน่วยงาน ที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็ได้ 
 4. การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น ในกรณีที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน จากการประกอบกิจการใด ๆ ในท้องถิ่นนั้น ซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถร้องเรียนได้
และขณะเดียวกันเป็นหน้าที่ขององค์กร ปกครองท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานฯ ที่ต้องด าเนินการ
แก้ไขเรื่องดังกล่าว ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
 5. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ซึ่งถือว่า เป็น "กติกา" หรือ 
"หลักปฏิบัติ" ที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น เพ่ือให้ใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการ
รักษาความสะอาด และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แล้วแต่กรณี รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วย 
 จากบทบาทและสิทธิหน้าที่ของประชาชน ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว
จึงกล่าวได้ว่าประชาชน เป็นองค์ประกอบ หรือปัจจัยที่ส าคัญ ที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
องค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับประชาชนได้เป็นที่พ่ึง และเป็นหัวหอกของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น สมดังเจตนารมณ์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย 
และการกระจายอ านาจสู่ประชาชนอย่างแท้จริง 
 การปกครองท้องถิ่นที่เป็น "ประชาธิปไตย" และที่ประชาชนมีส่วนร่วม จะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดขีองประชาชนในท้องถิ่นนั้น อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเข้มแข็งได้
อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน ประชาชนในท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินงานในลักษณะ "ประชาสังคม" กล่าวคือ มีการรวมตัวของชุมชน เป็นองค์กร  หรือชมรม หรือ
กลุ่มต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ตามความต้องการของชุมชน เพ่ือให้ทุกส่วนของชุมชนได้มีส่วนร่วม ทั้ง
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การด าเนินการ และ
ติดตามก ากับการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นองค์ภาคีหนึ่งที่ส าคัญ และมีบทบาทร่วมกับ
องค์กรต่างๆ ของชุมชนนั้น ในการด าเนินการพัฒนา 
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 ดังนั้น อาจสรุปว่าความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา/ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา ร่วมรับประโยชน์จากการพัฒนา และร่วมในการ
ประเมินผล 
 วันชัย วัฒนศัพท์ (2544 : 25 - 28) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ
กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความ
คิดเห็นเพ่ือแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง จึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตาม และ
ประเมินผลเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝุาย 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมี 5 ทฤษฎี (อคิน รพีพัฒน์ อ้างถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545 :  
7-9) ได้สรุปไว้ดังนี้ 
 1.  ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation) (Maslow อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์, 
2527 : 7-8) กล่าวว่า การเกลี้ยกล่อม หมายถึง การใช้ค าพูดหรือการเขียน เพ่ือมุ่งให้เกิดความเชื่อถือ
และการกระท า ซึ่งการ เกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและ
ถ้าจะให้เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อม โดยเฉพาะ
ในเรื่อง ความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของมาสโลว์ ที่เรียกว่าล าดับขั้นความต้องการ 
(hierarchy of needs) คือ ความต้องการของคนจะเป็นไปตามล าดับจากน้อยไปมากมีทั้งหมด 5 
ระดับ ดังนี้ 
   1.1 ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (physiological needs) เป็นความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ (survival needร) ได้แก่ ความต้องการทางด้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ 
   1.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) ได้แก่
ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกท าร้ายร่างกาย หรือถูก ขโมยทรัพย์สิน หรือ
ความมั่นคงในการท างานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม 
   1.3 ความต้องการทางด้านสังคม (social needs) ไต้แก่ ความต้องการความรัก ความ
ต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
   1.4 ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) ไต้แก่ ความภาคภูมิใจ 
ความต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ไต้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความต้องการด้านนี้เป็นความ
ต้องการระดับสูงที่เกีย่วกับความม่ันใจในตัวเองในเรื่องความสามารถ และความส าคัญของบคุคล 
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   1.5 ความต้องการความส าเร็จแห่งตน (self-actualization needs) เป็นความต้องการใน
ระบบสูงสุด ที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเอง เพ่ือจะพัฒนา
ตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ความต้องการนี้จึงเป็นความต้องการพิเศษของบุคคลที่จะพยายาม
ผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางท่ีดีที่สุด 
 2.  ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Morale) คนเรามีความต้องการทาง
กายและใจ ถ้าคนมีขวัญดีพอผลของการท างานจะสูงตามไปด้วย แต่ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ต่างไปด้วย 
ทั้งนี้เนื่องจากว่าขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออกในรูปพฤติกรรมต่าง ๆ นั่นเอง การจะสร้าง
ขวัญให้ดีต้องพยายามสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เช่น การไม่เอารัดเอาเปรียบ การให้ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และเมื่อใดก็ตามถ้าคนท างานมีขวัญดีจะ
เกิดส านึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งในส่วนที่เป็นขวัญส่วนบุคคลและขวัญของ
กลุ่ม ดังนั้น จะเป็นไปได้ว่าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดีย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะน าไปสู่การ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน (ยุพาพร รูปงาม, 2545 : 8) 
 3.  ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) ปัจจัยประการหนึ่งที่นาสู่การมีส่วนร่วม
คือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดขึ้น หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือเน้น
ค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ มีความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี
ผูกพันต่อท้องถิ่น(ยุพาพร รูปงาม, 2545 : 8) 
 4.  ทฤษฎีการสร้างผู้น า (Leadership) การสร้างผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานด้วย
ความเต็มใจเพื่อบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญของการร่วม
กลุ่มคน จูงใจไปยังเปูาประสงค์โดยทั่วไปแล้วผู้น าอาจจะมีทั้งผู้น าที่ดีเรียกว่า ผู้น าปฏิภาณ (positive 
leader) ผู้น าพลวัต คือ เคลื่อนไหวท างานอยู่เสมอ (dynamic leader) และผู้น าไม่มีกิจ ไม่มีผลงาน
สร้างสรรค์ ที่เรียกว่า ผู้น านิเสธ (negative leader) ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผู้น า จึงท าให้เกิด
การระดมความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีขวัญก าลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น การสร้างผู้น าที่ดี ย่อมจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดีนั่นเอง
(ยุพาพร รูปงาม, 2545 : 8) 
 5.  ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) การใช้ระบบ
บริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน เป็นเครื่องมือ
ในการด าเนินการ แต่อย่างใดก็ตามผลของความร่วมมือยังไม่มีระบบใดดีที่สุดในเรื่องการใช้บริหาร 
เพราะธรรมชาติของคน ถ้าท างานตามความสมัครใจอย่างตั้งใจไม่มีใครบังคับก็จะท างานด้วยความรัก 
แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจ าเป็นของรัฐ เพราะการใช้ระบบบริหารเป็น
การให้ปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายเพ่ิมความคาดหวังผลประโยชน์  (ยุพาพร รูปงาม, 
2545 : 8-9) 
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 กระบวนการการมีส่วนร่วม 
 2.2.1 การตัดสินใจ 
 การตัดสินใจเป็นกระบวนการของการแสวงหาทางเลือกที่มีอยู่จากทางเลือกต่าง ๆ และ
สามารถเลือกทางเลือกที่เป็นไปได้ นอกจากนี้การตัดสินใจยังเป็นวิธีที่สามารถน าไปสู่การบรรลุ
เปูาหมาย ดังนั้น ควรตระหนักอยู่เสมอว่าการตัดสินใจมิใช่เป็นเปูาหมายในตัวของมันเอง แต่เป็นเพียง
แนวทางหรือเครื่องมือที่จะท าให้ประสบความส าเร็จได้ สิ่งส าคัญของการตัดสินใจที่ต้องเริ่มต้น คือการ
ค้นหาวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่หลากหลาย ตลอดจนสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นขั้นตอน
จากนั้นจึงท าการก าหนดแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือไปสู่ความส าเร็จที่จะเกิดขึ้น 
 นักวิชาการ พลันเกต และแอ็ตเนอร์ (อ้างถึงใน วธุสิริ ฝั้นค าอ้าย, 2553 : 7-9) ได้เสนอล าดับ
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (define the problem) เป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญอย่างมาก
เพราะการระบุปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ ย่อมมีผลต่อการด าเนินการในขั้นต่อ ๆ ไปของกระบวนการ
ตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตัดสินใจด้วย 
 ขั้นที่ 2 การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย (identify limiting factors) เมื่อสามารถระบุปัญหาได้
ถูกต้องแล้ว ควรพิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ 
 ขั้นที ่3 การพัฒนาทางเลือก (develop potential alternatives) ขั้นตอนต่อไป ควรท าการ
พัฒนาทางเลือกต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศักยภาพและมีความเป็นไปได้
ในการแก้ปัญหาให้น้อยลงหรือให้ประโยชน์สูงสุด 
 ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ทางเลือก (analyze the alternatives) เมื่อท าการพัฒนาทางเลือก 
ต่าง ๆ โดยจะน าเอาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอย่างรอบคอบ 
 ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (select the best alternative) เมื่อท าการวิเคราะห์
และประเมินทางเลือกต่างๆ แล้ว ควรเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกอีกครั้งหนึ่งเพ่ือ
พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุด ควรมีผลเสียต่อเนื่องในภายหลังน้อยที่สุด 
และให้ผลประโยชน์มากที่สุด 
 ขั้นที่ 6 การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (implement the decision) เมื่อได้ทางเลือกที่ดี
ที่สุดแล้ว ก็ควรมีการน าผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัต ิเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นที่ 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (establish a control and evaluation 
system)ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุมและการ
ประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายหรือไม่
ข้อมูลย้อนกลับจะช่วยให้แก้ปัญหาหรือท าการตัดสินใจใหม่ได้โดยได้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่ดีที่สุด 
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 โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977 อ้างถึงใน ประภาพร ศรีสภิตย์ธรรม, 2543 : 
24) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้คือ 
 1.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 2.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
 3.  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 เดวิด อีสตัน  (Davis, 1977 อ้างถึงใน พวงทอง โยธาใหญ่, 2545 : 15) ได้กล่าวถึง การมีส่วน
ร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการ
เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้การกระท าเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับทั้งให้เกิดความรู้สึก
รับผิดชอบร่วมกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 
 แอร์วิน (Ervin, 1976, p. 138 อ้างอิงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545 : 6) ได้ให้แนวคิดการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมว่า หมายถึงกระบวนการให้ประชาชนเข้าใจมามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการด าเนินการ
พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความช านาญของ
ประชาชน ร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
 เฮอร์เบิร์ท ไซม่อน (Herbert A. Simon, 1978) ได้กล่าวว่า หน้าที่ของผู้บริหาร คือ การ
ตัดสินใจผู้ตัดสินใจจะต้องมี 
 1.  สามารถจัดล าดับความส าคัญของเปูาหมายต่าง ๆ ที่ต้องการบรรลุ 
 2.  รู้แนวทางปฏิบัติ(Alternative Strategies) ทุกแนวทางอย่างถ่องแท้ 
 3.  มีความรู้ (Knowledge) และมีความสามารถในทางจิตวิทยา แต่ในทางปฏิบัติ ไซมอนมี
ความเห็นว่าการตัดสินใจมิได้ด าเนินการไปอย่างมีเหตุผลสมบูรณ์แบบ เพราะ 
   - ผู้ตัดสินใจขาดความรู้ที่สมบูรณ์ 
   - มนุษย์ทั่วไปไม่มีความสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่า การตัดสินใจแต่ละครั้งจะน ามาซึ่ง
ความพอใจแค่ไหนในอนาคต 
   - ผู้ตัดสินใจไม่สามารถหยั่งรู้ถึงแนวทางปฏิบัติไปได้ทุกแนวทาง 
 องค์การอนามัยโลกและสหประชาชาติ (WHO and United Nation, 1978 : 41) ได้ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะที่เป็นกระบวนการในการพัฒนาว่า คือ การเข้า
ร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีพลังของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือก าหนดเปูาหมายของ
สังคม จัดทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและเป็นการปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการต่าง ๆ โดย
ความสมัครใจ 
 ยาดาฟ (Yadav, 1980 : 87 อ้างถึงใน โสภา มัคลัง, 2551) ได้ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไว้ว่าความร่วมมือของประชาชนด้วยความตั้งใจและสมัครใจ โดยไม่ถูกบังคับซึ่ง
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กระบวนการความร่วมมือของประชาชนจะต้องมีส่วนร่วม ดังนี้  
 1.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
 2.  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของแผนงานและโครงการพัฒนา 
 3.  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา  
 4.  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางอย่างยังคงก้าวเดินไปสู่ความเสื่อม
โทรม ถดถอย ยุ่งเหยิง และมีปัญหาจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากสาเหตุหลัก (ส านักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2554) คือ 
 1.  การกระท าที่เป็นอ านาจรัฐมีศักยภาพที่จ ากัดทางด้านงบประมาณและ อัตราก าลังคนที่จะ
ดูแล ปกปูอง รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.  การกระท าที่เป็นอ านาจรัฐส่วนใหญ่กระท าด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
 3.  การกระท าที่เป็นอ านาจรัฐ ขาดความเชื่อมโยงที่ต่อเนื่อง ของ “ความตระหนัก”
(Awareness) และความรับผิดชอบ(Responsibility) ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับของการ น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 4.  ความขัดแย้งทางแนวคิดขององค์กรประชาชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน กับภาครัฐ ที่ถูก
ปฏิเสธการยอมรับและยืนอยู่คนละฝุาย 
 5.  ขาดดุลยภาพในการพัฒนาประเทศที่เป็นรูปธรรมของการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ และการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงปฏิบัติ เพราะกระบวนการในการพัฒนาที่แยกย่อยจากจิตส านึกในมิติ
ของวิทยาศาสตร์ มิติทางศาสนาและมิติทางสังคม 
 สรุป สถานการณ์โดยทั่วไปของการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมมีแนวโน้มทรง
ตัว เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและเริ่มมีแนวโน้มลดลงและเศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัว แสดงให้เห็นว่า การ
บริหารจัดการที่ด าเนินการในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะ
เ พ่ิมขึ้ น ได้  ซึ่ งภาครัฐ ด า เนินการให้หน่วยงานต่ าง  ๆ  ที่ เ กี่ ยวข้องกับการ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการตามแผน พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งก าหนดไว้ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดยแต่ละ
หน่วยงานทุกระดับการปกครองเตรียมโครงการในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมจัด
ของบประมาณในการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
 ค าจ ากัดความของการตัดสินใจ 
 วธุสิริ ฝั้นค าอ้าย (2553 : 7-8) กล่าวว่า การตัดสินใจ คือ การเลือกทางเลือกที่ดีและ
เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มีอยู่หรือก าหนดขึ้น การตัดสินใจที่จะกระท าอย่าง
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ใดอย่างหนึ่งนั้น ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ ทางเลือก ผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับ
การกระท าที่เลือกซึ่งผลลัพธ์แต่ละอย่างมีความน่าจะเป็นไม่เท่ากัน และผู้ตัดสินใจจะต้องพิจารณาถึง
คุณค่า ประโยชน์หรือความส าคัญของการเลือกแต่ละอย่าง ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าการตัดสินใจของ
บุคคลนั้นเป็นกระบวนการซึ่งเป็นลักษณะของการใช้เทคนิควิธีการในการจ ากัดทางเลือกให้แคบลงเท่า
นั้นเอง ดังนั้นการตัดสินใจจึงมีลักษณะเป็นขั้นตอน คือ เริ่มจากการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
การก าหนดทางเลือก ข้อจ ากัด และสุดท้ายคือการตัดสินใจโดยยึดวัตถุประสงค์ 
 สรุปได้ว่า การตัดสินใจเป็นการเลือกคิดอันจะน าไปสู่การปฏิบัติหลาย ๆ ทางเลือกเพ่ือให้ได้
ทางเลือกท่ีเห็นว่าดีที่สุดเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งใจ 
 ประเภทของการตัดสินใจ 
 กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลต่าง ๆ และข้อมูลที่เป็นข้อมูล
ทางสถิติจะแบ่งการตัดสินใจออกเป็น 2 ประเภท (วธุสิริ ฝั้นค าอ้าย, 2553 : 8 ) 
 1.  การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอน (decision making under certainly) เป็น
การตัดสินใจที่ผู้ตัดสินใจทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างถูกต้องแน่นอน แต่เลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุดส าหรับสภาวการณ์นั้น และต้องหาทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจ ากัดของปัญหานั้น 
 2.  การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน (decision making underuncertainly) 
เป็นการตัดสินใจที่ผู้ตัดสินใจไม่ทราบล่วงหน้าว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน
อนาคตมีมากน้อยเพียงใด แต่พอจะมีข้อมูลที่สามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั้นได้ 
 กระบวนการตัดสินใจ 
 วธุสิริ ฝั้นค าอ้าย (2553 : 7-9) ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision 
making) หมายถึง การก าหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงข้ันตอนสุดท้าย การ
ตัดสินใจโดยมีล าดับขั้นของกระบวนการเป็นการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์  ซึ่งเป็น
การตัดสินใจโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยในการหาข้อสรุปเพ่ือการตัดสินใจ 
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจมีอยู่หลายรูปแบบ 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ 
 ทฤษฎีการตัดสินใจของ รีดเดอร ์(Reeder, 1971 อ้างถึงใน วธุสิริ ฝั้นค าอ้าย, 2553 : 11) ได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและได้แสดงให้เห็นว่า การกระท าของบุคคลนั้น เป็นผลมาจากการ
ที่บุคคลมีความเชื่อหรือไม่เชื่อ(belief or disbelief) ในสิ่งนั้น ๆ ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกกระท า
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกเรื่องจึงเป็นผลมาจากการที่มีความเชื่อและไม่เชื่อดังกล่าวโดยเฉพาะ
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจนั้น Reeder ได้เสนอความคิดและแนวทางการวินิจฉัยใน
พฤติกรรมโดยการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจและกระท า
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พฤติกรรมทางสังคม Reeder ได้แบ่งปัจจัยออกเป็นประเภทต่าง ๆ ถึง 3 ประเภท คือ ปัจจัยดึง (pull 
factors) ปัจจัยผลัก (push factors) และปัจจัยความสามารถ(able factors) ดังนี้ 
   ปัจจัยดึง(Pull factors) 
   (1) เปูาประสงค์ (goals) ความมุ่งประสงค์ที่จะให้บรรลุและให้สัมฤทธิ์จุดประสงค์ในการ
กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น ผู้กระท าจะมีก าหนดเปูาหมายหรือจุดประสงค์ไว้ก่อนล่วงหน้า และผู้กระท า
พยายามกระท าทุกวิถีทางเพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ 
   (2) ความเชื่อ (belief orientation) ความเชื่อนั้นเป็นผลมาจากการที่บุคคลได้รับรู้ไม่ว่า
จะเป็นแนวคิดหรือความรู้ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ จะมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคล และพฤติกรรมทาง
สังคมในกรณีท่ีว่าบุคคลจะเลือกรูปแบบของพฤติกรรมบนพ้ืนฐานของความเชื่อที่ตนยึดมั่นอยู่ซึ่งความ
เชื่อนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 42) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า คือ การยอมรับข้อเสนอใด
ข้อเสนอหนึ่งว่าเป็นจริง ความเชื่อจะก่อให้เกิดภาวะทางจิตใจในบุคคล ซึ่งอาจเป็นพ้ืนฐานส าหรับการ
กระท าโดยสมัครใจของบุคคลนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ความเชื่อนี้จะท าให้บุคคลได้กระท าหรือไม่กระท า
พฤติกรรมก็เป็นได้ 
   (3) ค่านิยม (value standards) เป็นสิ่งที่บุคคลยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและก าหนดการ
กระท าของตนเอง ค่านิยมนั้นเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งมีลักษณะถาวร ค่านิยมของมนุษย์จะแสดงออกทาง
ทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในเกือบทุกรูปแบบ ค่านิยมมีผลต่อการตัดสินใจในกรณีที่ว่าการกระท า
ทางสังคมของบุคคลพยายามที่จะกระท าให้สอดคล้องกับค่านิยมที่ยึดถืออยู่ 
 (4) นิสัยและขนบธรรมเนียม (habits and customs) คือ แบบอย่างพฤติกรรมที่สังคมก าหนด
ไว้แล้วสืบต่อกันมาด้วยประเพณี และถ้ามีการละเมิดก็จะถูกบังคับด้วยการที่สังคมไม่เห็นชอบด้วยในการ
ตัดสินใจที่จะเลือกกระท าพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดของมนุษย์นั้นส่วนหนึ่งจึงเนื่องมาจากแบบอย่าง
พฤติกรรมที่สังคมก าหนดไว้ให้แล้ว 
   ปัจจัยผลัก (Push factors) 
   (1) ความคาดหวัง (expectation) คือ ท่าทีของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นถือปฏิบัติและกระท าในสิ่งที่ตนต้องการ
ดังนั้น ในการเลือกกระท าพฤติกรรม (social action) ส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับการคาดหวังและท่าทีของ
บุคคลอื่นด้วย (สมศรี กิจยรรยง, 2536: 10) 
   (2) ข้อผูกพัน (commitments) คือ สิ่งที่ผู้กระท าเชื่อว่าเขาถูกผูกมัดที่จะต้องกระท าให้
สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ ข้อผูกพันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระท าของสังคมเพราะ
ผู้กระท าตั้งใจที่จะกระท าสิ่งนั้นๆ เนื่องจากเขารู้ว่าเขามีข้อผูกพันที่จะต้องกระท า 
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   (3) การบังคับ (force) คือ ตัวช่วยกระตุ้นให้ผู้กระท าตัดสินใจกระท าได้เร็วขึ้นเพราะ
ขณะที่ผู้กระท าตั้งใจจะกระท าสิ่งต่างๆ นั้น เขาอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะกระท าพฤติกรรมนั้นดีหรือไม่ 
แต่เมื่อมีการบังคับก็จะท าให้ตัดสินใจกระท าพฤติกรรมนั้นได้เร็วขึ้น 
   ปัจจัยความสามารถ(Able factors) 
   (1) โอกาส (opportunity) เป็นความคิดของผู้กระท าที่เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วยให้
มีโอกาสเลือกกระท า 
   (2) ความสามารถ (ability) คือ การที่ผู้กระท ารู้ถึงความสามารถของตัวเองซึ่งก่อให้เกิด
ผลส าเร็จในเรื่องนั้นได้ การตระหนักถึงความสามารถนี้จะน าไปสู่การตัดสินใจและการกระท าทาง
สังคม โดยทั่วไปแล้วการที่บุคคลกระท าพฤติกรรมใดๆ บุคคลจะพิจารณาความสามารถของตนเอง
เสียก่อน 
   (3) การสนับสนุน (support) คือ สิ่งที่ผู้กระท ารู้ว่าจะได้รับหรือคิดว่าจะได้รับจากการ
กระท านั้น ๆ 
 วธุสิริ ฝั้นค าอ้าย(2553 : 9-10) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ มีอยู่ด้วยกัน 2
ประเภท 
 1) ปัจจัยภายใน เป็นลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งทุกขั้นตอนของการ
ตัดสินใจถูกกระทบอย่างมากจากความจริงที่ว่า แต่ละคนมองตนเอง และโลกรอบข้างจากทัศนะที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ทัศนะส่วนบุคคลสามารถอธิบายได ้3 ส่วน ดังนี้ 
   1.1 กรอบของความคิด กรอบของความคิดของแต่ละคน ได้แก่ การจัดระบบความรู้และ
ประสบการณ์ที่สะสมมาหรือที่แต่ละคนตีความหมายจากประสบการณ์ใหม่ซึ่ งมีส่วนจ ากัด
ความสามารถของคนในการรับรู้ปัญหา ท าให้มองข้ามปัญหาที่ส าคัญในขณะเดียวกันกรอบของการคิด
ก็จ ากัดความสามารถในการตีความหมาย หรือการใช้หลักฐานที่มีในการแก้ปัญหาบางชนิด พ้ืนความรู้
เดิมมีส่วนในการก าหนดกรอบของความคิด และกรอบของการคิดก็มีส่วนจ ากัดการเรียนรู้เพ่ือให้ได้
ความรู้ใหม่ๆ พ้ืนความรู้ที่มีมากและถูกต้องย่อมเป็นสิ่งจ าเป็นและขาดไม่ได้ที่จะช่วยให้เราคิดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   1.2 ค่านิยม เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของลักษณะส่วนบุคคล ค่านิยมนี้ ได้แก่มาตรฐาน
และสิ่งที่บุคคลให้ความส าคัญในการด าเนินชีวิต ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามค่านิยมที่เขายึดถือ
จะเป็นสิ่งที่ชี้น าแนวทางด าเนินชีวิตของเขา ค่านิยมท่ีควรปฏิบัติ คือ การพ่ึงตนเอง การขยันหมั่นเพียร
และมีความรับผิดชอบ การประหยัดและอดออม การมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา ความรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ส่วนค่านิยมที่ควรแก้ไข เช่น การขาด
ระเบียบวินัย การรักพวกพ้องในทางที่ผิด การนิยมความสนุกสนาน การเห็นแก่ตัว การขาดความ
รับผิดชอบ เป็นต้น  
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   1.3 ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนหรืออัตมโนทัศน์ คือ ความคิดเห็นส่วนตัวเฉพาะคน ๆ
หนึ่ง การที่บุคคลคิดว่าตัวเขาเองเป็นคนเช่นไร ส่งผลต่อการคิดและการตัดสินใจของเขามาก แรงจูงใจ
ส าหรับการคิดส่วนมากมาจากความต้องการพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาและรักษาความคิดเห็นเป็นส่วนตัวที่
ตนพึงพอใจ 
 2) ปัจจัยภายนอก 
   2.1 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่ชี้ถึงวิธีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กร 
ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ประชากร ปัจจัยรายได้ประชาชาติ ระดับค่าจ้างและ
เงินเดือน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 
   2.2 ปัจจัยทางด้านสังคม เป็นการอธิบายถึงโครงสร้างทางสังคมที่องค์กรจะต้องเข้าไป
เกี่ยวข้อง เช่น ระดับการศึกษา ค่านิยม ความเชื่อ วิถีชีวิต อายุ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นไปอย่างช้า ๆ หรืออย่างรวดเร็ว ต่างมผีลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กร 
   2.3 ปัจจัยทางด้านการเมือง และกฎหมาย การพิจารณาถึงรูปแบบการปกครองความ
มั่นคงของรัฐบาล และกฎหมายที่รัฐบาลออกบังคับใช้ 
2.4 ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ 
ออกสู่ตลาด การพัฒนาระบบการท างานใหม ่
   2.5 ปัญหาบางเรื่องท่ีเราประสบอยู่ หากเรามีข้อมูลพร้อม เราอาจจะตัดสินใจได้ง่าย คือ 
ท าไปในทางที่มีเหตุผล ในทางที่เชื่อว่าถูกต้อง แต่ก็มีอยู่ไม่น้อยเรื่อง ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากล าบาก ไม่มี
หลักวิชากฎเกณฑ์หรือเหตุผลที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่าย 
 แนวความคิดเก่ียวกับปัจจัยหรือสาเหตุที่มีผลต่อการกระท าทางสังคม ดังนี้ (วธุสิริ ฝั้นค าอ้าย, 
2553 : 13) 
 1.  ในสถานการณ์ของการกระท าทางสังคมจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลหลายคนซึ่ง
แต่ละคนก็จะมีเหตุผลแต่ละอย่างในการตัดสินใจในการกระท า 
 2.  บุคคลหรือองค์การจะตัดสินใจหรือแสดงการกระท าบนพ้ืนฐานของกลุ่มเหตุผลซึ่งผู้
ตัดสินใจเองได้คิดว่ามันสอดคล้องหรือตรงกับเปูาหมายและสถานการณ์นั้น 
 3.  เหตุผลบางประการจะสนับสนุนการตัดสินใจ และเหตุผลบางประการอาจจะต่อต้านการ
ตัดสินใจ 
 4.  เหตุผลนั้น ผู้ตัดสินใจเองจะตระหนักหรือให้น้ าหนักที่แตกต่างกันในการเลือกเหตุผลหรือ
ปัจจัยที่มามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
 5.  เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ อาจจะเป็นเหตุผลเฉพาะจากเหตุผลเพียงหนึ่งประการ 
หรือมากกว่าจ านวนเหตุผล หรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท านั้น  
 6.  อาจจะมีเหตุผล หรืออาจจะไม่มีเลยที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในทุกโอกาส 
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 7. กลุ่มของปัจจัย หรือเหตุผลที่มีอิทธิพล ต่อการกระท าทางสังคมนั้น ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
 8.  ผู้กระท า ผู้ตัดสินใจ สามารถจะเลือกทางเลือกโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในบุคคล
แต่ละคน 
 9.  ส าหรับกรณีเฉพาะบางอย่างภายใต้การกระท าทางสังคม จะมีบ่อยครั้งที่จะมีทางเลือก
สองหรือสามทาง เพ่ือที่จะสนองตอบต่อสถานการณ์นั้น 
 10. เหตุผลที่จะตัดสินใจสามารถท่ีจะมองเห็นได้จากทางเลือกที่ถูกต้องแล้ว ดังนั้นทฤษฎีและ
แนวคิดในการตัดสินใจ เป็นกระบวนการเลือกคิด อันจะน าไปสู่การปฏิบัติหลาย ๆ ทางเลือก เพ่ือให้
ได้ทางเลือกท่ีเห็นว่าดีที่สุด เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงคต์ามท่ีได้ตั้งใจ และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ในการ
ที่จะตัดสินในกระท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 2.2.2 การด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา 
 สหประชาชาติ (United Nation, 1980 : 5 อ้างถึงใน เทอดศักดิ์ จันจเสวี, 2549) ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วม (Participation) ว่าหมายถึง การสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของ
ชุมชนและสมาชิกในสังคมที่กว้างกว่าสามารถเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือ และเข้ามามีอิทธิพลต่อ
กระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา  
 ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(2554) ได้อธิบายนโยบายด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้   
 1.  การจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐาน
การจัดการเชิงพ้ืนที่การมีส่วนร่วม และการกระจายอ านาจ 
 2.  เติมภูมิปัญญาประชาชนทุกระดับ และเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง 
 3.  พัฒนาบุคลากรให้รู้ทักษะและมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะ เพ่ือให้
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของกระทรวง 
 4.  พัฒนาระบบและมาตรฐานในการบริหารจัดการและจัดท าฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศหลักของประเทศได้ 
 5.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการก าหนดนโยบาย การวางแผน และการ
ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 6.  รณรงค์และสร้างจิตส านึกของประชาชนทุกฝุาย รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 7.  ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนของราษฎรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
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 8.  สร้างแรงจูงใจโดยใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย 
 9.  พัฒนากลไกลดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกลไกการตลาดเพ่ือสังคม เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.  ปรับปรุง แก้ไข เสนอร่างกฎหมายใหม่เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ และ
สามารถบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้งานสัมฤทธิ์ผลสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 11.  เพ่ิมบทบาทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเวทีโลก เพ่ือพัฒนาความร่วมมือ
และพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
 12.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานโดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน 
 ผ่องศรี สิทธิราช (2552 : 12-14) การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของสังคมไทยส่วนใหญ่ถูก
ผลักดันโดยรัฐและอิทธิพลความคิดของตะวันตก หรือบนฐานของผลประโยชน์เป็นหลัก ท าให้เกิด
ข้อจ ากัด อุปสรรคและผลกระทบต่อผู้คนต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นแนวคิดที่ดีที่จะน า
มุมมองทัศนะและรูปแบบการจัดการแบบหนึ่งเข้าไปจัดการกับความหลากหลายและความซับซ้อน
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่โดยหลักการของการจัดการที่ถูกต้องแล้ว คนที่สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมนั้น ๆ หรือเจ้าของปัญหาน่าจะมีส่วนร่วมในการแสวงหาแนวทางการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมของตนเอง แนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชนบทได้ถ้าไม่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม เช่นเดียวกันผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้โดยล าพัง ต้องให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาโดยตรงมาร่วมจัดการแก้ไขปัญหาด้วย 
ดังนั้นวิสัยทัศน์ใหม่ของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม คือการที่ผู้คนต่าง ๆ ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการแก้ไขปัญหา และมีความหลากหลายและยืดหยุ่นไปตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และ
วัฒนธรรมนั้น ๆ 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนมีความหมายที่ค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ
มากมาย ตั้งแต่การจัดใช้ทรัพยากร การบ ารุงรักษา การฟ้ืนฟู การปูองกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในชุมชน เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาน้ าเสีย เป็นต้น 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ ปูองกัน แก้ไขปัญหาจะมีผลดีในทางปฏิบัติ
เนื่องจากประชาชนได้ร่วมใจกันมีส่วนในการก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากร การปูองกัน
แก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟู เป็นต้น เงื่อนไขที่ก าหนดขึ้น โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจะน าไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมตามเปูาหมายที่ประชาชนในชุมชนนั้น ต้องการการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่มีส่วนในการเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข็มแข็งประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ได้ตามเปูาหมาย ที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมก าหนด 
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 วันชัย วัฒนศัพท์ (2543 : 19) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นการเข้าร่วมกิจกรรม
ของชาวบ้านตามที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้นและชาวบ้านเป็นผู้เสนอ โดยมีการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในหลายระดับ เช่น การเข้าร่วมในการฟังเฉย ๆ ร่วมฟังและออกความคิดเห็น ตลอดจนร่วมใน
การวางแผนและผู้เข้าร่วมมีตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านทั่วไป 

 2.2.3 การติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา 
 องค์การยูนิเซฟ (UNISEF, 1982 อ้างถึงใน กรองกาญจน์ เชิดชัยวชิรากุล, 2550) ให้
ความหมายเชิงปฏิบัติของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมี อิสระในตนเอง
และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยโครงการนั้นจะประสบความส าเร็จเมื่อชุมชนเป็นผู้ก าหนดความ
ต้องการและใช้ประโยชน์จากโครงการนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิผล โดยเมื่อบุคคลภายนอกที่เข้ามา
เกี่ยวข้องได้ถอนตัวออกไปแล้ว โครงการนั้น ๆ ก็ยังคงด ารงอยู่ต่อไป 
 แอร์วิน (Ervin, 1976 : 138 อ้างถึงใน สุวรรณ พิณตานนท์, 2546 : 46)กล่าวว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา 
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความช านาญ
ร่วมกับวิทยากรที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2549) กล่าวว่า การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (Initial Environmental Examination) เป็นการศึกษาสิ่งแวดล้อมในขั้นต้น เพ่ือดูคร่าว ๆ
ว่าจะมีผลกระทบใดบ้างที่อาจเกิดขึ้นได้ เพ่ือให้ทราบถึงความจ าเป็นว่าโครงการนั้น สมควรที่จะต้อง
จัดท า EIA หรือไม่ มักจะใช้ข้อมูลเบื้องต้นที่มีอยู่หรือข้อมูลที่สามารถหาได้ทันที เป็นการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Preliminary assessment) โดยศึกษาข้อมูลเท่าที่มีอยู่ประกอบด้วยการ
พิจารณา เบื้องต้นในประเด็น ดังนี้ 
 1.  การอธิบายลักษณะโครงการ และพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด 
 2.  ชี้ให้เห็นประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนให้ความสนใจ 
 3.  แสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึน 
 4.  เสนอมาตรการลดผลกระทบ 
 5.  เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบและแผนการพัฒนา 
 ในภาพรวมแล้ว ผลกระทบที่ได้จากการประเมินเบื้องต้นอยู่ในระดับใดหากผลกระทบต่ า
หมายถึง ไม่จ าเป็นต้องจัดท า EIA (Environmental Impact Assessment)ในขั้นต่อไป ผู้อนุญาต
สามารถน าเงื่อนไขจาก IEE (Initial Environmental Examination) ได้ก าหนดให้ปฏิบัติได้เลย
ผลกระทบมีนัยส าคัญ หรือไม่ชัดเจน หรือเป็นประเด็นที่สาธารณชนให้ความสนใจ และเกรงว่าจะเกิด
ข้อขัดแย้งได้ในภายหลังก็อาจก าหนดให้จัดท า EIA ต่อไปกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
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 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540 : 20) ได้กล่าวว่าแนวความคิดของการมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับระดับ
ความสมัครใจแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
 ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วมโดยสมัครใจ เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นจากการริเริ่มของประชาชนเอง  
 ระดับท่ี 2 การมีส่วนร่วมโดยการชักน า เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากการชักน าจากภายนอก
หรือจากชนชั้นน า โดยอาศัยความแกรงใจที่ประชาชนอาจจะมีผลต่อบุคคลที่นับถือ หรือจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจจะใช้สิ่งล่อใจที่เป็นผลตอบแทนทางวัตถุ หรือจิตใจกระตุ้นให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  
 ระดับที่ 3 การมีส่วนร่วมโดยการบังคับ เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดการใช้อ านาจที่เหนือกว่าไป
ใช้บังคับหรือระดมประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
 ดวงอุมา โพธิวัฒน์ (2551 : 21) ได้สรุปปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของ
บุคคล ซึ่งท าให้บุคคลแต่ละคนแสดงความคิดเห็นที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกันไว้ ได้แก่ 
 1.  สื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อความคิดเห็นของบุคคล เป็นการได้รับข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล 
 2.  กลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล เพราะเมื่อบุคลอยู่ในกลุ่ม
ใดหรือสังคมใด ก็ต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคม ซ่ึงท าให้บุคคลนั้นมี
ความเห็นไปตามกลุ่มหรือสังคมท่ีอยู่  
 3.  ข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลแต่ละคนได้รับทั้งนี้เพราะข้อเท็จจริงที่แต่
ละบุคคลได้รับแตกต่างกัน ก็จะมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527 : 183 อ้างถึงใน เมตต์ การุณ์จิต, 2541 : 12) กล่าวว่าการมีส่วน
ร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional Involvement) 
ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องเป็นเหตุ เร้าใจให้
กระท าการ (Contribution) ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับทั้งท าให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ
กับกลุ่มดังกล่าวด้วย 
 วันชัย วัฒนศัพท์ (2544 : 25-28) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ
กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความ
คิดเห็นเพ่ือแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง จึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝุาย 
 สุวิมล เปลื้องกระโทก (2546 : 44) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมาย และร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร สมาชิกจะรู้สึก
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ว่ามีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และช่วยกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน ซึ่งในลักษณะเช่นนี้ผู้บริหารจะต้องท างานกับกลุ่มคนมากกว่าการ
ท างานกับบุคคลคนเดียว 

 2.2.4 การรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
 ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(2554 : 17-35) ได้กล่าวว่า นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สามารถก่อให้เกิดการด าเนินงานและ
ผลประโยชน์ ดังนี้ 
 1.  ด าเนินการให้ชุมชนทั้งในชนบทและในเมืองมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
ประสานการวางผังเมืองและจัดระเบียบชุมชน ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
 2.  ปูองกัน รักษา และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นและอยู่ในระดับมาตรฐาน ที่ไม่เป็น
อันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชน ตลอดจนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 3.  ด าเนินการปูองกันและควบคุมสภาวะความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง กับ
สุขอนามัยที่จะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต และส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน 
 4.  สร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถปกปูอง คุ้มครอง และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ชุมชน สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โบราณคดีวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นมรดกสืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไป 
 ส านักงานมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 115) ได้อธิบายถึง ประโยชน์
ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาไว้ ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ย่อมก่อให้เกิดการพ่ึงตนเองได้ในที่สุดเนื่องจาก
เกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา และสร้างความเจริญให้กับชุมชนหรือหมู่บ้าน ของตนผ่านกิจกรรม
กระบวนการท างานตามโครงการ 
 2.  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นการสะท้อนถึง ความจริงใจของรัฐที่
มีต่อการสนับสนุนให้ประชาชนมีเสรีภาพในการตัดสินใจ และก าหนดชะตากรรมของท้องถิ่นตนเอง
 3.  เป็นช่องทางสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่นได้ถูกต้อง ตรงประเด็น 
 4.  เป็นการสร้างฉันทามติร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจ เนื่องจาก
เป็นการสร้างข้อตกลงที่จะเกิดการยอมรับร่วมกันภายในกลุ่ม 
 5. เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคล เพราะในกระบวนการมีส่วนร่วม ย่อมจะต้องมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อคิดเห็นระหว่างกัน ดังนั้น การมสี่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นเสมือนเวทีใน
การเรียนรู้ที่มปีระโยชน์อย่างมาก  
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 6.  เป็นการสนับสนุนการพัฒนาความรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นใน
พฤติกรรมของประชาชนในท้องถิ่น 
 7.  ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของผลงาน อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นใน
หมู่บ้าน และจะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการดูแลรักษา  
 พรชนก พลเดช (2547 : 34) ได้อธิบายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนช่วยให้เกิดความ
กระจ่างในวัตถุประสงค์ และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้น ๆ ได้อยู่เสมอสาธารณชน
สามารถที่จะผลักดันให้เกิดการทบทวนข้อสันนิษฐานที่ปิดบังอยู่ ซึ่งอาจจะปิดบังไม่ให้มองเห็น
ทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุด บ่อยครั้งกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดการ
พิจารณาถึงทางเลือกใหม่แทนวิธีการที่ได้เคยใช้กันมาในอดีตสาธารณชนมักจะมีข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งท า
ให้เกิดความแตกต่างในการที่จะน าไปสู่การตัดสินใจ ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างโครงการที่
ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ 
 2.  ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา โดยทั่วไปกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
เต็มรูปแบบมักจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลา แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การมีส่วนร่วมของประชาชน
มาตั้งแต่ต้น สามารถทีจ่ะลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกับความขัดแย้งของประชาชน
ได้ การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะดูว่าสิ้นเปลืองและเสียเวลากว่าที่จะตัดสินใจได้ แต่ว่าเมื่อ
ตัดสินใจแล้ว และเมื่อน ามาสู่การปฏิบัติอาจจะเป็นวิธีการที่ประหยัดกว่าด้วยซ้ า การตัดสินใจอย่างใด
อย่างหนึ่งอาจจะดูว่าสิ้นเปลืองอาจจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า ถ้าการตัดสินใจนั้นไม่ได้ท าให้เกิด
ข้อตกลงระหว่างกลุ่มหรือความเห็นชอบ ในกลุ่มต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องได้ แต่กลับน าไปสู่
ความขัดแย้งของประชาชนอย่างต่อเนื่องมากขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดผลในการ
ยอมรับอย่างสูงต่อการตัดสินใจโดยกลุ่ม ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจนั้น ๆ วิธีการนี้จะช่วยลด
ความขัดแย้งระหว่างการน าไปปฏิบัติ ท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งโดยทั่วไปมักจะแพงกว่า
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการจัดท าหรือด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระยะต้น 
 3.  การสร้างฉันทามติ โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะสร้างข้อตกลงที่มั่นคง
และยืนยาวและการยอมรับระหว่างกลุ่ม ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันคนละทาง การมี
ส่วนร่วมนี้ยังก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณี ลดความขัดแย้งทางการเมืองและก่อให้เกิด
ความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 
 4.  ความส าเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ท าให้คนเรา
มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และครั้งหนึ่งเมื่อได้ร่วมตัดสินใจแล้วเขาก็ย่อม
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ต้องการที่จะเห็นสิ่งนั้นน าไปปฏิบัติ ไม่เพียงแต่จะมีความสนับสนุนทางการเมืองต่อการน าไปปฏิบัติ 
แต่กลุ่มและปัจเจกชนอาจจะรู้สึกกระตือรือร้นในการที่จะช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 5.  ความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม โดยทั่วไปแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
วิถีทางที่จะน าไปสู่ความชอบธรรม และการด ารงอยู่ของความชอบธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการ
ตัดสินใจก่อให้เกิดความขัดแย้งก็คือ จะต้องใช้กระบวนการตัดสินใจซึ่งโปร่งใสและน่าเชื่อถือต่อ
สาธารณชนและซึ่งให้สาธารณชนมีส่วนร่วมโครงการ มีส่วนร่วมของประชาชน ยังก่อให้เกิดความ
เข้าใจถึงเหตุผลที่น าไปสู่การตัดสินใจนั้น ๆ 
 จากประโยชน์ของการมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการ
พัฒนาความรักท้องถิ่น และความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในพฤติกรรมของประชาชนในท้องถิ่น
เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา ลดความขัดแย้งน าไปสู่ความชอบ
ธรรม มีความรู้สึกเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การปกครองท้องถิ่น ถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและมีความส าคัญต่อการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในชุมชนท้องถิ่น ที่มีสภาพปัญหาสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติที่
แตกต่างกัน ซึ่งรัฐบาลกลางในฐานะที่ต้องดูแลประชาชนโดยภาพรวมทั้งประเทศย่อมไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง และตรงตามความต้องการของประชาชนใน
แต่ละพ้ืนที่รวมถึงการเรียกร้องของประชาชนชุมชนท้องถิ่นที่ต้องการมีส่วนร่วมในการปกครองและ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเองมาอย่างยาวนาน ท าให้รัฐบาลในหลายประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจกลางมาสู่การปกครองแบบการกระจายอ านาจมากขึ้น เพ่ือให้สิทธิแก่
ชุมชนในการตัดสินใจด าเนินภารกิจของท้องถิ่นและถือเป็นสถาบันฝึกปฏิบัติการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมด้วย 

 2.3.1 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 
 การปกครองตนเองซึ่งออกมาในรูปของการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกระบวนการการ

กระจายอ านาจ ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการใช้ทรัพยากรในการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นด้วยการ

แบ่งทรัพยากรและอ านาจจากรัฐบาลกลาง หรือในกรณีที่มีส่วนภูมิภาคก็คือการลดอ านาจจากส่วน

ภูมิภาคลง จากนั้นก็มุ่งเน้นถึงการแบ่งเบาภาระเพ่ือให้ท้องถิ่นจัดการเรื่องของตนเอง ที่ส าคัญที่สุดคือ

เรื่องท่ีเกี่ยวกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การเก็บขยะ การดูแลปัญหาเรื่องปัจจัยสี่ และการจัดเก็บ
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ภาษีโดยการออกบทบัญญัติท้องถิ่นซึ่งเป็นงานในความดูแลของการคลังส่วนท้องถิ่น นักวิชาการหลาย

ท่านได้ให้ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

 ชูวงษ์ ฉายะบุตร (2539 : 20) ได้สรุปความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นพ้ืนฐาน ได้สรุปไว้

ดังนี้ 

 1.  การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตย เพราะการ

ปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนทางการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชนให้ประชาชนรู้สึกว่า

ตนเองมีความเก่ียวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบ และ

หวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะน ามาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาในระบบ

การปกครองประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร การ

เลือกตั้งจะเป็นการฝึกให้ประชาชนใช้ดุลยพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไป

บริหารกิจการของท้องถิ่น นับได้ว่าเป็นผู้น าในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น

เกิดความคุ้นเคย มีความช านาญ ในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในระดับชาติต่อไป 

 2.  การปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง หัวใจของ  

การปกครองระบบประชาธิปไตย ประการหนึ่ง ก็คือ การปกครองตนเอง มิใช่เป็นการปกครองอันเกิด

จากค าสั่งเบื้องบน การปกครองตนเอง คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหาร

ท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก

ประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น เปิด

โอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความ

ส านึกในความส าคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหา

ของท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หรือ

การกระจายอ านาจไปในระดับต่ าสุด คือ รากหญ้า ซึ่งเป็นฐานเสริมส าคัญยิ่งของการพัฒนาระบบ

การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยความล้มเหลวของระบบประชาธิปไตยมีหลาย

องค์ประกอบ แต่องค์ประกอบส าคัญยิ่งยวดอันหนึ่ง คือ การขาดรากฐานในท้องถิ่น 

 3.  การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการ

กระจายอ านาจ การปกครองท้องถิ่นมีข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจาก

ความจ าเป็นบางประการ ดังนี้ 
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   3.1 ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวางนับว่าจะขยายเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก

งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีตามความเจริญของบ้านเมือง 

   3.2 รัฐบาลมิอาจจะด าเนินการในการสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง

ทั่วถึงเพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน การแก้ปัญหาหรือจัดบริการ

โครงการในท้องถิ่น โดยรูปแบบที่เหมือนกันย่อมไม่บังเกิดผลสูงสุด ในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและเข้า

ปัญหาได้ดีกว่าผู้ซึ่งไม่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่ เหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหา

เกิดข้ึนในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด 

   3.3 กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะถิ่นนั้น ไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอ่ืนและไม่มีส่วนได้ส่วน

เสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง 

ดังนั้น หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้วรัฐบาลจะต้องรับภาระด าเนินการทุกอย่างและไม่แน่ว่า

จะสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ถูกจุดหรือไม่ รวมทั้งจะต้องด าเนินเฉพาะท้องถิ่นนั้นไม่เกี่ยวพัน

กับท้องถิ่นอ่ืน หากได้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการเองแล้วภาระของรัฐบาลก็จะผ่อน

คลายไป รัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงแต่ควบคุมดูแลเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น เพ่ือให้ท้องถิ่นมีมาตรฐานในการ

ด าเนินการยิ่งขึ้น การแบ่งเบาภาระท าให้รัฐบาล มีเวลาที่จะด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญหรือกิจการ 

ใหญ่ ๆ ระดับชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ความคับค่ังของภาระหน้าที่ต่าง ๆ ที่

รวมอยู่ส่วนกลางจะลดน้อยลง ความคล่องตัวในการด าเนินงานของส่วนกลางจะมีมากขึ้น 

   3.4 การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่น ตรงเปูาหมายและมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรประชาชน 

ความต้องการ และปัญหาย่อมแตกต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริหารหรือแก้ไข ปัญหาให้ถูกจุดและ

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน

เป็นอย่างดี การบริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ต้องเสียเวลาเสนอเรื่องขอ

อนุมัติไปยังหน่วยเหนือขึ้นไป ท้องถิ่นจะบริหารงานให้เสร็จสิ้นลงภายในท้องถิ่นนั่นเอง ไม่ต้อง

สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น 

   3.5 การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมืองการบริหารของประเทศใน

อนาคต ผู้น าการปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกตั้งการ

สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่น ย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝน

ทักษะทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย 



58 
 

   3.6 การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง 

การปกครองท้องถิ่น โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้งทาง

การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การด าเนินงานพัฒนาชนบทที่ผ่านมายังมีอุปสรรคส าคัญประการหนึ่ง 

คือ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ซึ่งพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้น ต้องมาจากการ

ริเริ่มช่วยตนเองของท้องถิ่น ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระใน

การปกครองตนเอง ซึ่งต้องมาจากการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง มิเช่นนั้นแล้วการพัฒนาชนบทจะ

เป็นลักษณะ “หยิบยื่นยัดใส่หรือกึ่งหยิบยื่นยัดใส” เกิดความคาดหวังว่าทุกปีจะมี“ลาภลอย” แทนที่

จะเป็นผลดีต่อท้องถิ่น กลับสร้างลักษณะการพัฒนาแบบพ่ึงพาไม่ยอมช่วยตนเอง อันเป็นผลทางลบ

ต่อการพัฒนาพ้ืนฐานระบบประชาธิปไตย ดังนั้น การกระจายอ านาจจึงจะท าให้เกิดลักษณะการ

พ่ึงตนเอง ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการพัฒนาสังคมชนบทอย่างยิ่ง 

 พูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกุล (2539 : 56) ได้สรุปความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

พัฒนาประชาธิปไตย มี 5 ประการ คือ 

 1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสถาบันให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย

แก่ประชาชน กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาพจ าลองของระบบการเมืองของชาติ มี

กิจกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตัง เป็นการชักน าให้คนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ปกครองตนเองเป็นการฝึกหัดการตัดสินใจทางการเมือง 

 2.  การสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคงจะต้องเริ่มจากการสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น

ก่อน เพราะการพัฒนาทางการเมืองในวงกว้างจะน าไปสู่ความเข้าใจใจการเมือง ในระดับชาติโดยง่าย 

 3.  การปกครองท้องถิ่นจะท าให้ประชาชนเกิดความรอบรู้แจ่มแจ้ง ทางการเมือง(Political 

Maturity) กล่าวคือ ประชาชนจะรู้ถึงวิธีการเลือกตั้ง การตัดสินใจ การบริหาร การเมืองท้องถิ่น การ

ต่อสู้แข่งขันกันตามวิถีทางการเมือง ท าให้เกิดการรวมกลุ่ม ทางการเมืองในที่สุด 

 4.  การปกครองท้องถิ่น ท าให้เกิดการเข้าใจสู่วิถีการเมืองของประชาชนด้วยเหตุที่การเมือง

ท้องถิ่น มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและใกล้ตัว และเกี่ยวพันต่อการเมืองระดับชาติหากมี

กิจกรรมทางการเมืองเกิดขึ้นอยู่เสมอก็จะมีผลท าให้เกิดความคึกคักและมีชีวิตชีวาต่อการปกครอง

ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น จะมีความเกี่ยวพันและเข้าใจสูระบบการเมืองตลอดเวลา 
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 5.  การเมืองท้องถิ่น เป็นเวทีสร้างนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้

ทางการเมืองในท้องถิ่น ท าให้คุณภาพของนักการเมืองระดับชาติสูงขึ้น ด้วยเหตุที่ได้รับความนิยม

ศรัทธาจากประชาชนจึงท าให้ได้รับเลือกตังในระดับท่ีสูงขึ้น 

 พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ และคณะ (2543 : 95) ได้สรุปการปกครองท้องถิ่นมีความส าคัญหลาย

ประการ ดังนี้ 

 1.  การปกครองท้องถิ่นจะช่วยให้การแก้ปัญหาการปกครองสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง เพราะ

ประชาชนรู้ปัญหาและเป็นผู้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหานั้นย่อมได้ผล เพราะ

ประชาชนรู้ปัญหาดีกว่าบุคคลอื่นเนื่องจากใกล้ชิดเหตุการณ์ 

 2.  การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตนเองเท่ากับ เป็นการฝึกฝนรู้จัก

การเรียนรู้การปกครองระดับชาติไปในตัว กล่าวอีกนัยหนึ่งการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอน

ให้ประชนเรียนรู้การปกครองระดับชาติ ซึ่งอ านวยในการพัฒนาการทางการเมืองไปในตัว 

 3.  การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินและก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล

ไปได้ส่วนหนึ่ง 

 4.  การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งและบริหารงานมีประสิทธิภาพ จะท าให้ประชาชนมี

ความรู้สึกเชื่อมันและศรัทธาต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีความรู้สึกว่ามีความผูกพันและมีส่วนได้เสีย

ความส านึกเช่นนี้ จะสร้างสรรค์พลเมืองที่รับผิดชอบ (Responsible Citizens) ให้แก่ประเทศชาติเป็น

ส่วนร่วม 

 5.  การปกครองท้องถิ่นเป็นรากแก้วของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครอง

ตนเอง 

 ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นนั้น การปกครอง

ท้องถิ่นมีความส าคัญ เนื่องจากเป็นรากฐานการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นเสมือน

สถาบันที่ฝึกสอนประชาชนให้รู้สึกว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง  มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการท้องถิ่นท า

ให้เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นตนเอง การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ในการปกครองและควบคุมการปกครอง การปกครองส่วนท้องถิ่นถือ ว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุด

ในการพัฒนาการเมือง ความส าคัญนี้จึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป หากจะมองรวม

เป็นจุดใหญ่ ๆ แล้วสามารถแบ่งออกได้เป็นสองด้าน คือ ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถแบ่งออกเป็นสองดา้น คือ ด้านการเมืองการปกครองและด้านการบริหาร ในด้านการเมืองการ
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ปกครองนั้น เป็นการปูพ้ืนฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วน

ด้านการบริหารนั้น เป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลและประชาชนในท้องถิ่นได้หาทางสนองแก้ปัญหา

ด้วยตนเอง ด้วยกลไกการบริหารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ

จัดการ เป็นต้น 

 2.3.2 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 นักวิชาการหลายท่าน ได้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับค าว่า บทบาท ไว้ดังนี้ 

 สุพัตรา สุภาพ (2540 : 5) ได้ให้ความหมายของค าว่า บทบาทไว้ว่า บทบาท (role) คือ การ

ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของสถานภาพหรือต าแหน่งที่ก าหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาท

ของครู เป็นต้น 

 สุชา  จันทร์เอม และ สุรางค์ จันทน์เอม (2525) ได้อธิบายถึงความหมายของ บทบาทไว้ว่า

บทบาทที่ใกล้เคียงกับสถานภาพมาก บทบาทเป็นสิ่งที่บุคคลในสถานภาพต่าง  ๆ พึงกระท า นั่นคือ 

เมื่อสังคมก าหนดสิทธิและหน้าที่ให้สถานภาพใดอย่างไรแล้ว บุคคลในสถานภาพนั้น ๆ จะต้อง

ประพฤติหรือปฏิบัติหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ 

 ณัฏฐพร  ชินบุตร (2547 : 46) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมของ

บุคคลที่แสดงออกมาตามต าแหน่งหน้าที่ทางสังคม ที่ตนด ารงอยู่ในขณะนั้น ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับสิทธิ

และหน้าที่ของต าแหน่ง และยังต้องเป็นไปตามความคาดหวังของตนเอง และผู้ อ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์

กันด้วย 

 ปรีชา สุวังบุตร (2547 : 22) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
ตามสถานภาพ หรือต าแหน่ง หรือสิทธิหน้าที่  หรือบรรทัดฐานทางสังคม ที่มีความคาดหวังต่อการ
กระท าของบุคคลกลุ่มคนและสังคม เพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในสังคมนั้น  
 นิตย์ ประจงแต่ง (2548 : 5-23) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมที่
แสดงออกตามต าแหน่งที่บุคคลนั้นได้รับการแสดงออกนั้นย่อมผูกพันกับความคิดของผู้ด ารงต าแหน่ง
เอง และตามความคาดหวังของผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับต าแหน่งนั้น 
 ส าเริง กล้าหาญ (2549 : 7, 12) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง แนวทางของการแสดงออกหรือ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในต าแหน่งทางสังคม ทางหน้าที่การงาน ตามสภาพแวดล้อมของ
แต่ละบุคคลที่เป็นอยู่ 
 บุญตา ไล้เลิศ (2550 : 12) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของ
สถานภาพของต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งที่บุคคลได้รับ ต้องมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่
ก าหนดไว้ตามบทบาทของต าแหน่งนั้น และคล้อยตามความมุ่งหวังของสังคม 
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 จากความหมายข้างต้นจึงกล่าว ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง การกระท าหรือ
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาตามสถานภาพ หรือต าแหน่งหน้าที่ทางสังคม หรือบรรทัดฐานทาง
สังคม ที่ตนด ารงอยู่ในขณะนั้น ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับสิทธิและหน้าที่ของต าแหน่ง และยังต้องเป็นไปตาม
คาดหวังส าหรับผู้อยู่ในสถานภาพต่าง ๆ ว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นบทบาทที่คาดหวังโดยกลุ่มคนหรือ
สังคมความคาดหวังของตนเองและผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันด้วย เพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กันในสังคมนั้น สามารถโยงถึงบทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคล ในการเป็นสมาชิกของกลุ่มว่า ได้กระท า
หน้าที่ตามบทบาทที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทศบาลต าบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ใน
การด าเนินงานการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.3.3 การกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นมา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2440 โดยมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนต าบล และการปกครองรูปแบบพิเศษ แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมี
อิสระในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถตัดสินใจในกิจการเองได้
ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด แต่อ านาจการบริหารจัดการและการตัดสินใจยังอยู่ภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมายและต้องค านึงถึงความเป็นเอกภาพ ดังนั้น จึงมีกลไกในการก ากับดูแล และมีกรอบแนวทาง
ส าหรับด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศโดยรวม การกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก าหนดให้มีกฎหมายเพ่ือ
การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะและการจัดสรรสัดส่วน 
 1.  ท าให้เกิดการสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดีขึ้น 
 2.  ท าให้การด าเนินกิจการเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
 3.  ท าให้แบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง 
 4.  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมคีวามสนใจ รู้จักรับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่น ของตนเอง 
เพราะประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการด าเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 จุดอ่อนการกระจายอ านาจ ก็คือ ท าให้รัฐบาลเสียเอกภาพและเป็นภัยต่อความมั่นคง มี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความส าคัญและค าจ ากัดความไว้ ดังนี้ 
 ลิขิต ธีรเวคิน (2525 : 3) ให้ความส าคัญกับ การกระจายอ านาจ โดยกล่าวว่า การ กระจาย
อ านาจมีความส าคัญทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยสรุปได้ 2 ประเด็นใหญ่ดังนี้ 
 1.  การกระจายอ านาจ เป็นรากแก้ว ของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนื่องด้วย
ประชาธิปไตยประกอบด้วยโครงสร้างส่วนบน คือ ระดับชาติและโครงสร้างส่วนฐานราก คือ ระดับ
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ท้องถิ่น การปกครองตนเองในรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง คือ รากแก้วอันเป็นฐาน
เสริมส าคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
 2.  การกระจายอ านาจ มีความส าคัญในทางเศรษฐกิจและสังคม ในด้านการพัฒนาชนบท
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยโครงสร้างการ
ปกครองตนเอง ในลักษณะที่มีความเป็นอิสระพอสมควร ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการกระจายอ านาจ
อย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าการกระจายอ านาจ ไม่เพียงแต่ให้โอกาสแก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
 ส าหรับความหมายของค าว่า การกระจายอ านาจของนักวิชาการท่านอ่ืน ๆ เช่น ประทานคง
ฤทธิ์ศึกษาการ (2525) ประหยัด หงส์ทองค า (2526) และ บอนนาร์ด (1983 อ้างถึงใน ประทาน  
คงฤทธิศึกษาการ, 2533) สามารถสรุปความหมายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจได้ 2 ความหมาย ดังนี้ 
 1.  การกระจายอ านาจตามอาณาเขต (Size and boundary) หมายถึง การมอบอ านาจไป
ให้ท้องถิ่นจัดท ากิจกรรม หรือบริการสาธารณะภายในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น มีอิสระบางประการใน
การปกครองตนเอง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล เป็นต้น 
 2.  การกระจายอ านาจตามกิจการ (Functional) หมายถึง การมอบอ านาจให้องค์การ
สาธารณะ จัดท ากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง เพ่ือให้มิสระในการด าเนินงานอย่างเหมาะสมกับ
เทคนิคของงานนั้น เช่น การไฟฟูา การประปา และองค์การโทรศัพท์ เป็นต้น 
 โดยมีสาระส าคัญของการกระจายอ านาจ อยู่ที่ว่าท้องถิ่นอิสระในการปกครองตนเอง
(Autonomy) บางประการ โดยท้องถิ่นได้รับมอบอ านาจนี้จากส่วนกลาง การกระจายอ านาจนั้น
นอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดยมอบอ านาจหน้าที่ที่รัฐบาลกลางต้องด าเนินการไป
ให้ท้องถิ่นจัดท าแล้ว ยังเป็นการลดอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลกลางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รับไปโดยมีหลักการกระจายอ านาจที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
 1.  มีความเป็นนิติบุคคล(artificial person) การกระจายอ านาจการปกครองนั้นจะต้องมี
องค์การเป็นนิติบุคคลต่างหากจากองค์การของรัฐบาลกลาง การมีองค์การเป็นนิติบุคคลต่างหากนี้ ก็
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน องค์การเหล่านี้จะต้องมีงบประมาณ ทรัพย์สิน หนี้สิน และ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเป็นของตนเอง 
 2.  มีอ านาจอิสระในการบริหารงาน (autonomy) ความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็น
หลักการที่ส าคัญของการกระจายอ านาจปกครอง เพราะหากองค์การนั้นไม่มีอ านาจอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่จะต้องรอค าสั่งจากรัฐบาลกลางอยู่เสมอองค์การเช่นนี้ก็จะมีลักษณะไม่ผิดไปจากหน่วย
การปกครองส่วนภูมิภาค ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางที่ประจ าอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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 3.  ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเลือกผู้บริหารและท าหน้าที่ นิติบัญญัติใน การมีส่วน
ร่วมในการปกครองตนเองในท้องถิ่นของประชาชนนั้น อาจจะท าได้หลายระดับแล้วแต่ความสามารถ
และความสนใจของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นส าคัญ 
 4.  มีงบประมาณของตนเอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจในการจัดเก็บ
รายได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการมีอ านาจในการบริหารงบประมาณท่ีได้มานั้นด้วยตนเอง 
 บุญรับ ศักดิ์มณี (2546 : 32-35) จากองค์ประกอบทั้ง 4 ประการ ของหลักการกระจาย
อ านาจนี้ หากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น มีองค์ประกอบครบทั้ง 4
ประการและสามารถปฏิบัติงานงานโดยปราศจากการถูกควบคุม หรือแทรกแซงจากหน่วยงานใน
ระดับสูงกว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ย่อมจะเป็นองค์การปกครองท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะปฏิบัติงาน เพ่ือท้องถิ่นของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้กย็่อมขึ้นอยู่กับส่วนประกอบอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งต้องค านึงถึงเรื่องต่าง ๆ เพ่ิมเติมดังนี้ 
 1.  การด ารงอยู่อย่างยั่งยืน หมายถึง การให้ความส าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ทีห่นักแน่นกว่าปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเป็นเรื่อง
ส าคัญที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเกี่ยวข้องกับการท ามาหากินของประชาชน แต่ในแนวความคิด
ของการด ารงอยู่อย่างยั่งยืนนั้น ระบบเศรษฐกิจที่จะอยู่อย่างยั่งยืนจะต้องสามารถรักษาไว้ซึ่ง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จ าเป็นต้องพ่ึงพากันของระบบเศรษฐกิจให้ยืนยาวต่อไปใน 
อนาคต ซึ่งการด ารงอยู่อย่างย่างยืนอาจจะต้องพิจารณาถึงความชัดเจนในการเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุ 
และมีผลซึ่งกันและกัน การน ามาซึ่งข้อตกลงต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจัดการอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
รวมทั้งความคิดของการด ารงอยู่อย่างยั่งยืนให้เหมาะสมไปพร้อม ๆ กัน 
 2.  การมอบอ านาจการตัดสินใจไปยังระดับที่เหมาะสม หมายถึง การมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจไปยังระดับที่จะท าให้นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดปัญหาน้อย
ที่สุด ซึ่งน่าจะเน้นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมอบอ านาจการตัดสินใจควรจะเป็นเรื่อง
ของกระบวนการประชาธิปไตยท่ีจะต้องกระจายอ านาจในเรื่องต่อไปนี้ 
  - การกระจายการควบคุม ให้มีการกระจายอ านาจการควบคุมไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีหน่วยการปกครองที่เล็กลง 
  - การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
  - การร่วมด าเนินการ ควรให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินการทั้งภาครัฐเอกชนและ
ท้องถิ่น 
  - การสร้างขีดความสามารถ คือ การส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ช่วยตนเองและรับผิดชอบในการท านโยบายที่ท าให้เกิดความมั่นยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ 
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 3.  ยุทธศาสตร์ทางนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการทาง
การเมืองและการบริหารจัดการที่จะท าให้เกิดการด ารงอยู่อย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นการก าหนดนโยบาย และน านโยบายไปสู่การปฏิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการและกิจกรรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้บรรลุผลส าเร็จ 
 สรุป จากข้อมูลเบื้องต้นบทบาทและการกระจายอ านาจที่ผ่านมาล้วนมีความสัมพันธ์กันอย่าง
มากในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติระดับประเทศ 
ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น นับว่าเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดย
อาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวพันกับอ านาจอย่างแยกออกจากกันได้ยาก การปกครองที่
รัฐบาลในส่วนกลางให้อ านาจหรือการกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีอ านาจในการปกครองและร่วมรับผิดชอบทั้งหมด หรือแต่เพียง
บางส่วนในการบริหารงานท้องถิ่นของตน การกระจายอ านาจท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอ านาจอิสระ
จากส่วนกลาง ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทั้งทางการเมืองและการบริหารในการก าหนดนโยบาย
และการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือความต้องการของตนเอง โดยมีองค์กรของประชาชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากรัฐบาลกลางเป็นผู้ด าเนินงาน มีงบประมาณรายได้ 
ทรัพย์สินและบุคลากรเป็นของตนเอง และผู้บริหารมาจากเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องท าควบคู่กันไปทั้งสองอย่างและการ
ด าเนินการในเรื่องนี้ จะต้องกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการอย่างจริงจังและพร้อม ๆ กัน โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
 1.  รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 2.  โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 
 การปกครองท้องถิ่น ถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและมีความส าคัญต่อการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในชุมชนท้องถิ่น ที่มีสภาพปัญหาสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติที่
แตกต่างกัน ซึ่งรัฐบาลกลางในฐานะที่ต้องดูแลประชาชนโดยภาพรวมทั้งประเทศย่อมไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง และตรงตามความต้องการของประชาชนใน
แต่ละพ้ืนที่รวมถึงการเรียกร้องของประชาชนชุมชนท้องถิ่นที่ต้องการมีส่วนร่วมในการปกครองและ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเองมาอย่างยาวนาน ท าให้รัฐบาลในหลายประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองแบบรวมศูนย์อ านาจกลางมาสู่การปกครองแบบการกระจายอ านาจมากขึ้น เพ่ือให้สิทธิแก่
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ชุมชนในการตัดสินใจด าเนินภารกิจของท้องถิ่นและถือเป็นสถาบันฝึกปฏิบัติการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมด้วย 
 2.3.4 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 
 การปกครองตนเองซึ่งออกมาในรูปของการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกระบวนการการ
กระจายอ านาจ ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการใช้ทรัพยากรในการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นด้วยการ
แบ่งทรัพยากรและอ านาจจากรัฐบาลกลาง หรือในกรณีที่มีส่วนภูมิภาคก็คือการลดอ านาจจากส่วน
ภูมิภาคลง จากนั้นก็มุ่งเน้นถึงการแบ่งเบาภาระเพ่ือให้ท้องถิ่นจัดการเรื่องของตนเอง ที่ส าคัญที่สุดคือ
เรื่องท่ีเกีย่วกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การเก็บขยะ การดูแลปัญหาเรื่องปัจจัยสี่ และการจัดเก็บ
ภาษีโดยการออกบทบัญญัติท้องถิ่นซึ่งเป็นงานในความดูแลของการคลังส่วนท้องถิ่น นักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
 ชูวงษ์ ฉายะบุตร (2539 : 20) ได้สรุปความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นพ้ืนฐาน ได้สรุปไว้
ดังนี้ 
 1.  การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตย เพราะการ
ปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนทางการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชนให้ประชาชนรู้สึกว่า
ตนเองมีความเก่ียวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบ และ
หวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะน ามาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาในระบบ
การปกครองประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร การ
เลือกตั้งจะเป็นการฝึกให้ประชาชนใช้ดุลยพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไป
บริหารกิจการของท้องถิ่น นับได้ว่าเป็นผู้น าในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น
เกิดความคุ้นเคย มีความช านาญ ในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระดับชาติต่อไป 
 2.  การปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง หัวใจของการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเอง มิใช่เป็นการปกครองอันเกิดจาก
ค าสั่งเบื้องบน การปกครองตนเอง คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
นอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน
แล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น เปิดโอกาสให้
ประชาชนออกเสียงประชามติให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความส านึกใน
ความส าคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หรือการ
กระจายอ านาจไปในระดับต่ าสุด คือ รากหญ้า ซึ่งเป็นฐานเสริมส าคัญยิ่งของการพัฒนาระบบ
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การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยความล้มเหลวของระบบประชาธิปไตยมีหลาย
องค์ประกอบ แต่องค์ประกอบส าคัญยิ่งยวดอันหนึ่งคือการขาดรากฐานในท้องถิ่น 
 3. การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการ
กระจายอ านาจ การปกครองท้องถิ่นมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจาก
ความจ าเป็นบางประการ ดังนี้ 
    3.1 ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับว่าจะขยายเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก
งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีตามความเจริญของบ้านเมือง 
   3.2 รัฐบาล มิอาจจะด าเนินการในการสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
ทั่วถึงเพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน การแก้ปัญหาหรือจัดบริการ
โครงการในท้องถิ่น โดยรูปแบบที่เหมือนกันย่อมไม่บังเกิดผล สูงสุด ในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและเข้า
ปัญหาได้ดีกว่าผู้ซึ่งไม่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหา
เกิดข้ึนในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด 
   3.3 กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะถิ่นนั้น ไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอ่ืนและไม่มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง 
ดังนั้น หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้วรัฐบาลจะต้องรับภาระด าเนินการทุกอย่างและไม่แน่ว่า
จะสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ถูกจุดหรือไม่ รวมทั้งจะต้องด าเนินเฉพาะท้องถิ่นนั้นไม่เกี่ยวพัน
กับท้องถิ่นอ่ืน หากได้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการเองแล้วภาระของรัฐบาลก็จะผ่อน
คลายไป รัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงแต่ควบคุมดูแลเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น เพ่ือให้ท้องถิ่นมีมาตรฐานในการ
ด าเนินการยิ่งขึ้น การแบ่งเบาภาระท าให้รัฐบาล มีเวลาที่จะด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญหรือกิจการ 
ใหญ ่ๆ ระดับชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ความคับค่ังของภาระหน้าที่ต่าง ๆ ที่
รวมอยู่ส่วนกลางจะลดน้อยลง ความคล่องตัวในการด าเนินงานของส่วนกลางจะมีมากขึ้น 
  3.4 การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่น ตรงเปูาหมายและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรประชาชน
ความต้องการ และปัญหาย่อมแตกต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริหารหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน
เป็นอย่างดี การบริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ ต้องเสียเวลาเสนอเรื่องขอ
อนุมัติไปยังหน่วยเหนือขึ้นไปท้องถิ่นจะบริหารงานให้เสร็จสิ้นลงภายในท้องถิ่นนั่นเอง ไม่ต้อง
สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น 
  3.5 การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมืองการบริหารของประเทศใน
อนาคต ผู้น าการปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกตั้งการ
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สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่น ย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝน
ทักษะทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย 
  3.6 การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองการ
ปกครองท้องถิ่น โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การด าเนินงานพัฒนาชนบทที่ผ่านมายังมีอุปสรรคส าคัญประการหนึ่ง
คือ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ซึ่งพัฒนาชนบทที่สัมฤทธิ์ผลนั้นต้องมาจากการ
ริเริ่มช่วยตนเองของท้องถิ่น ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระใน
การปกครองตนเอง ซึ่งต้องมาจากการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง มิเช่นนั้นแล้ว การพัฒนาชนบทจะ
เป็นลักษณะ “หยิบยื่นยัดใส่หรือก่ึงหยิบยื่นยัดใส่” เกิดความคาดหวังว่าทุกปีจะมี “ลาภลอย” แทนที่
จะเป็นผลดีต่อท้องถิ่น กลับสร้างลักษณะการพัฒนาแบบพ่ึงพาไม่ยอมช่วยตนเอง อันเป็นผลทางลบ
ต่อการพัฒนาพ้ืนฐานระบบประชาธิปไตย ดังนั้น การกระจายอ านาจจึงจะท าให้เกิดลักษณะการ
พ่ึงตนเอง ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการพัฒนาสังคมชนบทอย่างยิ่ง 
 พูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล (2539 : 56) ได้สรุปความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาประชาธิปไตย มี 5 ประการ คือ 
 1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสถาบันให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แก่ประชาชน กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาพจ าลองของระบบการเมืองของชาติ มี
กิจกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตัง เป็นการชักน าให้คนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองเป็นการฝึกหัดการตัดสินใจทางการเมือง 
 2.  การสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคงจะต้องเริ่มจากการสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น
ก่อน เพราะการพัฒนาทางการเมืองในวงกว้างจะน าไปสู่ความเข้าใจการเมอืง ในระดับชาติโดยง่าย 
 3.  การปกครองท้องถิ่นจะท าให้ประชาชนเกิดความรอบรู้แจ่มแจ้งทางการเมือง (Political 
Maturity) กล่าวคือ ประชาชนจะรู้ถึงวิธีการเลือกตั้ง การตัดสินใจ การบริหาร การเมืองท้องถิ่น การ
ต่อสู้แข่งขันกันตามวิถีทางการเมือง ท าให้เกิดการรวมกลุ่ม ทางการเมืองในที่สุด 
 4.  การปกครองท้องถิ่น ท าให้เกิดการเข้าใจสู่วิถีการเมืองของประชาชนด้วยเหตุที่การเมือง
ท้องถิ่น มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและใกล้ตัว และเกี่ยวพันต่อการเมืองระดับชาติหากมี
กิจกรรมทางการเมืองเกิดขึ้นอยู่เสมอก็จะมีผลท าให้เกิดความคึกคักและมีชีวิตชี วาต่อการปกครอง
ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นจะมีความเกี่ยวพันและเข้าใจสู่ระบบการเมืองตลอดเวลา 
 5.  การเมืองท้องถิ่น เป็นเวทีสร้างนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้
ทางการเมืองในท้องถิ่น ท าให้คุณภาพของนักการเมืองระดับชาติสูงขึ้น ด้วยเหตุที่ ได้รับความนิยม
ศรัทธาจากประชาชนจึงท าให้ได้รับเลือกตั้งในระดับที่สูงขึ้น 
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 พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ และคณะ (2543 : 95) ได้สรุปการปกครองท้องถิ่นมีความส าคัญหลาย
ประการ ดังนี้ 
 1.  การปกครองท้องถิ่นจะช่วยให้การแก้ปัญหาการปกครองสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง เพราะ
ประชาชนรู้ปัญหาและเป็นผู้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น และการแก้นั้นย่อมได้ผลเพราะประชาชนรู้
ปัญหาดีกว่าบุคคลอื่นเนื่องจากใกล้ชิดเหตุการณ์ 
 2.  การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตนเองเท่ากับ เป็นการฝึกฝนรู้จัก
การเรียนรู้การปกครองระดับชาติไปในตัว กล่าวอีกนัยหนึ่งการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอน
ให้ประชนเรียนรู้การปกครองระดับชาติ ซึ่งอ านวยในการพัฒนาการทางการเมืองไปในตัว 
 3.  การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินและก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
ไปได้ส่วนหนึ่ง 
 4.  การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งและบริหารงานมีประสิทธิภาพ จะท าให้ประชาชนมี
ความรู้สึกเชื่อมันและศรัทธาต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีความรู้สึกว่ามีความผูกพันและมีส่วนได้เสีย
ความส านึกเช่นนี้ จะสร้างสรรค์พลเมืองที่รับผิดชอบ (Responsible Citizens) ให้แก่ประเทศชาติเป็น
ส่วนร่วม 
 5.  การปกครองท้องถิ่นเป็นรากแก้วของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครอง
ตนเอง 
 ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นนั้น การปกครอง
ท้องถิ่นมีความส าคัญ เนื่องจากเป็นรากฐานการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นเสมือน
สถาบันที่ฝึกสอนประชาชนให้รู้สึกว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการท้องถิ่นท า
ให้เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นตนเอง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการปกครองและควบคุมการปกครอง การปกครองส่วนท้องถิ่นถือ ว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
ในการพัฒนาการเมือง ความส าคัญนี้จึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป หากจะมองรวม
เป็นจุดใหญ่ ๆ แล้วสามารถแบ่งออกได้เป็นสองด้าน คือ ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถแบ่งออกเป็นสองด้วย คือ ด้านการเมืองการปกครองและด้านการบริหาร ในด้านการเมืองการ
ปกครองนั้นเป็นการปูพ้ืนฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วน
ด้านการบริหารนั้น เป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลและประชาชนในท้องถิ่นได้หาทางสนองแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ด้วยกลไกการบริหารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
จัดการ เป็นต้น 
 2.3.5 รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 รูปแบบการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเปูาหมายเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการด าเนินงานและลดปัญหาอุปสรรคท่ี 
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 1.  ให้ภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญใน
การพัฒนาของท้องถิ่น โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ของประเทศ
 2.  มีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับท้องถิ่น โดยเน้นการท างานเชิงรุกแทน
การตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 3.  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจและแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 4.  มีระบบการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน โดยมีระบบฐานข้อมูล และการตรวจวัดที่มีความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
 จากแนวคิดข้างต้น จึงได้มีการพิจารณาน าเอารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งมีที่มาจาก
การบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ขององค์กรภาคธุรกิจเอกชนและใช้ Balanced Scorecard 
หรือ BSC ที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลในการด าเนินงานเพ่ือสร้างความสมดุลและความยั่งยืนใน
การด าเนินงาน รวมทั้งได้มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการน าไปใช้ในการบริหารจัดการกับ
ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเรียกรูปแบบนี้ว่า 
การบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นรูปแบบการบริหารที่มุ่งให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีทิศทาง โดยใช้ยุทธศาสตร์เป็นตัว
ก ากับและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุเปูาหมาย โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือหลักการ
กระบวนการ เครื่องมือ และวิธีการด าเนินงาน 
 หลักการบริหารยุทธศาสตร์ให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรที่มีอยู่ 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินภารกิจต่าง ๆ โดยค านึงถึงคณะผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรใน
องค์กรระบบแผนและงบประมาณ โครงสร้างองค์กรและระบบข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งให้ความส าคัญ
ต่อบุคลากรทุกฝุายและทุกระดับ ทั้งระดับผู้บริหารที่เป็นแกนน าส าคัญ และระดับผู้ปฏิบัติซึ่งต้องมี
การด าเนินการที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
 หลักการบริหารยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยหลักส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1.  การแปลงและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 2.  การจัดองค์กรสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
 3.  การท าให้ยุทธศาสตร์เป็นงานของทุกคน 
 4.  การเรียนรู้และปรับปรุงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 5.  การเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยภาวะผู้น า 
 กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ระบบแผนและ
งบประมาณของท้องถิ่น ประกอบด้วยการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ทั้ง
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ผ่านระบบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมและการบูรณาการการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ในการก าหนดยุทธศาสตร์การแปลงยุทธศาสตร์และน ายุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติรวมถึงการติดตามและประเมินผล การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติ โดยผ่านระบบการ
จัดท าแผนสามปีและแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมถึงการจัดสรรงบประมาณประจ าปีของท้องถิ่น ทั้งนี้
จะมีการติดตามและประเมินผลโดยการวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 เครื่องมือและวิธีการด าเนินงาน ในการบริหารยุทธศาสตร์คือ ผังยุทธศาสตร์ที่เป็น แผนผัง
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อย่างรอบด้านเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าไปใช้ เป็นแนวทางประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ การจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการปูองกัน
และการแก้ไขภาวะมลพิษและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ประกอบด้วย ผู้รับบริการ การเงินการ
คลัง การบริหารองค์กร และการเรียนรู้และพัฒนา 
 การบริหารยุทธศาสตร์ เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของท้องถิ่น เหมาะสมกับ
ศักยภาพขององค์กรและค านึงถึงนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ โดยใช้เครื่องมือผังยุทธศาสตร์ในการ
แปลงและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติและติตามประเมินผล โดยยึดหลักการกระบวนการและ
เครื่องมือ ส่วนวิธีการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องจะแตกต่างกันไปตาม
ขนาด ศักยภาพ และวัฒนธรรมการท างานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น 
 โดยมีการก าหนดกรอบการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ส าหรับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ สามารถก าหนดทิศทาง หรือแนวทางในการจัดการ
แก้ไขปัญหาได้ โดยมีล าดับของการพัฒนา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2  กรอบการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ที่มา : ธเรศ ศรีสถิต ปี 2555 

ผลกระทบ (2) 

สิ่งแวดล้อม (3) 

การควบคุมโดยกฎหมาย (4) 

ระบบสังคมของมนุษย์ (1) วิทยาศาสตร์การเทคโนโลยี (5) 
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 ธเรศ ศรีสถิต ได้อธิบาย การจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อกิจกรรม ของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมดังนี้ กิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดของเสีย หรือการท าลายสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อได้รับผลกระทบการกระท าของมนุษย์ท าให้คุณภาพของ สิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อได้รับผลกระทบจากการกระท าของมนุษย์
ท าให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมลดลงไปอีก กฎระเบียบที่มีไว้ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพ
ที่เหมาะสม การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าแก้ไขปัญหาเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีและ
เหมาะสมได ้
 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการก าหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมคือ การก าหนด
มาตรฐาน คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมเพ่ือง่ายต่อการปฏิบัติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ยอมรับ ได้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องมีความพอดี ไม่แคบและไม่กว้างจนเกินไป 
 บทบาททางกฎหมายสิ่งแวดล้อม คือ การมีกฎหมายหรือข้อบังคับด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และการมีบทบาทลงโทษที่สะสมกับการที่มีการฝุาฝืน 
 นโยบายทางเศรษฐกิจ คือ การใช้ประโยชน์นโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและเอ้ืออ านวยต่อกัน ไม่ใช่มุ่งแต่จะหาก าไรจากสิ่งแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว เช่น การ
ใช้นโยบายการเก็บภาษีสูง ส าหรับธุรกิจที่ท าลายสิ่งแวดล้อม หรือการลดภาษีส าหรับธุรกิจที่ช่วยใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม คือ การแลกเปลี่ยนข่าวสารทางด้าน สิ่งแวดล้อมซึ่งกัน
และกัน เพ่ือให้ทันต่อการควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ต่าง ๆ มาแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือ การมีองค์กรที่ท างานเพ่ือการดูแลรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
ทั้งในส่วนของรัฐบาลและเอกชน ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นที่สนใจตั้งองค์กรเพ่ือดูแลสิ่งแวดล้อม 
 การใช้ความรู้แก่ประชาชน คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนได้รู้ถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เช่น การรณรงค์
ลดปริมาณขยะ ก็ต้องให้ความรู้แก่ประชาชนให้ผลิตของเสียให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ ตลอดจนการ
บอกให้ทราบถึงปัญหาที่จะตามมาของการมขียะสะสมรวมทั้งอันตรายต่าง ๆ ด้วย 
 ส่วนองค์กรพัฒนาเอกชนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก าหนดในมาตรา 56 วรรคสองว่า ให้องค์กร
อิสระซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบการศึกษาการประเมินผล กระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจกรรม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ก่อนที่จะมีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ นั่นก็คือ การเปิด
โอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและ
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ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีองค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ การวิเคราะห์ความคุ้มทุน การ
วิเคราะห์ผลกระทบทางนิเวศ และการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม ส่วนประชาชนในฐานะบุคคลแต่
ละคน มาตรา 56 นี้ ได้ระบุในวรรคแรกอย่างชัดเจนว่ามีสิทธิที่จะร่วมกับทั้งรัฐและชุมชนในการ
บ ารุงรักษาและการได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน
การคุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การด ารงชีวิตเป็นไปอย่างปกติสุข และ
ต่อเนื่องโดยมีสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 
 นอกจากสิทธิของบุคคลในการเข้ามามีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้วในมาตราเดียวกัน
นี้ได้ก าหนดในวรรคสาม กรณีท่ีไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (สิทธิบุคคลที่จะมีส่วนร่วม
ด้านสิ่งแวดล้อม) และวรรคสอง (การศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและให้องค์กรอิสระที่ประกอบด้วย
ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้
ความเห็นประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าว บุคคลเหล่านั้นก็สามารถ 
“ฟูองหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น” ก าหนดสิทธิและอ านาจของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วม ไว้ดังต่อไปนี้ 
 มิติแรก ร่วมรับรู้  ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนเริ่ มแรกของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ใน มาตรา 58 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ในความครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่
การเปิดเผยข้อมูลนั้น จะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้ส่วน
เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” สิทธิรับข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนนี้ ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มารองรับ ซึ่ง มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2540 โดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนจะเกิดขึ้นในสองกรณี
หลัก ๆ คือ กรณีที่ประชาชนแสดงเจตจ านงอย่างชัดเจน จะขอข้อมูลและข่าวสารที่ตนให้ความสนใจ
และให้ความส าคัญกับกรณีที่รัฐจะด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 56 วรรคสอง รัฐและหน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้รับผลกระทบรับทราบ ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นในสามกรณี คือ กรณีที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ กรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชน และกรณีที่เกี่ยวกับส่วนได้
ส่วนเสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายรองรับ เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมาย
อาญา ฯลฯ 
 มิติที่สอง ร่วมคิด เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารและรับทราบถึงโครงการหรือกิจกรรมที่รัฐจะ
ด าเนินการ ตามมาตรา 58 แล้ว ประชาชนยังได้รับสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ไม่ว่า
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จะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือเห็นเป็นอย่างอ่ืนแตกต่างไปจากมุมมองของรัฐโดยมีรายละเอียดของ
เนื้อหาสาระดังนี้ มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และสาเหตุ ผลจากหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาต หรือด าเนินโครงการ หรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ส่วน
เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ ปัจจุบันระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2539 ว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539
ที่ออกมาโดยอาศัยตามมาตรา 11(8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535
ขึ้นมารองรับแล้ว 
 มิติที่สาม ร่วมตัดสินใจ รัฐธรรมนูญให้สิทธิประชาชนที่รวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่น ดั้งเดิม 
สามารถตัดสินใจและด าเนินการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม บน
พ้ืนฐานของความสมดุลและยั่งยืน ตามมาตรา 46 
 มิติที่สี่ ร่วมท า กรณีมุ่งไปที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างกฎหมายและเสนอต่อ
รัฐสภาเพ่ือพิจารณา ตามมาตรา 170 และมีส่วนร่วมในการร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น (สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สภากรุงเทพมหานคร สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนต าบล) ให้
สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น มาตรา 287 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ มาตรา 170 ผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาพิจารณากฎหมาย ตามที่ก าหนด
ในหมวด 3 ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชาวไทย และหมวด 5 ในเรื่องแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดท าร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการเข้าชื่อรวมทั้งตรวจสอบให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 มิติที่ห้า ร่วมตรวจสอบ นอกจากมิติที่สี่ร่วมท าดังกล่าวข้างต้นแล้ว การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการตรวจสอบ การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของรัฐ ก็นับเป็นประเด็นหลักที่ส าคัญ
ยิ่ง ประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เรื่อง ร่วมตรวจสอบ มีมาตราที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งสิ้น 5 มาตรา
ได้แก่ (กรณีนี้มีกฎหมายอย่างน้อยสามฉบับรองรับอยู่ ได้แก่ พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2500 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539) มาตรา 70 เกี่ยวกับสิทธิให้ราชการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้
ก าหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน มาตรา 61 สิทธิบุคคลในการร้องทุกข์นั้น ได้ก าหนดให้บุคคล
มีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันควร มาตรา 56 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิบุคคลในการฟูองราชการ โดยก าหนดไว้ในวรรคสามให้บุคคลมีสิทธิในการฟูองร้องหน่วย
ราชการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่ง ในเรื่องสิทธิบุคคลในการมีส่วน
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ร่วมกับรัฐและชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม และวรรคสองให้หน่วยราชการต้องท าการศึกษา และ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา 62 ได้ก าหนดสิทธิบุคคลที่สามารถฟูองหน่วยงานของรัฐ ให้รับผิดชอบ
จากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น มาตรา
276 เรื่อง ศาลปกครอง ได้ก าหนดศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี ที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยราชการกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการด้วยกัน หรือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยข้อพิพาท
ดังกล่าว เกิดขึ้นมาจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของหน่วยราชการหรือเจ้าหน้าที่ 
 สรุป รูปแบบการบริหารจัดการที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของท้องถิ่น เหมาะสมกับศักยภาพขององค์กร
และค านึงถึงนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ โดยใช้เครื่องมือผังยุทธศาสตร์ในการแปลงและถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการ
น ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติและติดตามประเมินผล โดยยึดหลักการกระบวนการและเครื่องมือ ส่วนวิธีการ
ด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องจะแตกต่างกันไปตามขนาดศักยภาพและ
วัฒนธรรมการท างานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น แม้ว่าผลกระทบของ
รัฐธรรมนูญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม จะเป็นเพียงด้านหนึ่งในหลาย ๆ ด้านของผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่
สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ มี
แนวโน้มที่ความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความสลับซับซ้อนดังนั้นผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝุายจึงต้องท าความเข้าใจในรัฐธรรมนูญและน าไปประยุกต์ใช้ในภารกิจของตนเพ่ือ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ยังสามารถจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างสมดุลและยั่งยืนอีกด้วย 

2.4  ข้อมูลสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา 
 สภาพทั่วไปเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
เป็นหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามเกณฑ์
รายได้เป็นตัวก าหนดให้เป็นเทศบาลต าบล คือ มีรายได้ต่ ากว่า 12 ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน)
ประชากร 7,000 คนข้ึนไป อยู่กันหนาแน่นไม่ต่ ากว่า 1,500 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร เทศบาลต าบล
เหมืองง่า จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เป็นต้นมา เนื้อที่
ทั้งหมดของเทศบาลต าบลเหมืองง่า มีจ านวน 21.82 ตารางกิโลเมตร หรือจ านวน 13,636 ไร่ จ าแนก
ออกเป็น พื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 8,172 ไร่ พื้นที่ท่ีอยู่อาศัย ประมาณ 3,829 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ
ประมาณ 1,635 ไร่ เทศบาลต าบลเหมืองง่า ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองง่า ต าบลเหมืองง่า
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ท่ีมา : ส านักปลัดเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน, 2557) 
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 เทศบาลต าบลเหมืองง่า มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง ดังนี้  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลอุโมงค์ และต าบลหนองช้างคืน อ าเภอเมืองล าพูน 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ  ต าบลต้นธง และต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลมะเขือแจ้ และต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลประตูปุา และต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน 
 

 

ภาพที่ 2.3  แสดงแผนที่ที่ตั้งต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

 2.4.1 ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในต าบลเหมืองง่า 
   1). การคมนาคม เส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า เป็นประเภทถนน
ลูกรัง ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต เชื่อมในชุมชนและเขตพ้ืนที่ต าบลใกล้เคียง รวมทั้งถนนเลียบ
ล าเหมือง และสะพานคอนกรีต สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
   2). การประปา มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านในต าบลเหมืองง่า 
   3) การไฟฟูา ปัจจุบันภายในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่ามีการให้บริการด้านไฟฟูาที่ผลิต
โดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาคใช้ครบทุกครัวเรือน มีไฟฟูาสาธารณะครบถ้วนทุกพ้ืนที่ และมีไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตรพ้ืนที่การเกษตรกรรมในต าบลเหมืองง่า 
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   4) การสื่อสาร ภายในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่ามีชุมสายตู้โทรศัพท์สาธารณะติดตั้งทุก
หมู่บ้านในต าบลเหมืองง่า และมีระบบเสียงไร้สายของเทศบาครอบคลุมทุกจุด นอกจากนี้ยังพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ส าคัญ 
 2.4.2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า มีการประกอบอาชีพเกษตรกรในพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลเหมืองง่าเป็นส่วนใหญ่ ประเภทสวนล าไย ปลูกผัก ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ด ฯลฯ เป็นหลัก 
และอ่ืน ๆ ประกอบด้วย รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ค้าขาย นักธุรกิจ รับจ้างในโรงงานนิคม
อุตสาหกรรม รับจ้างทั่วไป อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน (อาชีพเสริมจากอาชีพหลักเป็นส่วนมาก)  
และประกอบกิจการบริการต่าง ๆ เช่น เสริมสวย ตัดผม นวดแผนโบราณ ร้านเช่าซีดี คาราโอเกะ 
ร้านอาหาร เช่าหนังสือ ซัก อบ รีด จ้างเหมาท าอาหาร นักดนตรี นักร้อง เป็นต้น ธุรกิจในเขตเทศบาล
ต าบลเหมืองง่ า ประกอบด้วย ปั๊ มน้ ามันขนาดใหญ่  อู่ซ่อมรถยนต์ร้ านขายรถยนต์  และ 
รถจักรยานยนต์ ตลาดสด โรงแรมขนาดเล็ก ห้องเช่า หอพัก ร้านค้าขายของช า สถานีเครือข่าย
โทรศัพท์ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น และในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า มีกลุ่มอาชีพในชุมชน 
ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเย็บผ้า 
 2.4.3 ข้อมูลการศึกษา 
 มีสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษา จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้าน  
ต้นผึ้ง โรงเรียนวัดเหมืองง่า โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง โรงเรียนบ้านปุาขาม และโรงเรียน       
วัดบ้านหลุก อีกทั้งมีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ านวน 3 แห่ง โดยจัดสถานที่เรียน ณ           
วัดเหมืองง่า วัดศรีบุญยืน และวัดบ้านหลุก นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลเหมืองง่า จ านวน 1 แห่ง โดยมีครูผู้ดูแล
เด็กเล็ก จ านวน 2 คน และผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จ านวน 4 คน 
 2.4.4 ข้อมูลทางสังคม 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภายในเขตเทศบาล มีวัด 9 แห่ง ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 วัด
ต้นผึ้ง วัดปุาไม้แดง หมู่ที ่2 วัดเหมืองง่า หมู่ที่ 3 วัดศรีบุญยืน หมู่ที่ 4 วัดวังทอง หมู่ที่ 5 วัดปุาขามส านัก
สงฆ์สามัคคีธรรมาราม (ปุาขาม) หมูท่ี ่8 วัดบ้านหลุก หมู่ที ่10 วัดศรีสองเมือง และวัดรัชมังคลาราม 
 2.4.5 ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองง่า จ านวน 1 
แห่ง และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 บ้าน 
เหมืองง่า หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญยืน หมู่ที่ 4 บ้านวังทอง หมู่ที่ 5 บ้านปุาขาม หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 7
บ้านปุาแขม หมู่ที ่8 บ้านหลุก หมู่ที ่9 บ้านหัวยาง และหมูท่ี ่10 บ้านศรีสองเมือง 
 



77 
 

 2.4.6 ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 สภาพด้านสิ่งแวดล้อม มีปริมาณขยะในต าบลเหมืองง่า ประมาณ 11 ตันต่อวัน ไม่มีโรงบ าบัด
น้ าเสียในต าบลเหมืองง่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่นทางเทศบาลได้ว่าจ้า งให้
บริษัทเอกชนขนขยะไปก าจัด ซึ่งช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นในพ้ืนที่ และไม่ต้องกังวลเรื่องสถานที่ที่จะใช้
ทิ้งขยะ และการถมขยะในอนาคต ส่วนการก าจัดสิ่งปฏิกูลทางเทศบาลยังไม่มีการบริการในด้านนี้และ
เทศบาลมีการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งพัง บริเวณเลียบล าน้ ากวง ขุดลอกล าเหมือง เพ่ือ
ประโยชน์ในด้านการเกษตรในต าบลเหมืองง่า 

 2.4.7 นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน     
ที่เกี่ยวข้องกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่ามีจ านวนมาก และหลากหลายในการประกอบอาชีพ 
การที่จะเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง จะต้องได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านผู้น าชุมชน และประชาชนในต าบล จะต้องมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจในการเสนอ
ปัญหาหรือความต้องการของชุมชนที่เป็นจริง มีการจัดเรียงล าดับความส าคัญ มีการวางแผนที่ดี การ
บริหารงานมีความชัดเจนและต่อเนื่อง องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ บุคลากรทั้งภาคการเมือง คณะ
ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการประจ า พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล
เหมืองง่า ต้องให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในต าบล โดย
ให้มีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารมากขึ้น ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการให้ประชาชนเข้าแสดง
ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยมีการจัดประชุมเวทีประชาคม
เทศบาลขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าแสดงความคิดเห็น ด้านแนวทางการพัฒนา
เทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านกิจกรรมทางการเมือง การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือประเพณีท้องถิ่น 
ตลอดจนการช่วยสะท้อนปัญหาความต้องการต่าง ๆ ในพ้ืนที ่
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรดิน เป็นลักษณะดิน
ร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก รวมทั้งทรัพยากรน้ า ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า มีแหล่ง
น้ าธรรมชาติคือ ล าน้ าแม่กวง และคลองล าเหมืองในชุมชนที่มีน้ าไหลผ่าน ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้น้ า
ในแหล่งน้ าธรรมชาติได้ดีเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ส่วนในฤดูหนาวและฤดูร้อนเกษตรกรส่วนใหญ่ ต้องสูบ
น้ าใต้ดินมาใช้ในการเพาะปลูกและบริโภค และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนของประชาชนในต าบลเหมืองง่า 
 2.  ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่ามีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก คุณภาพน้ าและน้ าเสีย จึง
มีปัญหาน้ าเสียส่วนใหญ่เกิดจากอาคารบ้านเรือน และน้ าเสียจากอุตสาหกรรมในครอบครัวเนื่องจาก
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ขณะนี้ทางเทศบาลยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน ซึ่งทางเทศบาลจะได้ด าเนินการแก้ไข
ต่อไป และไม่มีทรัพยากรแร่ธาตุและปุาไม้ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลเหมืองง่าด้วย 
 3.  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บขยะแบบครบวงจร โดยเน้นการมีส่วนร่วมขอความร่วมมือ
ประชาชนในต าบลแต่ละครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะเหลือใช้และขยะที่สามารถน า
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้านการก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าเก็บขยะ
ในพ้ืนที่เอง โดยวิธีการก าจัดขยะนั้นทางเทศบาลได้ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนขนขยะไปก าจัด ซึ่งช่วยลด
ปัญหากลิ่นเหม็นในพ้ืนที่ และไม่ต้องกังวลเรื่องสถานที่ที่จะใช้ทิ้งขยะ และการถมขยะในอนาคต ส่วน
การก าจัดสิ่งปฏิกูลทางเทศบาลยังไม่มีการบริการในด้านนี้ 
 4.  ด้านมลภาวะทางอากาศและเสียง ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเหมืองง่า ยังไม่มีปัญหา
ทางด้านนี้มากนัก ปัญหาส่วนใหญ่จะมาจากการเผากิ่งไม้ ใบไม้ อะไหล่ยางต่าง ๆ สัตว์เลี้ยง เช่น การ
เลี้ยงสุกร และการเลี้ยงไก่จะท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญในเรื่องกลิ่นเหม็น ทางเทศบาลต าบลก็
พยายามแก้ไขและเสนอแนะวิธีการก าจัดกลิ่นและเสียงเหล่านี้  เพ่ือให้มีผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่
ใกล้เคียงให้น้อยที่สุดหรือไม่ให้มีผลกระทบเกิดข้ึนเลย 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้ศึกษาได้ศึกษา ทบทวนและค้นคว้าผลงานการศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนของนักวิชาการและของหน่วยงานอ่ืน 
ๆ ตลอดจนผลการศึกษาวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบกับ
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอ
เมืองล าพูน ดังนี้ 

 2.5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 1) การจัดการสิ่งแวดล้อม : ด้านการใช้อย่างยั่งยืน มีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ณิชาพัฒน์ เพ่ิมทองอินทร์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการ
จัดการสภาพแวดล้อมบริเวณตลาดน้ าวัดล าพญา อ าเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างผู้ประกอบการร้านค้าตลาดน้ าวัดล าพญาที่ได้รับการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
หรือการจัดสภาพภูมิทัศน์เพิ่มมากขึ้น โดยผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการทดสอบวัดความรู้
และความตระหนักก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีทักษะการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
 สุกฤษฏ์พงษ์ วะเจดีย์ (2551) ศึกษาเรื่องการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขตต าบลศาลาด่าน 
อ าเภอเกาะลันดา จังหวัดกระบี่ พบว่า  ปัญหาโดยตรงที่ประชาชนได้รับ ได้แก่ กลิ่นเหม็นแมลงวัน
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รบกวน ทัศนียภาพของเมืองท่องเที่ยวขาดความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  จึงมีการ
ด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยด้วยวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน ามาทิ้ง
และการจัดตั้งจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลในหมู่บ้าน พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดในครัวเรือน
เฉลี่ยลดลง ปัจจัยที่มีผลให้ขยะมูลฝอยในครัวเรือนเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด การใช้รูปแบบทางสังคมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่มา
ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย คือ การคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดตั้งกลุ่มรับซื้อขยะรีไซเคิล การ
สนับสนุนของ อบต.ในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การให้ค าแนะน าและความรู้แก่ประชาชน การ
เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน การมีกลไกเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยจัดตั้งกลุ่มแกนน า
ขึ้นในชุมชน ปัจจัยดังกล่าวท าให้ปริมาณขยะโดยภาพรวมลดลง 
 2) การจัดการสิ่งแวดล้อม : การขจัดของเสีย/มลพิษ มีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 วิลเลียม (Williams, 1997) ได้ศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมของกัลกัตตา เมืองที่ใหญ่ที่สุดใน
อินเดีย ซึ่งประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากประชากรที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่สิ่งบริการพ้ืนฐาน
ภายในเมืองมีจ ากัด เขาพบว่าเมืองก าลังประสบปัญหาประชากรที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนอยู่อาศัยใน
ชุมชนแออัดหรือเร่ร่อน มีอัตราการตายของทารกสูงเนื่องจากขาดการสุขาภิบาลที่เพียงพอ และปัญหา
สิ่งแวดล้อมด้านอ่ืน ๆ คือ น้ าประปาที่กระจายไม่ทั่วถึง มีการแตกของท่อท าให้สารพิษเข้าไปเจือปน
บางครั้งที่น้ าท่วม น้ าผิวพ้ืนจะถูกเจือปนด้วยของเสียและขยะท าให้เกิดโรคเกี่ยวกับล าไส้ การเก็บ
รวบรวมขยะของเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพท าให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง มลภาวะทางอากาศอัน
เนื่องมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยสารพิษในปริมาณท่ีสูง การใช้ถ่านหิน รวมถึงจากยานพาหนะ 
มลภาวะทางเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อยู่อาศัย รวมถึงจากการขนส่งและ
กิจกรรมการค้า 
 ไตรภพ ชัยศิลปิน (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนเขตชานเมือง : 
กรณีศึกษาชุมชนแม่เตาไห ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  ปัญหามลภาวะ
ของชุมชนที่ส าคัญประกอบด้วย ปัญหาฝุุน ควัน ขยะมูลฝอย และน้ าเสียจากครัวเรือน โดยแหล่งที่มา
ของปัญหามลภาวะมาจากแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ความรู้ความเข้าใจของประชาชนมีมาก
แต่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติ เป็นต้นว่า ปัญหาขยะมูลฝอยจากครัวเรือนขาดการคัดแยกและการ
ก าจัดที่ถูกวิธีและยังคงมีการเผาขยะอยู่เป็นส่วนใหญ่ ในด้านความเข้าใจเรื่องมลภาวะของชุมชน เป็น
เรื่องท่ีรับทราบจากชุมชนข้างเคียงท่ีเคยมีการต่อต้านการทิ้งขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ในช่วงเวลา
ที่ฝานมา ในประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม พบว่า มีอยู่บ้างแต่
ไม่มากนัก ทั้งนี้เพราะขาดผู้น าและอุดมการณ์ของชุมชนในการชักจูงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ซึ่ง
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ชุมชนจ าเป็นต้องสร้างจิตส านึกให้มี การจัดการสิ่ งแวดล้อมในลักษณะที่ เป็นประโยชน์ต่อ 
สภาพแวดล้อมในส่วนรวมมากกว่าส่วนตนต่อไป 
 สมมาตร์  ไทยานนท์ (2545) ได้ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโรงงานก าจัด
กากอุตสาหกรรม (เจนโก้) ที่มีต่อประชาชนในชุมชนมาบชลูด เขตเทศบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีต่อประชาชนหลังจาก
ได้ด าเนินการก่อสร้างว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้าง โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยท าการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางอากาศ โดย
ได้รับกลิ่นมาจากกากอุตสาหกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางน้ าพบว่าน้ าในคูคลองเน่าเสีย พืชและ
สัตว์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนผลกระทบในด้านสังคม ทางด้านสุขภาพประชาชนมีปัญหาด้านระบบ
หายใจและผิวหนังเป็นส่วนใหญ่ ทางด้านอาชีพพบว่าเดิมประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรมและประมง 
แต่ภายหลังจะประกอบอาชีพรับจ้างและพนักงานบริษัทแต่เป็นการใช้แรงงาน  ทางด้านรายได้พบว่า
ประชาชนมีรายได้ค่อนข้างต่ าเนื่องมาจากค่าครองชีพสูง 
 แสงพะจัน  พิมมะวง (2552) ได้ศึกษาสถานการณ์เบื้องต้นด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเย็บผ้า ที่นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานและตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของ
โรงงาน เพ่ือศึกษาระบบบริหารจัดการและการบริการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค
ของคนงานในโรงงาน และเพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงงานและคนงาน และส ารวจสภาวะแวดล้อมภายใน
โรงงาน ผลการศึกษาการจัดการเก่ียวกับสุขภาพอนามัยส าหรับคนงานในโรงงานพบว่าโรงงานทุกแห่ง
ได้จัดปัจจัยในการปฐมพยาบาล จัดให้มีห้องพยาบาลและแพทย์ประจ า มีการท าประกันสังคมและ
ก่อนเข้าท างานคนงานทุกคนต้องได้ตรวจร่างกาย มีการจัดอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล ส่วน
การส ารวจสภาวะแวดล้อมในการท างาน พบว่า ค่าความดังของเสียงและความเข้มของแสงสว่างอยู่ใน
ระดับมาตรฐาน คนงานมีการใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายอย่างสม่ าเสมอ การจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้ 
ห้องน้ าห้องส้วมและที่นั่งรับประทานอาหารมีจ านวนเพียงพอ ดังนั้น การจัดการบริการทางด้าน
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานต่าง ๆ นั้น ควรที่จะมีการติดตามให้โรงงานมีการปฏิบัติที่
ถูกต้องทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม การจัดอุปกรณ์ปูองกันอันตรายและการจัดการบริการทางด้าน
รักษาพยาบาล ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ควรมีการประสานกันในหน่วยงาน
ของรัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการท างาน 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาพบว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม  
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะประสบความส าเร็จได้นั้น องค์กรต้องมีการวางแผน มีระบบการจัดการและ
บริหารที่ดี เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ องค์กรต้องมีศักยภาพในการ



81 
 

รับผิดชอบจัดการของเสียและปัญหาที่เกิดจากอุตสาหกรรม  ต้องค านึงถึงผู้ปฏิบัติงานและชุมชน
ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทใดก็สามารถก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้  เช่น กลิ่น
เหม็น น้ าเสีย กากของเสีย เสียงดังจากเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมทุกประเภทต้องมีการ
จัดการกับมลพิษที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและชุมชนใกล้เคียงให้น้อยที่สุ ด กรณี
บริษัท จอร์จี้แอนด์ลู จ ากัด ปัจจุบันเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ภายในโรงงานมีขั้นตอนในการ
ผลิต คือ ตัดและเย็บ ซึ่งในอนาคตบริษัทจะขยายการผลิตให้เป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อย่างเต็มรูปแบบมีการผลิตในทุกขั้นตอน แต่เนื่องจากปัจจุบันภายในบริษัทยังไม่มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและยังไม่มีการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการขยายตัวของบริษัท
ในอนาคต ซึ่งข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รวบรวมสามารถช่วยท าให้ผู้ศึกษาน ามาวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้
กับงานวิจัยชิ้นนี้ได้ 
 3) การจัดการสิ่งแวดล้อม : การควบคุมกิจกรรมการจัดการ มีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 มนัส สุวรรณ และชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ (2531 อ้างถึงใน ผ่องศรี สิทธิราช, 2552 : 36) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การให้ความรู้ความเข้าใจระดับต าบลในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดน่านและจังหวัดล าปาง พบว่า 
 1.  ประชาชนโดยทั่วไปมีความรู้พ้ืนฐานเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และให้ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อชีวิตประจ าวันค่อนข้างดี มีความตระหนักในปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีปรากฏในท้องถิ่น และมีความพร้อมสูงในการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 2.  โครงข่ายและลักษณะทางสังคมไม่มีความสลับซับซ้อน ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความเคารพ
นับถือ ปรึกษาหารือ และขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านของตนเอง 
 3.  แม้ว่าสื่อประเภทต่าง ๆ ค่อนข้างจ ากัด แต่สื่อที่ปรากฏก็มีศักยภาพค่อนข้างสูงในการให้
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอ
กระจายข่าว วิทยุ และโทรทัศน ์
 ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ด้านน้ าและขยะ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ชาวชุมชนเทศบาลอัมพวา 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมน้อยเช่นกัน 
 อรอนงค์ ธรรมกุล (2539 อ้างถึงใน ผ่องศรี สิทธิราช, 2552 : 37-38) ศึกษาเรื่องการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น กลไกส าคัญท่ีท าให้สมาชิกขององค์กรชาวบ้านมีส่วนร่วม 
มีการเรียนรู้ มีความเชื่อ และมีอุดมการณ์ ได้แก่ ความผูกพันเป็นเครือญาติ ตลอดจนการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้น าและสมาชิกมีบทบาทร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยวิธีการมีส่วนร่วม ได้แก่ การร่วมประชุมอภิปรายปัญหาร่วมกัน 
การร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม และการร่วมประเมินสรุปผลกิจกรรมที่ด าเนินการ และมีรูปแบบในการเข้า
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มามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กลุ่มร่วมกันก าหนดในการด าเนินการ ทั้งที่
เป็นงานส่วนรวมของชุมชน และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว และพบว่าสมาชิกมี
ส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนและการด าเนินการ ในการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ที่ช่วยพัฒนาอาชีพ
ของสมาชิกกลุ่มให้เพ่ิมขึ้น การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์นั้น ชุมชนจะได้ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม 
แต่ยังขาดความรู้จากการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับการมีส่วนร่วมในการประเมิน
และสรุปผลกิจกรรมที่องค์กรชาวบ้านร่วมกันปฏิบัติขึ้น คณะกรรมการแต่ละกลุ่มจะติดตาม
ประเมินผล โดยการประชุมกลุ่มย่อยกันบ่อยครั้ง เพ่ือพิจารณาปัญหาร่วมกันส่วนปัจจัยที่ท าให้คนใน
ชุมชนรวมตัวกันก่อตั้ง เพ่ือร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ความผูกพันเป็นเครือ
ญาติ การมีปัญหาร่วมกัน และการได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรเอกชน ส่งผลให้
เกิดผลการเปลี่ยนแปลงจากการเข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาขององค์กรชาวบ้าน คือ องค์กรมีความ
เข้าใจสถานภาพความมั่นคงของกลุ่ม ความรู้สึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจกรรมที่ท าให้กิจกรรมมี
ความต่อเนื่อง ความเข้มแข็งของกลุ่มที่เกิดจากคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กลุ่ม การมีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นธรรม และปราศจากการแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือองค์กรเอกชน 
 อิสมาแอ คาเว็ง และ ภิญโญ นิลจันทร์ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารเทศบาลต าบลยะรัง อ าเภอ   
ยะรัง จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารเทศบาลต าบลยะรัง มีแนวทางดังนี้ คือ มีการสร้างแนวคิด และ
จิตส านึกให้มีส่วนร่วมและความรับผิดขอบ ประชาชนทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในท้องถิ่นในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกอย่างในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการใช้มาตรการ
ทางด้านกฎหมาย เพ่ือรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและการประชาสัมพันธ์โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นออกกฎหมาย เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลแก่
ประชาชนมีการแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ปูองกันความเสื่อมโทรมของปุา นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเทศบาลได้ให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเขตพ้ืนที่
หวงห้าม ปุาสงวน และประกาศอย่างชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดท าให้ประชาชนเห็นถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มากข้ึน 
 
 
 



83 
 

 2.5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1) กระบวนการการมีส่วนร่วม : ด้านการตัดสินใจ มีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 จักรกฤช พานิชกล (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนมีบทบาทความเกี่ยวข้องและมีส่วน
ร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีการคัดเลือกและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดประชุม
ร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชน มีการด าเนินการจัดการแก้ปัญหาร่วมกัน แต่เป็นการด าเนินการ
กันเองภายในชุมชน บทบาทการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จึงไม่
ปรากฏให้เห็นชัดเจน 
 แนวทางในการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของชุมชนในการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ คือ การสร้างความตระหนักให้ประชาชนในชุมชนเห็น
ถึงความส าคัญและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการอบรมให้ความรู้หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนรับทราบและเข้าใจถึงบทบาทของชุมชน เพ่ือให้สามารถร่วมมือกัน
ด าเนินการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาสิ่งแวดล้อม ความรุนแรงของปัญหา สาเหตุ ผลกระทบต่อชุมซน มาตรการกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และสิทธิการมีส่วนร่วมโดยต้องแสดงท่าทีและเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ และชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชุมซนได้แสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดการปัญหา และมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 สิริพัฒน์ ลาภจิตร (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัยด้านองค์การ มีความสัมพันธ์และมีผล
ต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน อบต.ซึ่งหากระดับการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมใดสูงก็จะพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของกิจกรรมอ่ืนสูงตามกันด้วย การมีส่วนร่วมส่วน
ใหญ่เป็นเพียงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต.อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ส่วนปัจจัยหรือสาเหตุที่ท าให้ประชาชน
ตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมงานกับ อบต. พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การเป็นหน้าที่ของประชาชน
อาสาสมัครด้วยใจ มีความรู้ความสามารถ กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นที่เคารพนับถือของคน
ในชุมชน มีทักษะและประสบการณ์เป็นประโยชน์กับตัวเองและชุมชน ส่วนปัจจัยด้านชุมชน ได้แก่
ชุมชนให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เลือกให้เป็นตัวแทนชุมชนมีความสามัคคี และมี
กลุ่มต่าง ๆ ที่สนับสนุนผลักดันการมีส่วนร่วม ส่วนปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ อบต.ด าเนินงานเป็นไป
ตามกฎระเบียบเอาใจใส่กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีประชาพิจารณ์ประชาคมหมู่บ้าน ส าหรับ   
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ตัวแบบการตัดสินใจ พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มมีการตัดสินใจแบบมีเหตุผล มีระดับความถี่มากที่สุด รองลงมา
คือการตัดสินใจแบบผสม การตัดสินใจแบบกลุ่ม ตัวแบบผู้น า ตัวแบบสถาบัน ตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป
และท้ายสุดเป็นตัวแบบถังขยะ สาเหตุที่คนตัดสินใจไม่เข้ามีส่วนร่วมเป็นปัจจัยด้านบุคคล คือ ในเรื่อง
การศึกษา ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ ความคิดหรือปมของประชาชนที่คิดว่าตัวเองไม่ส าคัญ ไม่ใช่
หน้าที่ ไม่มีเวลา ขาดโอกาสการประกอบอาชีพ ส่วนปัจจัยด้านชุมชน เป็นปัญหาที่ชุมชนขาดความ
สามัคคี มีความขัดแย้งกัน ส่วนปัจจัยด้านองค์การ เป็นปัญหาความโปร่งใสและความเป็นธรรมาภิบาล
ของ อบต. เมื่อวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า การมีส่วนร่วมมีปัจจัยส าคัญ คือ ความมีหน้าตาสังคม จิต
สาธารณะ การด าเนินงานของ อบต. และการเป็นเพศชาย 
 เอกณรงค์ ขวดแก้ว (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมบ้านสันทรายพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่ บ้านสันทราย
พัฒนาได้แก่ ปัญหาขยะที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพ ปัญหาน้ าท่วมที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ดังนั้นชาวบ้านพร้อมด้วยแกนน าคนส าคัญของหมู่บ้าน ก็พยายามที่จะ
ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน โดยมีขั้นตอนของการมี ส่วนร่วมที่
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมตัดสินใจ การมีส่วนร่วมปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมประเมินผล ซึ่งในทุก
ขั้นตอนนั้นเป็นการประสานงานระหว่างชาวบ้าน แกนน า และกลุ่มทางสังคมในหมู่บ้าน ส่วนลักษณะ
การเข้าร่วมนั้นพบว่า กิจกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการท ากันในระดับหมู่บ้าน เพราะต้องการ
ท าให้หมู่บ้านดูสะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีความสามัคคีปรองดองกันใน
หมู่บ้าน ส าหรับปัจจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพบว่า เพศ อายุ การเป็นสมาชิกกลุ่ม แกนน าที่เข้มแข็ง
มีความสามารถ และความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกล้วนมีบทบาทส าคัญที่ท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน 
 2) กระบวนการการมีส่วนร่วม : ด้านการด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา มี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 จตุรงค์ เดชะวงศ์ (2553) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
สุขภาพของชุมชนบ้านมะกอก อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน ผลการศึกษาพบว่า ผลจากการศึกษาด้าน
ของบริบท สถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านมะกอก อ าเภอปุาซาง จังหวัด
ล าพูน พบว่า ปัญหาการทิ้งขยะในสถานที่สาธารณะ ปัญหาเรื่องน้ าอุปโภคบริโภคและการทิ้งขยะลง
ในแม่น้ าล าคลอง ปัญหาเรื่องฝุุนละอองในอากาศและปัญหา การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน เป็น
ด้น ส่วนการด าเนินโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพในชุมชนบ้านมะกอกพบว่า ประชาชน
ภายในชุมชนบ้านมะกอกมีการให้ความร่วมมือในระหว่างที่มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกิดการคัด
แยกและจัดเก็บขยะประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ประชาชนในชุมชนทิ้งขยะตาม
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บริเวณท่ีทางเทศบาลจัดให้ไต้อย่างเหมาะสม มีการปรับภูมิทัศน์สองข้างทางและบริเวณ หน้าบ้านของ
ตนเองและมีการจัดสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนของตนเองไต้อย่างเหมาะสม 
 การพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
สุขภาพภายในชุมชนบ้านมะกอก หน่วยงานต่าง ๆ ภายในชุมชน อาทิเช่น หน่วยงานทางภาครัฐ
องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชนควรเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทางต้านแหล่งเงินทุน อุปกรณ์ ใน
การท ากิจกรรม และบุคลากรที่จะเข้ามาให้ความรู้เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและการพัฒนาแนวทาง ใน
การด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพภายในชุมชนบ้านมะกอกอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 ความพึงพอใจของประชาชนภายในชุมชนบ้านมะกอกต่อการด าเนินกิจกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้การตอบรับและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี มี
การร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความรู้ 
และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในชุมชนเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ภูมิทัศน์โดยรอบ 
โดยมีการน าเอาต้นไม้ ดอกไม้ประดับ มาปลูกตลอด 2 ข้างทาง มีการจัดการครัวเรือนให้มีความน่าอยู่
และสะอาดมากยิ่งขึ้น โดยการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลของ
การด าเนินการและต้องการให้มีการจัดท ากิจกรรมในลักษณะนี้ต่อไป อีกทั้งต้องการให้หน่วยงาน    
ต่าง ๆ ภายในชุมชนเข้ามาสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพต่อไป 
 ศักดิ์สกุล บุญมา (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งโดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านเกาะ
พิทักษ์ ต าบลบางน้ าจืด อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พบว่า การสร้างความเข้มแข็งโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม เกิดจากปัจจัยภายในชุมชนเอง ได้แก่ การมีผู้น าชุมชนที่มีศักยภาพ การมีองค์กรในชุมชน ท าให้
คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการของแต่ละกิจกรรมกลุ่ม ระบบความสัมพันธ์แบบครอบครัวเครือ
ญาติ ท าให้ทุกคนในชุมชนมีความรักและความเกรงใจต่อกัน มีการร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ความเต็มใจ ชุมชนมีปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความเชื่อประเพณีร่วมกัน ส่งผลต่อการสร้าง
การมีส่วนร่วม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนร่วมกัน รู้สึกถึงการแบ่งปันทรัพยากร มีความ
ตระหนักในคุณค่า 
 อัญชลี เฉลยรัตน์ (2550 : 23) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท ากรอบ
แผนพัฒนาต าบล กรณีศึกษา : ต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปได้ว่า
กรอบแผนพัฒนาต าบลแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีลักษณะ/กิจกรรม แตกต่างกันตามความต้องการของประชาชน ในแต่ละประเด็นจะมีระยะเวลา
การด าเนินงานภายในปีงบประมาณ ซึ่งจะใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) และมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก กรอบแผนพัฒนาต าบลแบบมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลวัดยม มี
จ านวน 9 โครงการ คือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ติดตั้งไฟฟูา
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บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน จัดตั้งร้านค้าชุมชน ส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรม จัดตั้งถังขยะ และปลูกต้นไม้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 3) กระบวนการการมีส่วนร่วม : ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงาน
การพัฒนา มีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ทศพักตร์ ใบปอด, ประโยชน์ ส่งกลิ่น และ ภักดี โพธิ์สิงห์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวมและจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีความ
คิดเห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
โกสุมพิสัยโดยรวมและ รายด้านทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการตัดสินใจ ด้านการประเมินผลและด้านการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน
เขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่ส าคัญ ได้แก่ ควรรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากขึ้น ควรเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบลด้านสิ่งแวดล้อมและควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาปฏิบัติงานในกิจกรรมที่
ด าเนินงานในหมู่บ้าน 
 พงศธร ค าใจหนัก (2545 อ้างถึงใน วิสิทธิ์ วิไลผล, 2556 : 51) ศึกษาเรื่อง การจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองล าพูน ผลของการศึกษาพบว่า สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
ชุมชนเมืองล าพูนประสบ คือ ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะ และปัญหามลพิษทางน้ า โดย
สาเหตุหลักของปัญหามลพิษทางอากาศ คือ ฝุุนควัน และกลิ่นเหม็นจากท่อไอเสียจากการจราจร และ
การขนส่ง ส่วนปัญหาขยะมีสาเหตุจากคนในชุมชนมากขึ้น และการทิ้งขยะไม่เป็นที่เกิดจากครัวเรือน
และสถานประกอบการในชุมชนเป็นสาเหตุหลัก ส่วนรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม พบว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด การขาด
ความรู้ของชุมชน และการขาดความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ การด าเนินงานของ
ภาครัฐเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปในลักษณะจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านทางระบบราชการ โดย
ก าหนดเป็นแผนจากส่วนกลาง 
 ยุทธนา สุดาค า (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษาบ้านปุาสักงาม ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด พบว่า ประชาชนส่วนมากให้ 
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมประชุมและการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ผลการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมใน
การจัดการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมระดับ       
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ปานกลาง ด้านภาระค่าใช้จ่ายครอบครัว ถือว่าเป็นปัญหามากที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม เนื่องจากมี
รายได้น้อย อาชีพไม่มั่นคง และการถูกกลุ่มนายทุนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในชุมชน เป็นปัจจัยที่
จะส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนในอนาคต 
 ส่วนข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้ก็คือ 1) หน่วยงานภาครัฐ สถาบันด้านการศึกษาหรือ
องค์กรต่าง ๆ ควรเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชนหรือการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ์ เป็นการสร้างรายได้และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชุนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 2) หน่วยงานราชการหรือภาครัฐในพ้ืนที่ ควรเข้ามามีบทบาทในการหนุนเสริมกิจกรรมการ
ลาดตระเวนปูองกันการท าลายทรัพยากรปุาไม้ การปูองกันไฟปุา และการอยู่จุดตรวจปูองปรามการ
ลักลอบท าลายทรัพยากร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศน์โดยรวม 
 4) กระบวนการการมีส่วนร่วม : ด้านการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา มีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 นพรัตน์ ช่วงเวฬุวรรณ (2556) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะตอ อ าเภอ เขาสมิง จังหวัดตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด อยู่ในระดับมาก และในด้านการติดตามควบคุมดูแลและ
ประเมินผล พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ 
อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 
 รมณีย์ บุญวานิจ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จ ากัด ได้ผลว่า พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง ทั้งในด้านการร่วมลงมือปฏิบัติและด้านการร่วมปันผลประโยชน์ ส่วนอีก
สองด้านอยู่ในระดับน้อย คือ ด้านการร่วมติดตามประเมินผลและด้านการร่วมคิดร่วมวางแผน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเน้นให้เห็นความส าคัญ
ของประชาชนที่อยู่ร่วมกันชุมชนได้แสดงออกถึงความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบต่อตนเอง ชุมชนและโดยประชาชนร่วมกันแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมเหล่านั้น ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมท า ร่วมคิด และร่วมตัดสินใจ ให้เหมาะสมกับสภาพของ
ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่อย่างปกติสุข และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
  
 



 
 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เป็นการวิจัยที่เน้นการศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
ปัจจุบัน มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 390 คน ได้มาโดยใช้หลักการของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, 
p.125, อ้างถึงใน ธนภณ ภู่มาลา, 2553 : 142 และบุญเรือง ศรีเหรัญ,  2554 : 295) ค่าความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ .05 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการค านวณตามสัดส่วนจ านวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน 
และท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย เพ่ือให้ทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่า
เทียมกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท จ านวน 3 ตอน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย       
ผู้ศึกษาได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางท่ี 3.1  แสดงขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร / คน (N) กลุ่ม

ตัวอย่าง / 
คน (n) ชาย หญิง รวม 

 หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง 1,036 1,170 2,206 55  
 หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองง่า 738 864 1,602 40  
 หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญยืน 741 946 1,687 42  
 หมู่ที่ 4 บ้านวังทอง 548 626 1,174 29  
 หมู่ที่ 5 บ้านป่าขาม 717 800 1,517 38  
 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง 1,320 1,530 2,850 70  
 หมู่ที่ 7 บ้านป่าแขม 164 222 386 10  
 หมู่ที่ 8 บ้านหลุก 585 715 1,300 32  
 หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง 486 518 1,004 25  
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ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร / คน (N) กลุ่ม

ตัวอย่าง / 
คน (n) ชาย หญิง รวม 

 หมู่ที่ 10 บ้านศรีสองเมือง 881 1,107 1,988 49  
รวมจ านวน 7,216 8,498 15,714 390  

 
ที่มา : สถิติประชากรของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ข้อมูล : ฝ่ายทะเบียนราษฎร อ าเภอเมืองล าพูน  
 จังหวัดล าพูน ณ เดือนกันยายน 2557 
 
3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้เครื่องมือใช้ 
ในการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยภาคสนาม คือ แบบสอบถามโดยการตอบแบบสอบถามในการ
รวบรวมข้อมูลที่มีลักษณะแบบปลายปิด (Close-ended Question) ซึ่งแบบสอบถามจะ
ประกอบด้วยค าถาม 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และ ระยะเวลาอยู่อาศัยในหมู่บ้าน/ต าบล รวม 5 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน ด้านที่ 1 การใช้อย่างยั่งยืน 
ด้านที่ 2 การขจัดของเสีย/มลพิษ และ ด้านที่ 3 การควบคุมกิจกรรมการจัดการ รวม 20 ข้อ 
 แบบสอบถามการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า เป็นแบบสอบถาม ประมาณ
ค่า 5 ระดับโดยมีค่าระดับคะแนนดังนี้ 
 1  หมายถึง มีการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ น้อยที่สุด ระหว่างร้อยละ   1 - 20 
 2  หมายถึง มีการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ น้อย ระหว่างร้อยละ 21 - 40 
 3  หมายถึง มีการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 41 - 60 
 4  หมายถึง มีการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ มาก ระหว่างร้อยละ 61 - 80 
 5  หมายถึง มีการจัดการสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ มากที่สุด ระหว่างร้อยละ 81 - 100 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยข้อค าถาม
รวม 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการของ
แผนและโครงการพัฒนา ด้านที่ 3 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงาน
การพัฒนา และด้านที่ 4 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา รวม 20 ข้อ 
 แบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นแบบสอบถามการประมาณค่า  5 ระดับ 
โดยมีค่าระดับคะแนนดังนี้ 
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 1  หมายถึง มีการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ น้อยที่สุด ระหว่างร้อยละ   1 - 20 
 2  หมายถึง มีการมสี่วนร่วม อยู่ในระดับ น้อย ระหว่างร้อยละ 21 - 40 
 3  หมายถึง มีการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 41 - 60 
 4  หมายถึง มีการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ มาก ระหว่างร้อยละ 61 - 80 
 5  หมายถึง มีการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ มากที่สุด ระหว่างร้อยละ 81 – 100 
 
3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 3.3.1 การสร้างเครื่องมือ 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารวิชาการและจาก 
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ในข้อค าถาม ผู้ศึกษาจะพัฒนาเครื่องมือ ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามที่จะใช้กับการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และได้น าไปทดสอบแบบสอบถามว่าสามารถวัดได้ตรงตามที่ต้องการ และมีความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม(Validity)  
 โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจ
ความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการของ IVC และปรับแก้ไขตามค าแนะน า จนได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ 
โดยค านวณหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Item Variable Congruence Index) หรือ IVC 
ตามสูตร (อ้างถึงใน ธนภณ ภู่มาลา, 2553 : 185) 
 

 IVC =  ∑R 
                                        n – 1 
 
 โดย R = ค่าคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนลงความเห็นต่อข้อค าถาม 
  n = จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่ลงความเห็นต่อข้อค าถาม 
     
 และผู้ศึกษาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่จะด าเนินการท าการตรวจความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 1.1) นายน าชัย  สุขเกษม ปลัดเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
  (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8)  
  เทศบาลต าบลเหมืองง่า จังหวัดล าพูน 
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 1.2) นางสาวรัตน์สุดา  ทนันปา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7) 
    เทศบาลต าบลเหมืองง่า จังหวัดล าพูน  
 1.3) นายวรพล  ผลหอม นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 6 ว 
    เทศบาลต าบลเหมืองง่า จังหวัดล าพูน 

 3.3.2 การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 
  1) ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับประชาชนในเขตต าบลอุโมงค์ 
อ าเภอเมืองล าพูน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างหรือนอกกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 30 ชุด เพ่ือหาค่าความ
เชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งได้    
ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 
 2) ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ซ่ึงผู้ศึกษาได้ด าเนินการก าหนดขนาด สัดส่วน ในแต่ละหมู่บ้านไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อไป 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวมรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ 
 3.4.1 ผู้ศึกษาขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง ขอความร่วมมือในการ
เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ไปยังผู้บริหารเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
 3.4.2 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการนัดหมายการเก็บรวบรวมจาก
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นรายหมู่บ้านตามก าหนด 
 3.4.3 น าแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง แล้วด าเนินการน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล 

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์ที่ใช้ในการอภิปรายผล 
 การศึกษา การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัด
ล าพูน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน มีแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติและ
เกณฑ์ท่ีใช้อภิปรายผล ดังนี้ 
 3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม ของตัวอย่างที่ใช้ศึกษาโดยใช้ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
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 3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล (ตัวแปรต้น) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ตัวแปรการมีส่วนร่วมโดยใช้ ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับตัวแปร ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการ
พัฒนา และก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ในการอธิบายผล ดังนี้ 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง     0 - 1.49 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วม น้อยที่สุด 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วม น้อย  
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วม ปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วม มาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีระดับการมีส่วนร่วม มากที่สุด 

 3.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (ตัวแปรตาม) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ของตัวแปรการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย
ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับแปรตาม ด้านการใช้อย่าง
ยั่งยืน การขจัดของเสีย/มลพิษ และ การควบคุมกิจกรรมการจัดการ และก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ใน
การอธิบายผล ดังนี้ 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง     0 - 1.49 หมายถึง มีระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 - 2.49 หมายถึง มีระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม น้อย  
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึง มีระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม ปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 - 4.49 หมายถึง มีระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม มาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม มากที่สุด 
  



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

 กาศึกษาเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยแบ่งตัวแปรที่ศึกษาออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 1) ตัวแปรตาม การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้อย่างยั่งยืน การขจัดของเสีย/มลพิษ และการ
ควบคุมกิจกรรมการจัดการ 2) ตัวแปรต้น การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา และด้านที่ 4 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
จากการพัฒนา โดยในบทนี้ผู้ศึกษาได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=390/คน) 
รายการข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (n) ร้อยละ (%) 

เพศ 
 

ชาย 204 52.31 
หญิง 186 47.69 

อายุ 
 
 
 

25 - 30 ปี 48 12.31 
31 - 40 ปี 106 27.18 
41 - 50 ปี 122 31.28 
51 ปี ขึ้นไป 114 29.23 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 
 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 184 47.18 
ปริญญาตรี 166 42.56 
ปริญญาโท 40 10.26 

อาชีพ 
 
 
 

เกษตรกร 79 20.26 
รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ 31 7.95 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 143 36.67 
รับจ้าง 137 35.13 
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รายการข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (n) ร้อยละ (%) 
ระยะเวลาอยู่อาศัย 
 
 

ระหว่าง 1-5 ปี 11 2.82 
ระหว่าง 6 - 10 ปี 158 40.51 
ตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป 221 56.67 

โดยรวม 390 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 390 คน มีรายละเอียดดังนี้ ด้านเพศ
ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 52.31 ผู้หญิง จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ
47.69 อายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุดจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.28 รองลงไปอยู่ในช่วง 
อายุ 51 ปี ขึ้นไป จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.23 อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 106 คน   
คิดเป็นร้อยละ 27.18 และอายุในช่วงอายุ 25-30 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.31ตามล าดับ
 ด้านวุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.18 รองลงไปจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
166 คน คิดเป็นร้อยละ 42.56 และจบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท จ านวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.26 ตามล าดับ 
 ด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบอีกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีอาชีพค้าขาย 
และประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงไปประกอบอาชีพรับจ้าง 
จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.13 ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.26 และอาชีพที่น้อยที่สุดคือรับราชการ หรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 31 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 7.95 ตามล าดับ 
 ด้านระยะเวลาอยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่พ านักอาศัยอยู่ในเขตบริการของเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่เป็นระยะเวลา ตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป มากที่สุด จ านวน 221 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.67 รองลงมาคือ ผู้ที่อยู่อาศัยระหว่าง 6-10 ปี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 40.51 
โดยมีผู้ที่มีระยะเวลาอยู่อาศัยระหว่าง 1-5 ปี จ านวนน้อยที่สุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82 
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4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรตาม 
         4.2.1  ข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า รวม 3 ด้าน  
ตารางที่ 4.2  แสดงระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า จ าแนกเป็นรายด้านและ
โดยรวม 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ระดับการจัดการ  

 

ล าดับที่ n 
Mean 

x  
S.D. แปลผล 

1. ด้านการใช้อย่างยั่งยืน 390 3.48 0.31 ปานกลาง 2 
2. ด้านการขจัดของเสีย/มลพิษ 390 3.46 0.29 ปานกลาง 3 
3. ด้านการควบคุมกิจกรรมการจัดการ 390 3.49 0.26 ปานกลาง 1 

โดยรวม 390 3.48 0.21 ปานกลาง  
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับการจัดการ ปานกลาง ( x  = 3.48)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านการควบคุมกิจกรรมการจัดการ( x  = 3.49)    
อยู่ในระดับการจัดการ ด้านการใช้อย่างยั่งยืน ( x  = 3.48)  และด้านการขจัดของเสีย/มลพิษ ( x  = 
3.46) อยู่ในระดับการจัดการ ปานกลาง  
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ตารางที่ 4.3  แสดงระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านการใช้อย่างยั่งยืน
จ าแนกเป็นรายข้อและโดยรวม 
 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ด้านการใช้อย่างยั่งยืน 

ระดับการจัดการ  
 

ล าดับที่ n 
Mean 

x  
S.D. แปลผล 

1. เทศบาลต าบลมีการก าหนดแผนงาน/  
   มาตรการออกข้อบัญญัติการจัดการ   
   สิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมมลพิษทางน้ า   
   ทางเสียง ทางอากาศ 390 3.46 0.53 ปานกลาง 

 
 
 
7 

2. เทศบาลต าบลให้การสนับสนุนงบประมาณ 
   ให้กับชุมชนในการจัดกิจกรรมด้าน 
   สิ่งแวดล้อม 390 3.47 0.53 ปานกลาง 

 
 
5 

3. เทศบาลต าบลมีการจัดอบรมให้ความรู้ 
   เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อมให้กับผู้น าชุมชน  
   ประชาชนในต าบล 390 3.52 0.50 มาก 

 
 
 
2 

4. เทศบาลต าบลมีการจัดอบรมให้ความรู้  
   เกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษต่าง ๆ ให้กับ 
   ประชาชน ผู้ประกอบการ 390 3.48 0.50 ปานกลาง 

 
 
4 

5. เทศบาลต าบลมีการประชาสัมพันธ์ให้ 
   ประชาชนใช้ทรัพยากรน้ าก่อให้เกิด 
   ประโยชน์และประสิทธิผลอย่างทั่วถึง 390 3.58 0.50 มาก 

 
 
1 

6. เทศบาลต าบลมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ 
   ชุมชนรู้วธิีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม 390 3.49 0.51 ปานกลาง 

 
 
3 

7. เทศบาลต าบลมีการรณรงค์การใช้  
   ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ  
   สิ่งแวดล้อมให้ประหยัด คุ้มค่า 390 3.46 0.54 ปานกลาง 

 
 
6 

โดยรวม 390 3.48 0.31 ปานกลาง  
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 จากตารางที ่4.3 พบว่า ระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านการใช้
อย่างยั่งยืนโดยภาพรวม อยู่ในระดับการจัดการ ปานกลาง ( x  = 3.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับการจัดการมากและปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลต าบลมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ทรัพยากรน้ าก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผลอย่างทั่วถึง ( x  = 
3.58) เทศบาลต าบลมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้กับผู้น าชุมชน ประชาชนในต าบล ( x  = 3.52) มีการจัดการอยู่ในระดับ มาก รองลงมา คือ 
เทศบาลต าบลมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนรู้วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
( x  = 3.49) เทศบาลต าบลมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชน ผู้ประกอบการ ( x  = 3.48) เทศบาลต าบลให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนในการ
จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ( x  = 3.47) เทศบาลต าบลมีการรณรงค์การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประหยัด คุ้มค่า ( x  = 3.46) และเทศบาลต าบลมีการก าหนด
แผนงาน/มาตรการออกข้อบัญญัติการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมมลพิษทางน้ า ทางเสียง 
ทางอากาศ ( x  = 3.46) มีการจัดการอยู่ในระดับ ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.4  แสดงระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านการขจัดของเสีย/
มลพิษ จ าแนกเป็นรายข้อและโดยรวม 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ด้านการขจัดของเสีย/มลพิษ 

ระดับการจัดการ  
 

ล าดับที่ n 
Mean 

x  
S.D. แปลผล 

1. เทศบาลต าบล มีการด าเนินงานจัดระบบ 
   การควบคุมก าจัดขยะมูลฝอยภายในชุมชน  
   อย่างต่อเนื่อง ตรงเวลา 390 3.42 0.56 ปานกลาง 

 
 
4 

2. เทศบาลต าบลมีการวางแผนงานจัดท า 
   โครงการรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกท่ี ไม่เผาป่า  
   รวมถึงการบ าบัดน้ าเสียในชุมชน 390 3.52 0.51 มาก 

 
 
1 

3. เทศบาลต าบลมีการจัดตั้งองค์กรเครือข่าย 
   เฝ้าระวังการควบคุมดูแล บ ารุงรักษา 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 390 3.48 0.51 ปานกลาง 

 
 
2 

4. เทศบาลต าบลมีการพัฒนาระบบบ าบัด     
   น้ าเสียให้สะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
   อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 390 3.41 0.51 ปานกลาง 

 
 
5 

5. เทศบาลต าบลมีการส่งเสริมให้ความรู้การ 
   รักษาคุณภาพดินเพื่อการเกษตร ไม่เผาหญ้า    
   ลดการใช้สารเคมีต่าง ๆ 390 3.47 0.52 ปานกลาง 

 
 
3 

โดยรวม 390 3.46 0.29 ปานกลาง  
 
 จากตารางที่ 4.4  พบว่า ระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านการขจัด
ของเสีย/มลพิษ( x  = 3.46) โดยภาพรวม อยู่ในระดับการจัดการ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากและปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลต าบลมีการวางแผนงานจัดท า
โครงการรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่เผาป่า รวมถึงการบ าบัดน้ าเสียในชุมชน ( x  = 3.52) อยู่ในระดับการ
จัดการ มาก รองลงมา คือ เทศบาลต าบลมีการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายเฝ้าระวังการควบคุมดูแล บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( x  = 3.48) เทศบาลต าบลมีการส่งเสริมให้ความรู้การรักษาคุณภาพ
ดินเพ่ือการเกษตร ไม่เผาหญ้า ลดการใช้สารเคมีต่าง ๆ ( x  = 3.47) เทศบาลต าบลมีการด าเนินงาน
จัดระบบการควบคุมก าจัดขยะมูลฝอยภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องตรงเวลา ( x  = 3.42) และเทศบาล
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ต าบลมีการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียให้สะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ( x  
= 3.41) อยู่ในระดับการจัดการ ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.5 แสดงระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านการควบคุมกิจกรรม
การจัดการ จ าแนกเป็นรายข้อและโดยรวม 
 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ด้านการควบคุมกิจกรรมการจัดการ 

ระดับการจัดการ  
 

ล าดับที่ n 
Mean 

x  
S.D. แปลผล 

1. เทศบาลต าบลมีการรณรงค์จัดการอนุรักษ์ 
   แหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า ล าคลองภายใน 
   ชุมชน 390 3.57 0.50 มาก 

 
 
1 

2. เทศบาลต าบลมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   ในชุมชน ต าบลให้น่ามองเป็นตัวอย่างแก่ 
   คนรุ่นหลังได้เลียนแบบ 390 3.44 0.50 ปานกลาง 

 
 
7 

3. เทศบาลต าบลมีการฟื้นฟู พัฒนาขุดลอก 
   แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 390 3.43 0.50 ปานกลาง 

 
8 

4. เทศบาลต าบลมีการเพิ่มพ้ืนที่สวนสาธารณะ 
   ให้ประชาชนได้ใช้ออกก าลังกาย 390 3.46 0.50 ปานกลาง 

 
6 

5. เทศบาลต าบลมีการปลูกต้นไม้ในที่ดิน 
   สาธารณะ บริเวณข้างถนนหนทาง เพื่อ 
   ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่ให้มีความ 
   สวยงาม 390 3.51 0.50 มาก 

 
 
 
4 

6. เทศบาลต าบลมีการรณรงค์ให้มีการปลูกป่า 
   ในเขตเทศบาล 390 3.55 0.50 มาก 

 
3 

7. เทศบาลต าบล มีวิธีการป้องกันการเกิด 
   มลพิษต่าง ๆ ภายในชุมชนในต าบล 390 3.55 0.52 มาก 

 
2 

8. เทศบาลต าบลมีการรณรงค์ให้มีการรักษา 
   สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านในต าบล 390 3.49 0.51 มาก 

 
5 

โดยรวม 390 3.49 0.26 ปานกลาง  
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ด้านการ
ควบคุมกิจกรรมการจัดการโดยภาพรวม อยู่ในระดับการจัดการ ปานกลาง ( x  = 3.49)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับการจัดการมากและปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พบว่า เทศบาล
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ต าบลมีการณรงค์จัดการอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า ล าคลองภายในชุมชน ( x  = 3.57)  
เทศบาลต าบลมีวิธีการป้องกันการเกิดมลพิษต่าง ๆ ภายในชุมชนในต าบลเหมืองง่า ( x  = 3.55) 
เทศบาลต าบลมีการรณรงค์ให้มีการปลูกป่าในเขตเทศบาล ( x  = 3.55) เทศบาลต าบลมีการปลูก
ต้นไม้ในที่ดินสาธารณะ บริเวณข้างถนนหนทาง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่ให้มีความสวยงาม   
( x  = 3.51) อยู่ในระดับการจัดการมาก รองลงมา คือ เทศบาลต าบลมีการรณรงค์ให้มีการรักษา
สภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านในต าบล ( x  = 3.49)  เทศบาลต าบลมีการเพ่ิมพ้ืนที่สวนสาธารณะให้      
ประชาชนได้ใช้ออกก าลังกาย ( x  = 3.46) เทศบาลต าบลมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ต าบล
ให้น่ามองเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังได้เลียนแบบ ( x  = 3.44) และเทศบาลต าบลมีการฟ้ืนฟู พัฒนา
ขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ( x  = 3.43) อยู่ในระดับการจัดการ ปานกลาง 
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4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรต้น 
         4.3.1  ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ตารางที่ 4.6  แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่าที่มีต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม จ าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม 
 

กระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ระดับการมีส่วนร่วม  
 

ล าดับที่ n 
Mean 

x  
S.D. แปลผล 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 390 3.45 0.25 ปานกลาง 4 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของ 
   แผนและโครงการพัฒนา 390 3.45 0.29 ปานกลาง 

 
3 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ 
   ประเมินผลโครงการและแผนงานการ 
   พัฒนา 390 3.47 0.29 ปานกลาง 

 
 
1 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
   จากการพัฒนา 390 3.46 0.27 ปานกลาง 

 
2 

โดยรวม 390 3.46 0.16 ปานกลาง  
  
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่าที่มี
ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง ( x  = 3.46)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยเรียงล าดับดังนี้ คือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา ( x  = 3.47) ด้านการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ( x  = 3.46) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผน
และโครงการพัฒนา ( x  = 3.45)  และ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( x  = 3.45) 
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ตารางที่ 4.7  แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่าที่มีต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จ าแนกเป็นรายข้อ และโดยรวม 
 

กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ระดับการมีส่วนร่วม  
 

ล าดับที่ n 
Mean 

x  
S.D. แปลผล 

1. ท่านได้เข้าร่วมพิจารณาเสนอเรื่องในที่ 
   ประชุมเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุของ 
   สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ขยะ น้ าเสีย  
   มลพิษทางอากาศและภาวะทางเสียง และ 
   ผลกระทบกับศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 390 3.35 0.53 ปานกลาง 

 
 
 
 
5 

2. ท่านได้แสดงความคิดเห็นถึงวิธีการค้นหา 
   ปัญหา สาเหตุเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น  
   ขยะและของเสีย มลพิษต่าง ๆ 390 3.49 0.55 ปานกลาง 

 
 
2 

3. ท่านได้เสนอแนะกิจกรรมเพ่ือใช้ในการ 
   แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน 390 3.54 0.50 มาก 

 
1 

4. ท่านได้คัดค้านหรือโต้แย้งโครงการที่ไม่ 
   สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ 
   ประชาชนในชุมชน 390 3.47 0.50 ปานกลาง 

 
 
3 

5. ท่านได้เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
   คัดเลือกกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   ในชุมชน 390 3.40 0.51 ปานกลาง 

 
 
4 

โดยรวม 390 3.45 0.25 ปานกลาง  
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า   ที่
มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ( x  = 3.45) โดยภาพรวม อยู่ในระดับการมีส่วนร่วม ปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากและปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่าน
ได้เสนอแนะกิจกรรมเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน ( x  = 3.54) อยู่ในระดับ
การมีส่วนร่วมมาก รองลงมา คือ ท่านได้แสดงความคิดเห็นถึงวิธีการค้นหาปัญหา สาเหตุเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น ขยะและของเสีย มลพิษต่าง ๆ ( x  = 3.49) ท่านได้คัดค้านหรือโต้แย้งโครงการที่ไม่
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน ( x  = 3.47)  ท่านได้เสนอแนะหรือ
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แสดงความคิดเห็นคัดเลือกกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ( x  = 3.40)  และท่านได้เข้าร่วม
พิจารณาเสนอเรื่องในที่ประชุมเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุของสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ขยะ น้ าเสีย 
มลพิษทางอากาศและภาวะทางเสียง และผลกระทบกับศิลปวัฒนธรรมของชุมชน  ( x  = 3.35) อยู่ใน
ระดับการมีส่วนร่วม ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.8  แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่าที่มีต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา จ าแนกเป็นรายข้อและ
โดยรวม 
 

กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผน

และโครงการพัฒนา 

ระดับการมีส่วนร่วม  
ล าดับที่ 

n 
Mean 

x  
S.D. แปลผล 

1. ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหา 
   สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การจัดการขยะ 
   และของเสีย มลพิษทางอากาศและมลภาวะ 
   ทางเสียง เป็นต้น 390 3.46 0.51 ปานกลาง 

 
 
 
2 

2. ท่านได้รับการแต่งตั้งจากชุมชนให้เป็น         
   ผู้ประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  390 3.52 0.50 มาก 

 
1 

3. ท่านได้ชักชวนพร้อมเสนอแนะให้ 
   ประชาชนในหมู่บ้าน/ต าบลเข้าร่วม 
   โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 390 3.39 0.49 ปานกลาง 

 
 
5 

4. ท่านได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ 
   วางแผนและโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   ของชุมชนร่วมกับเทศบาลต าบล 390 3.43 0.50 ปานกลาง 

 
 
4 

5. ท่านได้ชี้แจงประชาชนให้เข้าใจถึง 
   ประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการจัดการ 
   สิ่งแวดล้อมของชุมชน 390 3.44 0.55 ปานกลาง 

 
 
3 

โดยรวม 390 3.45 0.29 ปานกลาง  
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า ที่มี
ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา ( x  = 
3.45) โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วม ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
การมีส่วนร่วมมากและปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านได้รับการแต่งตั้งจากชุมชนให้เป็นผู้
ประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ( x  = 3.52) อยู่ในระดับการมีส่วนร่วม มาก รองลงมา คือ 
ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การจัดการขยะและของเสีย มลพิษทาง
อากาศและมลภาวะทางเสียง เป็นต้น ( x  = 3.46) ท่านได้ชี้แจงประชาชนให้เข้าใจถึงประโยชน์ในการ
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เข้าร่วมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ( x  = 3.44) ท่านได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
วางแผนและโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนร่วมกับเทศบาลต าบล ( x  = 3.43)  และท่านได้
ชักชวนพร้อมเสนอแนะให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ต าบลเข้าร่วมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน            
( x  = 3.39) อยู่ในระดับการมีส่วนร่วม ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.9  แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่าที่มีต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา จ าแนก
เป็นรายข้อและโดยรวม 
 

กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา 

ระดับการมีส่วนร่วม  
ล าดับที่ 

n 
Mean 

x  
S.D. แปลผล 

1. ท่านได้น าเอาปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
   เห็นในการด าเนินงานโครงการจัดการ 
   สิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการหมู่บ้าน 
   หรือเทศบาลต าบลได้รับทราบ 390 3.48 0.50 ปานกลาง 

 
 
 
1 

2. ท่านได้สังเกตการณ์การด าเนินงานของ 
   เทศบาลต าบลและผู้รับจ้างท างานใน 
   โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 390 3.46 0.50 ปานกลาง 

 
 
5 

3. ท่านได้ติดตามการท างานของ 
   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลว่า   
   เป็นไปตามแผนงานและโครงการพัฒนา 
   สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ก าหนดไว้ 390 3.47 0.50 ปานกลาง 

 
 
 
3 

4. ท่านได้เข้าร่วมติดตามผลการด าเนินงาน 
   ของเทศบาลต าบล และผู้รับเหมาท างานใน 
   โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน 390 3.47 0.51 ปานกลาง 

 
 
2 

5. ท่านได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 
   ผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผล 
   การด าเนินงานโครงการการจัดการ 
   สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบล 390 3.47 0.50 ปานกลาง 

 
 
 
4 

โดยรวม 390 3.47 0.29 ปานกลาง  
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่าที่มี
ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการ
พัฒนา ( x  = 3.47) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านได้น าเอา
ปัญหาและอุปสรรคที่พบเห็นในการด าเนินงานโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการ
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หมู่บ้านหรือเทศบาลต าบลได้รับทราบ ( x  = 3.48) ท่านได้เข้าร่วมติดตามผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลและผู้รับเหมาท างานในโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน  ( x  = 3.47) ท่านได้
ติดตามการท างานของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลว่าเป็นไปตามแผนงานและโครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ก าหนดไว้ ( x  = 3.47) ท่านได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการติดตามและประเมินผล การด าเนินงานโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบล ( x  
= 3.47) และท่านได้สังเกตการณ์การด าเนินงานของเทศบาลต าบล และผู้รับจ้างท างานในโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ( x  = 3.46) ทั้งหมด 5 ข้อ อยู่ในระดับการมีส่วนร่วม ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.10 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่าที่มีต่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา จ าแนกเป็นรายข้อและ
โดยรวม 

กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

จากการพัฒนา 

ระดับการมีส่วนร่วม  
ล าดับที่ 

n 
Mean 

x  
S.D. แปลผล 

1. ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือน าสิ่งของ 
   เหลือใช้มาใช้ใหม่ 390 3.47 0.50 ปานกลาง 

 
2 

2. ท่านได้เข้าร่วมรับข้อมูลข่าวสารและ 
   ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออนุรักษ์ 
   สิ่งแวดล้อม 390 3.45 0.50 ปานกลาง 

 
 
5 

3. ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมใช้ 
   ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อมในชุมชน 390 3.45 0.53 ปานกลาง 

 
 
4 

4. ท่านได้ร่วมพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ 
   ได้รับทั้งผลดีและผลเสียจากการจัดการ 
   สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า 390 3.48 0.50 ปานกลาง 

 
 
1 

5. ท่านได้รับแนวคิดในการพัฒนา 
   สิ่งแวดล้อมท่ีท าให้ความ เป็นอยู่และ 
   คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านดีขึ้น 
   และมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ท าประโยชน์ 
   ให้กับชุมชนตรงตามความต้องการของ 
   ประชาชน 390 3.46 0.51 ปานกลาง 

 
 
 
 
 
3 

โดยรวม 390 3.46 0.27 ปานกลาง  
  
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า   
ที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ( x  = 3.46) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วม ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับการมี
ส่วนร่วม ปานกลาง โดยเรียงล าดับข้อ ดังนี้ ท่านได้ร่วมพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งผลดีและ
ผลเสียจากการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ( x  = 3.48) ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือน าสิ่งของเหลือใช้มาใช้ใหม่ ( x  = 3.47) ท่านได้รับแนวคิดในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ท าให้ความ
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เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านดีขึ้น และมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ท าประโยชน์
ให้กับชุมชนตรงตามความต้องการของประชาชน ( x  = 3.46) ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ( x  = 3.45) และท่านได้เข้าร่วมรับข้อมูล
ข่าวสารและความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( x  = 3.45) ทั้งหมด 5 ข้อ อยู่ในระดับ
การมีส่วนร่วม ปานกลาง 
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4.4  การทดสอบสมมติฐาน ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรต้น 
 
ตารางที่ 4.11  แสดงระดับคุณภาพการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า จ าแนกตามเพศ จากกลุ่มตัวอย่าง 390 คน 
 

ประเด็นค าถาม 

ชาย หญิง 

Mean 

x  
S.D. 

Mean 

x  
S.D. 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
   ด้านที่ 1 การใช้อย่างยั่งยืน 3.48 0.31 3.48 0.31 
   ด้านที่ 2 การขจัดของเสีย/มลพิษ 3.45 0.29 3.46 0.30 
   ด้านที่ 3 การควบคุมกิจกรรมการ 
   จัดการ 

3.51 0.27 3.47 0.26 

กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ด้านที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3.45 0.23 3.45 0.26 
   ด้านที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
   ของแผนและโครงการพัฒนา 

3.43 0.29 3.46 0.30 

   ด้านที่ 3 การมีส่วนร่วมในการติดตาม 
   ประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา 

3.46 0.30 3.47 0.28 

   ด้านที่ 4 การมีส่วนร่วมในการรับ 
   ผลประโยชน์จากการพัฒนา 

3.44 0.27 3.48 0.27 

รวม 3.46 0.13 3.47 0.13 
 
 จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า       
ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยภาพรวมและรายด้าน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ       
ปานกลาง ( x  = 3.47), ( x  = 3.46) มีคุณภาพระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  
 



 
 

บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 

 การศึกษาเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และศึกษาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 
ลักษณะการศึกษาเป็นการด าเนินการเชิงส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรในเขตเทศบาลต าบล
เหมืองง่า ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณสัดส่วนของจ านวนประชากร
และท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีข้ันตอนและผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ ดังนี้ 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1.  สรุปผลการวิเคราะห์การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับการจัดการ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับการจัดการ ปานกลาง โดยเรียงล าดับดังนี้ ด้านการควบคุม

กิจกรรมการจัดการ( x  = 3.49) ด้านการใช้อย่างยั่งยืน ( x  = 3.48) และด้านการขจัดของเสีย/มลพิษ 

( x  = 3.46) 
 2.  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
  1) ประชาชนมีความต้องการการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2) ประชาชนที่มีเพศต่างกันจะมีความต้องการการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3) ประชาชนที่มีอายุต่างกันจะมีความต้องการการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  4) ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันจะมีความต้องการการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลต าบลเหมืองง่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 
  5) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันจะมีความต้องการการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  6) ประชาชนที่มีระยะเวลาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ต าบลเหมืองง่าต่างกันจะมีความต้องการ
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  5.1.2  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. สรุปผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลเหมืองง่า 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับการมีส่วนร่วม ปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับการมีส่วนร่วม ปานกลาง โดยเรียงล าดับดังนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา ( x  = 3.47) ด้านการมี

ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ( x  = 3.46) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของ

แผนและโครงการพัฒนา ( x  = 3.45)  และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( x  = 3.45) 
 2. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
  1) ประชาชนมีความคิดเห็นต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบล
เหมืองง่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2) ประชาชนที่มีเพศต่างกันจะมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลต าบลเหมืองง่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
  3) ประชาชนที่มีอายุต่างกันจะมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลต าบลเหมืองง่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
  4) ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันจะมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  5) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันจะมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  6) ประชาชนที่มีระยะเวลาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ต าบลเหมืองง่าต่างกันจะมีความต้องการ
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมืออย่างมากจากประชาชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลเหมืองง่า จ านวน 390 ตัวอย่าง จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยรวบยอดสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
 1.  การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
 ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ 1 เพ่ือศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบล
เหมืองง่า โดยใช้แบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูล ตามกรอบแนวคิดของการศึกษา
ประกอบด้วย ด้านการใช้อย่างยั่งยืน ด้านการขจัดของเสีย/มลพิษ และด้านการควบคุมกิจกรรมการ
จัดการ โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 
  1.1 ด้านการใช้อย่างยั่งยืน ปรากฏผลการศึกษา พบว่า ระดับความเห็นของประชาชนใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้อย่างยั่งยืนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์การยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องก าหนดแผนงานหรือโครงการและให้ความรู้ หรือจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนรู้วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และรณรงค์การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  1.2 ด้านการขจัดของเสีย/มลพิษ ปรากฏผลการศึกษา พบว่า ระดับความเห็นของ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการขจัดของเสีย/มลพิษภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ประกอบด้วย การส่งเสริมรณรงค์การขจัดของเสีย การทิ้งขยะและคัดแยกขยะให้ถูกต้อง การบ าบัด  
น้ าเสียในชุมชน รวมทั้งบริหารทรัพยากรน้ าให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า 
  1.3 ด้านการควบคุมกิจกรรมการจัดการ ปรากฏผลการศึกษา พบว่า ระดับความเห็นของ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการควบคุมกิจกรรมการจัดการภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ประกอบด้วย การรณรงค์และปรับปรุงทรัพยากรน้ า อนุรักษ์แหล่งน้ า ขุดลอกล าคลองเพ่ือการเกษตร 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้น่ามอง และเกิดประโยชน์กับคนรุ่นหลัง 
 2.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ 2 เพ่ือศึกษาแล้วน ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูล ตามกรอบ
แนวคิดของการศึกษา ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
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ด าเนินโครงการและแผนงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลโครงการและแผนงานการ
พัฒนา และด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 
  2.1  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ปรากฏผลการศึกษา พบว่า ระดับความเห็น 
ของประชาชนในการมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ประกอบด้วย ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น ค้นหาสาเหตุของปัญหาและเสนอแนะวิธีการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้ 
  2.2  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนา ปรากฏผลการศึกษา 
พบว่า ระดับความเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผน
และโครงการพัฒนาภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ประชาชนสามารถให้ความร่วมมือ
ในการวางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนร่วมกับเทศบาลต าบลให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชน และชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงประโยชน์ในการเข้าร่วม
จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและต าบลด้วยดี 
  2.3  ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม  ประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา
ปรากฏผลการศึกษา พบว่า ระดับความเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ควบคุม ประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนาภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย 
ประชาชนสามารถเข้าร่วมกันควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผลโครงการและแผนงานในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน และช่วยกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทศบาลต าบลให้ผ่านพ้นไปด้วยดี
และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.4  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา  ปรากฏผลการศึกษา พบว่า 
ระดับความเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ประชาชนได้ร่วมพิจารณาผลประโยชน์ที่ได้รับทั้ง
ผลดีและผลเสียจากการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบล และได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วม
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และได้รับแนวคิดในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีท าให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านดีขึ้น และมีความภาคภูมิใจ
ที่ได้ท าประโยชน์ให้กับชุมชนตรงตามความต้องการของประชาชน 
 3.  แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยการใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ 3 เพ่ือเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ให้บรรลุผลในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้กระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลเหมืองง่า  ตามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนของ
เทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยได้สรุป
ผลการวิจัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับ     
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ปานกลาง ซึ่งเกิดปัญหา คือ มลพิษทางน้ า ทางอากาศ ภาวะทางเสียง การขจัดของเสีย และขยะมูล
ฝอยภายในต าบล และประชาชนต้องการมีส่วนร่วมและให้เทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน 
ได้ใส่ใจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบอย่างจริงจัง และต้องการให้ทางเทศบาลต าบล 
น าไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเป็นแกนน าในการด าเนินการแก้ปัญหา และได้ท าการ
ชักชวนและรณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมมากขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันทั้ง
ด้านการบ ารุงรักษา และการควบคุมดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบล    
เหมืองง่า เพ่ือที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาพบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน ด้วย
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาผลการวิจัย 
สามารถน ามาอภิปรายผลวิจัยได้ดังนี้  
 1.  การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า ประกอบด้วย ด้านการใช้อย่าง
ยั่งยืน ด้านการขจัดของเสีย/มลพิษ และด้านการควบคุมกิจกรรมการจัดการ  โดยภาพรวม พบว่า 
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับการจัดการ ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทศพักตร์ ใบปอด 
ประโยชน์ ส่งกลิ่น และ ภักดี โพธิ์สิงห์ (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมของ องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่
พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ในระดับปานกลาง และยังไปสอดรับกับที่ นพรัตน์  
ช่วงเวฬุวรรณ (2556)  ที่ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับ มาก 

 นอกจากนี้ แม้แต่ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนเทศบาลต าบลเหมืองง่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ต้องการให้ทางผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาลต าบลไดร้ณรงค์ให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการแก้ปัญหาด้วยกัน ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง ด้วยตนเองมากขึ้น ยังไปสอดคล้องกับที่ทศพักตร์ ใบปอด ประโยชน์ ส่งกลิ่น และ ภักดิ์ดี   
โพธิ์สิงห์ (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กับ จักรกฤช พานิชกล 
(2547) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ พบว่า แนวทางในการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของชุมซน
ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ คือ การสร้างความตระหนักให้
ประชาชนในชุมชนเห็นถึงความส าคัญและผลกระทบของปัญหาสิงแวดล้อม โดยการอบรมให้ความรู้
หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนรับทราบและเข้าใจถึงบทบาทของชุมชน เพ่ือให้
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สามารถร่วมมือกันด าเนินการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ความรุนแรงของปัญหา สาเหตุ ผลกระทบต่อชุมชน 
มาตรการ กฎระเบียบข้อบังคับ และสิทธิการมีส่วนร่วมโดยต้องแสดงท่าทีและเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ 
และชัดเจนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็น แนวทางการ
จัดการปัญหา และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 นอกจากนี้ ผลการมีส่วนร่วมของประชาชนยังไปสอดคล้องกับที ่จตุรงค์ เดชะวงศ์ (2553) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพของชุมชนบ้านมะกอก อ าเภอป่า
ซาง จังหวัดล าพูน ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพใน
ชุมชนบ้านมะกอก พบว่า ประชาชนภายในชุมชนบ้านมะกอกมีการให้ความร่วมมือในระหว่างที่มีการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกิดการคัดแยกและจัดเก็บขยะประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ประชาชนในชุมชนทิ้งขยะตามบริเวณที่ทางเทศบาลจัดให้ได้อย่างเหมาะสม มีการปรับภูมิทัศน์    
สองข้างทางและบริเวณหน้าบ้านของตนเองและมีการจัดสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
สุขภาพภายในชุมชน และยังไปสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นพรัตน์ ช่วงเวฬุวรรณ (2556) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ อ าเภอ เขาสมิง จังหวัดตราด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ทั้งด้านการรับผลประโยชน์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการ
ติดตามควบคุมดูแลและประเมินผล ซึ่งหมายถึง หน่วยที่มีความส าคัญที่สุด ในการบริหารจัดการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ผลมากที่สุด ก็คือตัวของประชาชนนั่นเอง เช่นเดียวกับที่ อิสมาแอ คาเว็ง 
และ ภิญโญ นิลจันทร์ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ คณะกรรมการบริหารเทศบาลต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ซึ่งบอก
ว่า บทบาทการด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ คณะกรรมการบริหาร
เทศบาลต าบลยะรัง ต้องมีการสร้างแนวคิด และจิตส านึกให้มีส่วนร่วมและความรับผิดขอบประชาชน
ทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และให้ประชาชน
รับทราบถึงผลกระทบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือที่ตัวของประชาชนเองจะได้ให้ความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ร่วมกันและแก้ไขปัญหาต่อไป และผลการศึกษานี้ ยังไปตรงกับที่ ทศพักตร์ ใบปอด 
ประโยชน์ส่งกลิ่น และ ภักดี โพธิ์สิงห์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของ องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่สรุป
เป็นข้อเสนอแนะไว้อย่างชัดเจนว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่ส าคัญ ได้แก่ ควรรณรงค์ปลูก
จิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากขึ้น ควรเปิดโอกาสให้ 
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ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลด้านสิ่งแวดล้อมและควรเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนได้เข้ามาปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ด าเนินงานในหมู่บ้าน นั่นเอง 

 2.  การมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มีต่อการจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบล   
เหมืองง่า ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการและแผนงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการควบคุม ประเมินผลโครงการและแผนงานการ
พัฒนา และด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา  พบว่า ประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับการมีส่วนร่วม ปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยไปสอดรับกับที่  ยุทธนา สุดาค า 
(2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบ้าน    
ป่าสักงาม ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด พบว่า ประชาชนส่วนมากให้ความส าคัญต่อการมีส่วน
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมประชุมและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน ผลการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อม 
พบว่า ประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมระดับปานกลาง  และผลการวิจัยยังไป
สอดคล้องกับที่ ไตรภพ ชัยศิลปิน (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนเขต
ชานเมือง : กรณีศึกษาชุมชนแม่เตาไห ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เรื่อง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมพบว่า มีอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก 
 ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมนี้ แม้ความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการของเทศบาลต าบลเหมืองง่าจะอยู่ในระดับ ปานกลาง ก็จริง แต่จากข้อมูลที่เก็บจาก
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ระบุตรงกันด้วยข้อมูลที่เกาะกลุ่มไม่ค่อยกระจายมาก แสดงว่า 
ระดับความคิดเห็นของประชาชนมีทิศทางไปในท านองเดียวกันกับผลที่ออกมาว่า หน้าที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือ ตัวของประชาชนเองต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่าง  ๆ 
ดังเช่น ปรากฏในผลการวิจัยของนักวิชาการทุกคนที่ระบุผลการศึกษาออกมาตรงกัน เช่นที่ จักรกฤช 
พานิชกล (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนมีบทบาทความเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดประชุมร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกในชุมชน มีการด าเนินการจัดการแก้ปัญหาร่วมกัน แต่เป็นการด าเนินการกันเอง
ภายในชุมชน เหมือนกับที่ เอกณรงค์ ขวดแก้ว (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมบ้านสันทรายพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  ชาวบ้านพร้อมด้วยแกนน าคน
ส าคัญของหมู่บ้าน ก็พยายามที่จะร่วมแรงร่วมใจกันช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน โดยมี
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมที่ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมตัดสินใจ การมีส่วนร่วมปฏิบัติ และการมี
ส่วนร่วมประเมินผล ซึ่งในทุกขั้นตอนนั้นเป็นการประสานงานระหว่างชาวบ้าน แกนน า และกลุ่มทาง
สังคมในหมู่บ้าน 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
     5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
   1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน โดยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบและติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารและการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   2) สร้างระบบการบริหารงานโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
   3) ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ตัวแทนชุมชน ผู้น าชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมก าหนด 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดท าแผนงานโครงการในการพัฒนาต าบลเหมืองง่า ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ของประชาชน 
   4) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อินเตอร์เน็ตระดับต าบล เพ่ือบริการข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน
เอกสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสนใจ และสามารถตรวจสอบและรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
   5) บริหารจัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือให้มีความรู้ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสามารถปฏิบัติงานสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   6) ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มี
ต่อการบริหาร 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในเชิงการบริหารของเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
      เทศบาลต าบล ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้
มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมี
การน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา ก าหนดเป็นนโยบาย และการตัดสินใจของ
เทศบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสาร
สองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกัน 
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้  เพราะการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เป็นการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เป็นการ
สร้างฉันทามติ และท าให้ง่ายต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ และสอดคล้องรับกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการควบคุมการบริหารงานของเทศบาล ให้มีความ
โปร่งใสตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบ
ค าถามของประชาชนได้ 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   1) การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเองเท่านั้น ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของ
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ประชาชน ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐของเทศบาลต าบลที่มีต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เพ่ือที่จะได้มาซึ่งปัญหาและแนวทางแก้ไขในการสร้างรูปแบบ การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
   2) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในจังหวัดล าพูน เพ่ือน าผลการศึกษามาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยรวม และเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   3) ควรวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็น รวมถึงมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชน
หรือกลุ่มที่ เกี่ยวข้องมากขึ้น เ พ่ือให้ทราบความต้องการของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่แท้จริง และเพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเหมาะสมส าหรับท้องถิ่นหรือชุมชน 
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