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บทคัดยอ 

 

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคคือ ๑. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ๒. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี และ ๓. เพ่ือเสนอรูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 

แวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

การวิจัยเปนแบบผสานวิธี ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือ

การวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ ๐.๙๘๙ เก็บขอมูลดวย

ตัวเองกับกลุมตัวอยาง ๔๐๐ คน จากประชากรท่ีมีอายุ ๑๘ ปข้ันไป ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาล 

๑๗ แหง ในจังหวัดนนทบุรี ดวยการสุมตัวอยางแบบอยางงาย วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คือ คาความถ่ี 

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ   สวนการวิจัยเชิง

คุณภาพ เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลัก ๒๒ คน ดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง และจากผูมี

สวนรวมในการสนทนากลุมเฉพาะ จํานวน ๙ คน วิเคราะหขอมูลดวยการพรรณนาความ   

ผลการวิจัยพบวา 

๑. ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X =๓.๓๙) เม่ือพิจารณาเปน

รายดานพบวา ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =๓.๖๐)  ดานการ
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จัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ และดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  

๒. ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวด 

ลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบวา การบริหารงานของเทศบาล สงผลตอประสิทธิผลการ

บริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบวาคา  

R Square เทากับ .๗๑๓ หมายความวา ตัวแปรตนท้ัง ๘ ตัว มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม มีความ 

สามารถอธิบายตัวแปรตามไดในระดับรอยละ ๗๑.๓๐ พบวาคา Sig. เทากับ ๐.๐๑ มีนัยสําคัญทางสถิติ 

และหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบวาคา R Square เทากับ .๗๓๘ 

หมายความวา ตัวแปรตนท้ัง ๘ ตัว ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม มีความสามารถอธิบายตัวแปรตาม

ไดในรอยละ ๗๓.๘๐ พบวาคา Sig. เทากับ ๐.๐๑ มีนัยสําคัญทางสถิติ  จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

๓. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบวา ๑) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการคุมครองดูแล

และบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ตองปรับไปตามโครงสรางของเมือง ควรมีการ

รณรงคสงเสริมใหมีการปลูกไมยืนตน บริเวณริมถนนท้ังสองขาง และสรางสวนสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือทดแทนปาไมตามธรรมชาติ ๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ เทศบาลตองเนนใน ๓ เรื่อง  

เรื่องขยะมูลฝอย เรื่องมลพิษทางอากาศ และ เรื่องมลพิษทางน้ํา ๓) ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

เทศบาลควรใชประโยชนจากท่ีดินใหมาก เชน เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหมากข้ึน โดยการจัดสรางสวน 

สาธารณะขนาดเล็ก ในชุมชนตางๆ ใหมากข้ึน 
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 ABSTRACT 
 

The objectives of this study were: 1.To study the effectiveness of natural 

resources and environmental conservation management of the municipalities in 

Nonthaburi Province. 2. To study the factors that affected the effectiveness of 

natural resources and environmental conservation management of the municipalities 

in Nonthaburi Province and 3. To propose a model of effectiveness of natural 

resources and conservation management according to Buddhadhamma of the 

municipalities in Nonthaburi Province. 

Methodology was the mixed methods between the quantitative and 

qualitative researches. The quantitative research collected data by questionnaires 

with total confidence value of 0.989. from 400 samples, accidental sampling, who 

were 18 ears up who lived in 17 municipalities in Nonthaburi province and analyzed 

data with statistic package :frequency, percentage, average, standard deviation and 

multiple regression. The qualitative research collected data from 22 key informants 

with structured in -depth-interview and 9 participants in focus group discussion and 

analyzed data by descriptive interpretation.    
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Findings were as follows: 

1. The effectiveness of management and conservation of natural resources 

and environment of the municipalities in Nonthaburi province, by overall, was 

moderate, ( X = 3.39). Each areas of effectiveness were that; Public place maintenance 

was at high level ( X =3.60). Environmental, pollutions, natural resources and forest 

conservation maintenance was at moderate level.   

2. Factors affected the management effectiveness in natural resources and 

environment conservation of the municipalities in Nonthaburi Province were that the 

administration of the municipality affected the effectiveness of the management of 

natural resources and environment in the municipalities in Nonthaburi Province. 

Findings were that value R Square was equal to .713 indicating that the 8 independent 

variables correlated with the dependent variables at 73.80 percent with the significant 

value set at 0.01, accepting hypothesis. 

3. The model of effectiveness of management of natural resources and 

environment conservation of municipalities in Nonthaburi province was that: 1) Natural 

resources conservation and forest protection and maintenance of municipality in 

Nonthaburi province must be adapted to suit the structural of the city. There should 

be a campaign to promote the planting of perennials along both sides of roads and  

build more  public parks  to replace the old and decayed natural forests. 2) 

Environmental and pollution management; municipalities must focus on 3 issues; the 

solid waste, the air and water pollution. 3) Public places care-taking; municipalities 

should add more values to the public places such as expanding green areas by 

building mini public parks in more communities.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยเมตตาของอาจารยท่ีปรึกษา อาจารย ดร. ธิติวุฒิ หม่ันมี

และ อาจารย ดร. บุษกร วัฒนบุตร  ท่ีไดสละเวลาอันมีคาใหคําแนะนําและตรวจสอบปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองตั้งแตเริ่มดําเนินการจนสําเร็จสมบูรณผูวิจัยมีความซาบซ้ึง และขอกราบขอบพระคุณทุก

ทานไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชารัฐศาสตร ทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และ

ใหคําแนะนํา โดยเฉพาะ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ 

กิตฺติปฺโญ, ผศ.ดร. ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีไดใหความรู คําแนะนํา อํานวยความสะดวกดานตาง ๆ 

แกผูวิจัย รวมถึงเจาหนาท่ีท้ังในภาควิชา นอกภาควิชา ตลอดจนเจาหนาท่ีหองสมุดทุกทาน ท่ีอํานวยความ

สะดวกดานหนังสือและเอกสารในการคนความาโดยตลอด  

 ขอบคุณผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ท่ีไดกรุณาตรวจสอบเครื่องมือเก็บขอมูลในการ

วิจัยพรอมท้ังใหคําแนะนําเพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชน ผูใหสัมภาษณทุกทาน ท่ีไดใหความอนุเคราะห

ขอมูลและตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

 ขอบคุณเพ่ือนกัลยาณมิตรท้ังหลาย ท่ีคอยใหกําลังใจตลอดมา ตลอดจนทานท่ีมีสวนชวยให

วิทยานิพนธเลมนี้เสร็จสมบูรณลงไดดวยดี 

 ประโยชน คุณคา และความดีของวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบใหแดหลักสูตรพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บิดา มารดา ครู 

อาจารย ท่ีเคารพและมีพระคุณอยางสูง ตลอดจนครูอาจารยในอดีตท่ีไดประสิทธิประสาทความรูมาให 

และหากมีขอผิดพลาดของวิจัยงานนี้อันอาจมีเกิดข้ึนได ผูวิจัยขอนอมรับแตเพียงผูเดียว 
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เร่ือง           หนา 
 

บทคัดยอภาษาไทย ก 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ค 

กิตติกรรมประกาศ จ 

สารบัญ ฉ 

สารบัญตาราง ฌ 

สารบัญแผนภาพ ฑ 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ ฒ 
  

บทที่ ๑ บทนํา  

 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 

 ๑.๒ คําถามการวิจัย ๕ 

 ๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย ๕ 

 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๖ 

 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๘ 

 ๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย ๘ 

 ๑.๗ ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย ๙ 
   

บทที่ ๒ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผล ๑๐ 

 ๒.๒ ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร ๑๙ 

 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ๒๖ 

 ๒.๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอม   ๓๓ 

 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน   ๓๙ 

 ๒.๖ ขอมูลพ้ืนท่ีวิจัย 

๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

๖๐ 

๖๙ 

 ๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย ๘๖ 



ช 
 
 

เร่ือง 

บทที่ ๓  

  สารบัญ (ตอ) 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ ประชากรศึกษา/กลุมตัวอยาง 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

หนา 

 

๘๗ 

๘๘ 

๙๓ 

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล ๙๙ 

 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล ๑๐๐ 

บทที่ ๔ ผลการวิจัย  

 ๔.๑ ผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 

๑๐๓ 

 ๔.๒ ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 

๑๑๖ 

 ๔.๓ รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ท่ี มี

ประสิทธิผล 

๔.๔ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

 

 

๑๗๗ 

๑๘๓ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๐๑ 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๐๔ 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๒๒๒ 

บรรณานุกรม ๒๒๔ 

ภาคผนวก ๒๓๓ 

ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือการวิจัย ๒๓๓ 

ภาคผนวก ข ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญ ๒๔๒ 

ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

แบบสอบถาม 

 

๒๔๗ 

ภาคผนวก ง คาสัมประสิทธิ์ Alpha ๒๔๙ 

ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย ๒๕๒ 

ภาคผนวก ฉ เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) ๒๕๙ 



ซ 
 

สารบัญ (ตอ) 

เร่ือง 

 

หนา 

ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย (แบบสัมภาษณ)    ๒๖๘ 

ภาคผนวก ฌ เครื่องมือการวิจัย (แบบสัมภาษณ)    ๒๗๓ 

ภาคผนวก ญ ภาพถาย    ๒๘๘ 

ประวัติผูวิจัย 

 

   ๒๘๒ 

  



ฌ 
 

 สารบัญตาราง   

ตารางที่  หนา 

   

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลองคการ ๑๖ 

๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารองคการ ๒๓ 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๓๑ 

๒.๔   แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอม ๓๘ 

๒.๕ 

๒.๖ 

ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน 

ประวัติความเปนมาของเทศบาล 

๕๑ 

๖๐ 

๒.๗ 

๒.๘ 

๒.๙ 

ขอมูลเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

ขอมูลพ้ืนท่ีวิจัยเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลในการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๖๒ 

๖๘ 

 

๘๑ 

๓.๑ 

๓.๒ 

แสดงท่ีมาของกลุมตัวอยางจากเทศบาลตางๆตามสัดสวนประชากร 

รายนามผูทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ 

๙๑ 

๙๗ 

๔.๑   แสดงจํานวนและรอยละ ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง จําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล 

๑๐๔ 

๔.๒ แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ระดับการบริหารงานของ    

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

๑๐๕ 

๔.๓ แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพรวมความคิดเห็น           

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี         

จําแนกแตละดาน 

๑๑๐ 

๔.๔ แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ดานการอนุรักษทรัพยากร         

ธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๑๑ 

๔.๕ แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๑๓ 

๔.๖ แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล  ดานการจัดการดูแลท่ี

สาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 

๑๑๕ 



ญ 
 

 สารบัญตาราง (ตอ)  

ตารางท่ี  หนา 

๔.๗ 

 

 

แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผล ภาพรวมความคิดเห็น

เก่ียวกับการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี 

๑๑๖ 

 

 

๔.๘ 

 

แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล การประยุกต       

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๑๗ 

๔.๙ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผล การประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗     

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี 

๑๑๘ 

๔.๑๐ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล เ ก่ียวกับการประยุกต              

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรี 

๑๑๙ 

๔.๑๑ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผล เก่ียวกับการประยุกต หลักสัปปุ

ริสธรรม ๗  ดานการจัดการดูแลท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๒๐ 

๔.๑๒ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยเก่ียวกับดานการบริหารงานของ

เทศบาลท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

๑๒๔ 

๔.๑๓ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหการถดถอยของ      

ดานการบริหารงานของเทศบาล 

๑๒๕ 

๔.๑๔ ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปรตน

แตละตัวเพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณ ดานการบริหารงานของ

เทศบาล 

๑๒๖ 

๔.๑๕ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยดานการบริหารงานของเทศบาล

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

บํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๓๑ 

๔.๑๖ 

 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหการถดถอยของดานอนุรักษ    

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๓๒ 

   



ฎ 
 

 

 

ตารางที่ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

 

  

  หนา 

๔.๑๗ ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปร

ตนแตละตัว เพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณ ดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๓๓ 

๔.๑๘ 

 

 

การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัย ดานการบริหารงานของ

เทศบาลท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและ

มลพิษตางๆของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๓๗ 

๔.๑๙ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหการถดถอยของดานการ

จัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๓๘ 

๔.๒๐ ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปร

ตนแตละตัว  เพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณดานการจัดการ           

สิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๓๙ 

๔.๒๑ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยดานการบริหารงานของเทศบาล

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๔๓ 

๔.๒๒ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหการถดถอยของดานการดูแล

รักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๔๔ 

๔.๒๓ ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปร

ตนแตละตัว  เพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณ ดานการดูแลรักษาท่ี

สาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๔๕ 

๔.๒๔ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณเปรียบเทียบระหวางภาพรวมการบริหารงาน

ของเทศบาลกับภาพรวมการบริหารงานของเทศบาลโดยการประยุกตหลักพุทธ

ธรรม(หลักสัปปุริสธรรม ๗) มีผลตอประสิทธิผลดานอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๔๗ 

๔.๒๕ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหการถดถอยเปรียบเทียบ

ระหวางภาพรวมการบริหารงานของเทศบาล กับ ภาพรวมการบริหารงานของ

เทศบาล โดยการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) มีผลตอ

ประสิทธิผลดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี 

๑๔๗ 



ฏ 
 

 

ตารางที่ 
สารบัญตาราง (ตอ) 

 

 

หนา 

๔.๒๖ ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปร

อิสระแตละตัว เพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณประสิทธิผลการ

บริหารงานตามหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี 

๑๔๘ 

๔.๒๗ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกต

หลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) จะมีผลตอประสิทธิผลดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๕๑ 

๔.๒๘ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวาง

การประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) มีผลตอประสิทธิผลดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๕๑ 

๔.๒๙ ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปร

ตนแตละตัวเพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณเพ่ิมประสิทธิผลดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๕๒ 

๔.๓๐ แสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอ ดานการบริหารงาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๕๗ 

๔.๓๑ แสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน  

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลใน            

จังหวัดนนทบุรี 

๑๕๙ 

๔.๓๒ 

 

แสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน 

ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

๑๖๒ 

๔.๓๓ 

 

แสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน

ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๖๖ 

  

๔.๓๔ แสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็นการประยุกตหลักพุทธธรรมท่ีใชในการเพ่ิม

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี                                                   

๑๖๙ 

 

 

๔.๓๕ แสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็น: ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเปนแนวทางในพัฒนา

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี หรือควรใชหลักธรรมอ่ืนในการบูรณาการ เพ่ือ

แสดงใหเห็นความถ่ีแตละประเด็น 

๑๗๒ 



ฐ 
 

 

ตารางที่ 
สารบัญตาราง (ตอ) 

 

 

หนา 

๔.๓๖ แสดงการบริหารของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดานการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและบํารุงรักษาปาตามหลักพุทธธรรม “หลักสัปปุรสิธรรม ๗”  
๑๘๕ 

 

๔.๓๗ แสดงการบริหารของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและ

มลพิษตางๆ ตามหลักพุทธธรรม “หลักสัปปุริสธรรม ๗”                                               

๑๙๑ 

 

๑๙๖ ๔.๓๘ แสดงการบริหารของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ           

ตามหลักพุทธธรรม “หลักสัปปรุิสธรรม ๗” 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฑ 
 

สารบัญภาพ 
ภาพท่ี  หนา 

๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Framework) ๘๖ 

๔.๑ 

 

๔.๒ 

 

๔.๓ 

 

๔.๔ 

 

รูปแบบการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี

รูปแบบการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการ

จัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี                                                                            

รูปแบบการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการดูแล

รักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี                                            

รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑๗๘ 

 

๑๘๐ 

 

๑๘๒ 

 

๑๘๓ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฒ 
 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

 
 

๑. คํายอช่ือคัมภีรพระไตรปฎก 
 

อักษรยอในวิทยานิพนธเลมนี้ ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ 

และพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนหลักโดยใชระบบยอ

คํา ดังตอไปนี้ 

พระสุตตันตปฎก 

 อง.อฏฐก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิยาต (ภาษาไทย) 

 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปฎก 
 

ในงานวิจัยฉบับนี้ ใชพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐ และ

พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนหลักการอางอิง

พระไตรปฎกฉบับภาษาบาลีใชระบบระบุ เลม/ขอ/หนา เชน อง.อฏฐก. (บาลี)  ๒๓/๑๕/๒๙๖ 

หมายความวา การอางอิงนั้นระบุถึง สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิยาต ฉบับภาษาบาลี 

พระไตรปฎกเลมท่ี ๒๓ ขอท่ี ๑๕ หนาท่ี ๒๙๖    

สวนพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เลม / ขอ /หนา/ เชน อง.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/

๑๕/๒๙๖  หมายความวา ระบุถึง สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิยาต ฉบับภาษาไทย 

พระไตรปฎก เลมท่ี ๒๓ ขอท่ี ๑๕ หนาท่ี ๒๙๖  เปนตน 
 



 
 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ระบบการปกครองของทุกประเทศในโลกลวนมีวัตถุประสงคท่ีคลายคลึงกันคือตองการท่ีจะ

ใหประเทศของตนมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ประชาชนในประเทศมีการดํารงชีวิตอยูอยางมี

ความสุข ซ่ึงในอดีตการปกครองสวนใหญมีลักษณะของการรวมศูนยอํานาจ (Centralization) ไวท่ี

สวนกลางของประเทศ เนื่องจากมีอาณาเขตไมกวางนักและพลเมืองยังมีนอยอยู ทําใหกิจกรรมท่ีรัฐ

จะตองสนองตอบตอประชาชนจึงมีไมมากนัก แตตอมาประเทศมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรมและการเมืองมากข้ึน พลเมืองในประเทศมีจํานวนมากข้ึน ทําใหภารกิจของรัฐท่ีจะตอง

บริการประชาชน ในทองถ่ินท่ีรับผิดชอบก็มีเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวยเปนสาเหตุทําการบริการแก

ประชาชน ของภาครัฐ ไมอาจสนองตอบตอการบริการและการอํานวยประโยชนใหแกประชาชนได

อยางท่ัวถึง ดังนั้น แนวความคิดในการกระจายอํานาจ (Decentralization) การบริหารการปกครอง

โดยประชาชนในทองถ่ินจึงเกิดข้ึน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนการแบงเบาภาระหนาท่ีของรัฐบาล การ

กระจายอํานาจเปนหลักการท่ีรัฐมอบอํานาจการปกครองบางสวนใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืนท่ีไมไดเปนสวนหนึ่งของหนวยการบริหารราชการสวนกลาง ใหไปจัดทําบริการสาธารณะบางอยาง

และมีอิสระตามสมควร โดยเปนการมอบอํานาจใหท้ังในดานการเมืองและการบริหาร ซ่ึง Graham 

W. Bush๑ ไดกลาวถึงการกระจายอํานาจวามี ๒ รูปแบบ คือ ๑) การกระจายอํานาจ ตามภารกิจ 

(Functional) หมายถึง การมอบอํานาจใหองคการสาธารณะจัดทํากิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง 

เพ่ือใหมีอิสระในการดําเนินงานใหเหมาะสมกับงานนั้นๆ และ ๒) การกระจายอํานาจ ตามอาณาเขต 

(Size and Boundary Based) หมายถึง การมอบอํานาจไปใหทองถ่ินจัดทํากิจกรรมหรือบริการ 

สาธารณะภายในเขตทองถ่ินแตละทองถ่ิน และมีอิสระบางประการในการปกครองตนเอง ซ่ึงเปนเรื่อง

ท่ีทองถ่ินมีอํานาจท่ีจะกําหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายทองถ่ินของ

ตนได ซ่ึงเปนลักษณะของการปกครองท่ีเรียกวา การปกครองทองถ่ิน (Local Government) 

 การปกครองทองถ่ินเปนการกระจายอํานาจการปกครองสวนกลางของรัฐบาลใหกับทองถ่ิน

โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือแบงเบาภาระของรัฐบาลท้ังทางดานการเงิน การคลัง บุคลากรตลอดจน

เวลาท่ีใชในการดําเนินการ และเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินได

อยางแทจริง ลักษณะการปกครองทองถ่ินจะเปนการปกครองท่ีรัฐบาลมอบอํานาจใหประชาชนใน

                                                           
 ๑ Graham W.Bush, Governing Big Cities:The Management of Decentralization 

Wellington, (University of Wellington, 1991), p. 114. 



๒ 

 

 

ทองถ่ิน เปนผูดําเนินการจัดการปกครองและดําเนินกิจกรรมบางอยาง ภายใตขอบเขตกิจกรรมท่ี

รัฐบาลมอบหมายใหกระทํา โดยหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจะจัดตั้ ง ข้ึนในรูปขององคกร

ท้ังนี้เปนการจัดตั้งข้ึนโดยผลแหงกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลโดยท่ีหนวยการปกครองทองถ่ินท่ี

จัดตั้งข้ึนมามีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีๆ กําหนดไวอยางชัดเจน มีความ

เปนเอกภาพในการบริหารระดับหนึ่ง ซ่ึงหนวยการปกครองทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนมาทําหนาท่ีในการ

บริหารทองถ่ิน (Local Administration) ซ่ึงเรียกวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ในประเทศท่ีมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ

เจริญกาวหนาพัฒนามาอยางยาวนาน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีรูปแบบและประเภท ของ

องคกรแตกตางอยางหลากหลาย ตามขนาดและลักษณะพ้ืนท่ี ตลอดจนความหนาแนนของประชากร 

และความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจแลว รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(Forms of Government) 

ยังมีหลายรูปแบบ ซ่ึงแตละรูปแบบก็จะมีความสัมพันธกับปจจัยดังกลาวขางตน โดย Alan Norton๒ 

ไดกลาวถึงรูปแบบขององคกรปกครองทองถ่ิน ท่ีปรากฏอยูในประเทศตางๆ วามีอยู ๖ รูปแบบไดแก 

๑) รูปแบบท่ีประชุมเมือง (Town Meeting) ๒) รูปแบบคณะกรรมการ (The Commission Form) 

๓) รูปแบบสภา - นายกเทศมนตรี (The Council – Mayor Form) ๔) รูปแบบนายกเทศมนตรี

ออนแอ (The Weak - Mayor Form) ๕) รูปแบบนายกเทศมนตรีเขมแข็ง (The Strong - Mayor 

Form) และ ๖) รูปแบบผูจัดการ (The Manager Form)สําหรับประเทศไทยองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินสวนใหญจะใชรูปแบบสภา-นายกเทศมนตรี (The Council - Mayor Form) ซ่ึงประชาชนจะ

เลือกตั้งสมาชิกสภาโดยตรงเพ่ือทําหนาท่ีฝายนิติบัญญัติ สวนฝายบริหารหรือนายกเทศมนตรีจะมา

จากผูนําเสียงขางมากของสมาชิกสภา หรืออาจกลาวไดวาเปนการเลือกฝายบริหารทางออม แตตอมา

ในชวงปลายป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดมีการประกาศใชรูปแบบการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินโดยตรงเปนครั้ง

แรก ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินของไทยทุกแบบไดใชรูปแบบนายกเทศมนตรีเขมแข็ง (The 

Strong – Mayor Form) โดยมีนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนซ่ึงใน

ปจจุบันประเทศไทยมีการจัดระเบียบราชการบริหารสวนทองถ่ินอยู ๒ ระบบคือ ๑) ระบบท่ัวไปท่ีใช

แกทองถ่ินท่ัวไปซ่ึงในปจจุบันมีอยู ๓ รูปแบบคือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ

บริหารสวนตําบล และ ๒) ระบบพิเศษท่ีใชเฉพาะทองถ่ินบางแหงซ่ึงในปจจุบันมีอยู ๒ รูปแบบคือ 

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔๓ 

ตามมาตรา ๗๐ สําหรับการปกครองทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล มีจุดเริ่มตนมาจากพระประสงคของ

                                                           
 ๒ Alan Norton, International Handbook of Local and Regional Government: A 

Comparative Analysis of Advance Democracies, (Vermont: Edward Elgar, 1994), pp. 420-425. 

 ๓ ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔, เลมท่ี ๑๐๘ ตอน

ท่ี ๑๕๖,  วันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๓๔, หนา ๑. 



๓ 

 

 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๗ ท่ีทรงตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประเภทนี้เปนเวทีสําหรับประชาชนไดฝกฝน เรียนรู การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ระบบรัฐสภา กอนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยอยางท่ี

เปนอยู ดังท่ีพระองคไดทรงพระราชทานสัมภาษณแกหนังสือพิมพนิวยอรค ไทมส ตีพิมพเม่ือวันท่ี ๒๘ 

เมษายน พ.ศ.๒๔๗๔ มีความตอนหนึ่งวา “เรากําลังเตรียมการออกพระราชบัญญัติข้ึนใหม เพ่ือ

ทดลองเก่ียวกับสิทธิเลือกตั้ง ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ ประชาชนจะมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาล... ขาพเจาเห็นวาสิทธิเลือกตั้งของประชาชนควรจะเริ่มตนท่ีการปกครองทองถ่ินในรูป

เทศบาล ขาพเจาเชื่อวาประชาชนควรมีสิทธิมีเสียงในกิจการทองถ่ินกอน เราพยายามใหการศึกษา

เรื่องนี้แกเขา ขาพเจาเห็นวาจะเปนการผิดพลาด ถาเราจะมีการปกครองระบอบรัฐสภากอน กอนท่ี

ประชาชนจะมีโอกาสเรียนรูและมีประสบการณอยางดีเก่ียวกับสิทธิเลือกตั้งในกิจการปกครอง

ทองถ่ิน”๔ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยในป พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยรัฐบาลคณะราษฎรไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบ 

ราชการบริหารแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๗๖ และ ไดกําหนดใหเทศบาลเปนองคกรบริหาร

รูปแบบหนึ่งของราชการบริหารสวนทองถ่ิน และมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๗๖ ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายฉบับแรกวาดวยการจัดระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาล

และตอมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ข้ึนใช

แทนกฎหมายเกาท้ังหมด และไดมีการปรับปรุง แกไขกฎหมายเทศบาล เพ่ือให เหมาะสมและ

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลง มาจนถึงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖๕ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ซ่ึงเปนฉบับปจจุบัน เทศบาล ถือวาเปนหนวย

การปกครอง ทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญ และใชในการบริหารทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนใน 

เขตชุมชนท่ีมีความเจริญ และใชในการบริหารเมืองเปนหลัก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

มาตรา ๙-๑๑ ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาจัดตั้งเทศบาลข้ึนเปน ๓ ประเภทคือ เทศบาล

ตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดยในสวนของเทศบาลซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สําหรับเมืองขนาดเล็กโดยท่ัวไปมีฐานะเปนเทศบาลตําบล โดยใหมีสภาเทศบาลซ่ึงประกอบดวย

สมาชิกจํานวน  ๑๒  คนท่ีราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้ งมาทําหนา ท่ีฝายนิติบัญญัติ  และ

นายกเทศมนตรีหนึ่งคน ท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในเขตเทศบาลทําหนาท่ี หัวหนาฝาย

บริหาร โดยไดมีกฎหมายตางๆ ท่ีไดบัญญัติถึงภารกิจ อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของเทศบาล

                                                           
 ๔ พฤทธิสาณ ชุมพล,รศ. ม.ร.ว., “พระปกเกลาฯ พระราชทานสัมภาษณนักหนังสือพิมพอเมริกัน”, 

จดหมายขาวสถานบันพระปกเกลา, ปท่ี ๑๔ (พฤษภาคม ๒๔๕๖): ๕ . 

 ๕ ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖, เลมท่ี ๗๐ ตอนท่ี ๑๔ ก, ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๔๙๖, หนา ๒๒๒. 



๔ 

 

 

เอาไวอาทิ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๒) สวนท่ี ๑ 

การจัดตั้งเทศบาล มาตรา ๗-๑๓ สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐๖ ตาม

มาตรา ๗๘ ไดกําหนดแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

ในหมวด ๙ การปกครองทองถ่ินมาตรา ๒๘๒ ถึงมาตรา ๒๙๐ ท่ีใหความเปนอิสระแกทองถ่ินตามหลัก

แหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท้ังหลายยอมมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน

และการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ ท้ังนี้รัฐบาลเปนผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเทาท่ีจําเปนภายในกรอบของกฎหมาย รวมท้ังกําหนดวิสัยทัศนการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 

สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐๗ ในหมวดท่ี ๓ สิทธิเสรีภาพของชาวไทย สวนท่ี 

๑๒ เรื่องสิทธิชุมชน ตามมาตรา ๖๖-๖๗ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีใหอํานาจไว เปนตน  

 เทศบาล มีอํานาจหนาท่ีตามขอบัญญัติในกฎหมาย หากพิจารณาจากขอบขาย จะพบวา

กฎหมายไดใหอํานาจ แกเทศบาล ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถจะดําเนินกิจกรรมหรือ

ใหบริการสาธารณะตางๆ ไดอยางคอนขางกวางขวาง ท้ังนี้ลักษณะของภารกิจตามกฎหมายตางๆ ท่ีได

กลาวไวขางตน สามารถแบงออกไดเปน ๒ กลุมใหญๆ ไดแก ๑) หนาท่ีๆตองจัดทํา ซ่ึงหมายถึง 

ภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทํา หรือจัดใหมีข้ึนภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเอง 

และ ๒) หนาท่ีๆอาจจะจัดทําข้ึน ซ่ึงหมายถึงกลุมภารกิจท่ีกฎหมายเปดโอกาสใหกับทองถ่ินสามารถ

จะดําเนินการจัดทําได หากทองถ่ินมีความพรอมและศักยภาพเพียงพอ นอกจากนี้ยังปรากฏภารกิจ

บางประเภทท่ีรัฐไดถายโอนไปยังองคกรปกครองสวน ทองถ่ินในลักษณะมอบหมายใหจัดทําแทน 

ไดแก ภารกิจท่ีถือวาเปนหนาท่ีของรัฐซ่ึงแตเดิมหนวยงานของรัฐเปนผูจัดทํา แตไดมอบหมายโดยโอน

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการแทน อาทิ เชน การดําเนินการดานการทะเบียน และสํามะ

โนประชากร รวมถึงดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 ดังนั้นปญหาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจึงเปน

ภารกิจหลักท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง ภารกิจหนึ่งของเทศบาลและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมี

ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยอยู ในเขตเทศบาล ไดแก ๑) การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปา ๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

และ ๓) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  

                                                           
 ๖ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, เลมท่ี ๑๑๔ ตอนท่ี 

๕๕ ก, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐, หนา ๑๖, ๗๓-๗๕. 

 ๗ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, เลมท่ี ๑๒๔ ตอนท่ี 

๔๗ ก, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐, หนา ๑๘-๑๙. 



๕ 

 

 

 ในเขตเทศบาลไมมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจังเปนรูปธรรม 

ตนไมยืนตนในเขตเทศบาลขาดการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาท่ีดี ทําใหปริมาณตนไมซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสี

เขียวในเขตเทศบาลลดลง กอใหเกิดปญหามลภาวะ ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีปริมาณมาก 

เทศบาลไมสามารถกําจัดและจัดเก็บไดอยางท่ัวถึงทําใหมีขยะตกคางจํานวนมาก เปนสาเหตุทําใหเกิด

มลพิษเปนแหลงแพรเชื้อโรค ปญหาน้ําเนาเสียในแมน้ําและคลองสาธารณะ ปญหามลพิษทางอากาศ

จากการปลอยควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการจราจร ปญหามลพิษทางเสียงท่ีเกิดจาก

ยานพาหนะและการจราจรท่ีคับค่ังในเขตเมือง พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนขาดการควบคุมการใช

ประโยชนและการดูแลรักษา ทําใหเกิดการบุกรุกสรางท่ีอยูอาศัยในท่ีสาธารณะประโยชน เชน ท่ีตาม

ริมตลิ่งลําคลองสาธารณะประโยชนและริมถนนมีการสรางเพิงพักอาศัยหรือเพ่ือประกอบธุรกิจการคา

เปนตน จากปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จึงเปนแรงบันดาล

ใจทําใหอยากศึกษา ถึงสาเหตุของการเกิดปญหาอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดลอมในเขต

เทศบาลจังหวัดนนทบุรี และแนวทางในการแกปญหาดังกลาวใหมีประสิทธิผลเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

โดยใชหลักพุทธธรรมเปนเครื่องมือในการแกปญหาดังกลาวในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 

 

๑.๒ คําถามการวิจัย  

 ๑.๒.๑ ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ควรเปนอยางไร  

 ๑.๒.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวด 

ลอมของเขตเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีมีอะไรบาง 

 ๑.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีควรเปนอยางไร  

 

๑.๓ วัตถุประสงคการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้  

 ๑.๓.๑ เ พ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 ๑ .๓ .๒  เ พ่ื อ ศึ กษาป จ จั ย ท่ี ส ง ผลต อประสิทธิ ผลการบริหาร งานด านอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 ๑.๓.๓ เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  
 



๖ 

 

 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

ตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยไดกําหนดของเขตในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไว

ดังตอไปนี้  

 ๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  

 หลักการจัดการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี ใน ๓ ดาน คือ ๑. การบริหารงานของเทศบาล ๒. หลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม 

๗) ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๓. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

 ๑.๔.๒ ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา 

 ๑. การบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 ๒. หลักพุทธธรรมท่ีใชในการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  

 ๓. ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลัก

พุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย 

 ๓.๑ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปา  

 ๓.๒ การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ 

 ๓.๓ การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตดานประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ  

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยได กําหนดขอบเขตการศึกษาในเรื่องประสิทธิผลการ

บริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี โดยแบงผูใหขอมูลสําคัญ ดังนี้  

 ๑. ขอบเขตดานประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต ๑๘ ป

ข้ึนไปและมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี จํานวน ๔๐๐ คน 

 ๒. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ ผูใหขอมูลสําคัญ โดยผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก 

จํานวน ๑๘ ทาน ประกอบดวย 

๑) กลุมผูบริหารระดับสูงท่ีทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย กํากับดูแลงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จํานวน ๕ ทาน 

๒) ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี จํานวน ๕ ทาน  



๗ 

 

 

๓) กลุมนักวิชาการ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ ๓ กลุม (จํานวน ๘ ทาน) ดังนี้ 

   (๑) กลุมผูเชี่ยวชาญดานการจัดการองคการเพ่ือใหขอมูลในดานการพัฒนา

องคการและการมีสวนรวมในการบริหารงานเทศบาลของประชาชน จํานวน ๓ ทาน  

   (๒) กลุมผูเชี่ยวชาญดานรัฐประศาสนศาสตร เพ่ือใหขอมูลในดานการ

ปกครองและการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน ๓ ทาน  

   (๓) กลุมพระสงฆท่ีเปนเมธีทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจํานวน ๒ รูป  

๑.๔.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีในการวิจัยครั้งนี้ คือ เทศบาลในเขตจังหวัดนนทบุรี จํานวน 

๑๗ แหง๘ ดังนี้  

 ๑. เทศบาลนคร จํานวน ๒ แหง  

๑) เทศบาลนครนนทบุรี  

๒) เทศบาลนครปากเกร็ด  

 ๒. เทศบาลเมือง จํานวน ๔ แหง ไดแก  

๑) เทศบาลเมืองบางบัวทอง        

๒) เทศบาลเมืองบางกรวย        

๓) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  

๔) เทศบาลเมืองพิมลราช         

 ๓. เทศบาลตําบล จํานวน ๑๑ แหง ไดแก       

๑) เทศบาลตําบลปลายบาง        

๒) เทศบาลตําบลบางมวง         

๓) เทศบาลตําบลบางใหญ         

๔) เทศบาลตําบลไทรนอย         

๕) เทศบาลตําบลไทรมา        

๖) เทศบาลตําบลศาลากลาง        

๗) เทศบาลตําบลเสาธงหิน        

๘) เทศบาลตําบลบางเลน        

๙) เทศบาลตําบลบางมวง       

๑๐) เทศบาลตําบลบางศรีทอง      

๑๑) เทศบาลตําบลบางพลับ 

  

                                                           
๘ วิกิพีเดีย, หมวดหมูเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัด

นนทบุรี [๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘].  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A


๘ 

 

 

 ๑.๔.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา          

 เริ่มดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงเดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐ รวม

เปน ระยะเวลา ๑๒ เดือน 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

 ๑.๕.๑ การบริหารของเทศบาลสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 ๑.๕.๒ หลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย  

 ๑.๖.๑ ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จของงานท่ีเปนไปตามความมุงหวังท่ีกําหนดไวใน

วัตถุประสงค หรือเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย เปาหมายเชิงปริมาณ จะกําหนดชนิดประเภทและ 

จํานวนของผลผลิต สุดทายท่ีตองการไดรับเม่ือการดําเนินงานเสร็จสิ้นลง สวนเปาหมายเชิงคุณภาพ

หมายถึง คุณคาของผลผลิตท่ีไดรับจากการดําเนินงานนั้นๆไดผลตามตัวชี้วัดท่ีตั้งไว  

 ๑.๖.๒ การบริหารงาน หมายถึง กระบวนการทางสังคมของบุคคลท่ีทําหนาท่ี การวางแผน

การจัดองคการ ดานการอํานวยการ ดานการควบคุมคุณภาพ และ ดานการปฏิบัติงาน ใหกิจกรรมของ

องคการดําเนินงานไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๖.๓ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึงการใชทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอมอยางฉลาด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ประกอบดวย การอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปา (ตนไมยืนตน) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ และ 

การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

 ๑.๖.๔ หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักสัปปุริสธรรม2 ๗ 2ประกอบดวย ธัมมัญุตา เปนผูรูจัก

เหตุ อัตถัญุตา เปนผูรูจักผล อัตตัญุตา เปนผูรูจักตน มัตตัญุตา เปนผูรูจักประมาณ กาลัญุตา 

เปนผูรูจักกาล ปริสัญุตา เปนผูรูจักบริษัท หรือรูจักชุมชน ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา 

เปนผูรูจักบุคคล 

 ๑.๖.๕ เทศบาล หมายถึง หนวยงานราชการสวนทองถ่ิน ในจังหวัดนนทบุรีท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาลจํานวน ๑๗ แหง ประกอบดวย เทศบาลนคร จํานวน ๒ แหง 

เทศบาลเมือง จํานวน ๔ แหง เทศบาลตําบล จํานวน ๑๑ แหง  

  



๙ 

 

 

๑.๗ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย  
 

 ๑.๗.๑ ทําใหรูและเขาใจประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีอยูในระดับใด 

 ๑.๗.๒ ทําใหไดปจจัยท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 ๑.๗.๓ นําเสนอรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 ๑.๗.๔ นําองคความรูไปประยุกตใชในการบริหารจัดการประสิทธิผลการบริหารงานดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 



 
 

บทท่ี ๒ 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาระดับประสิทธิผลในการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี และศึกษาถึงปจจัยแวดลอม

ทางการบริหารจัดการท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งาน

เขียนทางวิชาการ บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศตลอดจนขอกฎหมาย

และระเบียบ ขอ บังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเทศบาล เพ่ือนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการ

ศึกษาวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย ซ่ึงเปนการอธิบายความเปนจริงของการศึกษาไดอยาง

สมเหตุสมผล โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผล 

 ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร  

 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  

 ๒.๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอม  

 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๒.๖ ขอมูลพ้ืนท่ีวิจัย 

 ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 

ในการศึกษาเรื่องประสิทธิผลองคการนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีผูศึกษาจะตอง ทราบถึง

ความหมายของประสิทธิผล และ ความหมายการบริหารงานขององคการ ตลอดจนแนวคิดใน การ

ประเมินวัดประสิทธิผลการบริหารองคการ ซ่ึงจะเปนแนวทางใหผูศึกษาทราบถึงหลักเกณฑท่ีใชใน 

การเลือกตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมกับการประเมินประสิทธิผลขององคการท่ีตองการศึกษา ซ่ึงผูวิจัยจึงได 

รวบรวมแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผล และนําเสนอความหมายของประสิทธิผลขององคการ และ

แนวคิดการประเมินวัดประสิทธิผล องคการท่ีใชกันอยูตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเนื้อหาในการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย  

 ๒.๑.๑ ความหมายประสิทธิผลขององคการ 

 ๒.๑.๒ แนวคิดในการประเมินวัดประสิทธิผลขององคการ 

 ๒.๑.๓ วิธีการประเมินวัดประสิทธิผลขององคการท่ีใชในการศึกษาวิจัย 



 

๑๑ 

 ๒.๑.๑ ความหมายประสิทธิผลขององคการ 

ราชบัณฑิตราชสถาน ไดใหความหมายประสิทธิผล หมายถึงผลสําเร็จหรือผลท่ีเกิดข้ึน๑ 

ซ่ึง หมายถึง ขีดข้ันความสามารถขององคการในการทําใหบรรลุเปาหมายตางๆ ท่ีกําหนดไว๒ รวมถึง 

สมรรถนะ (capacity) ขององคการในการท่ีจะอยูรอด (survival) ปรับตัว (adapt) รักษาสภาพ 

(maintain)และเติบโต (grow) ไมวาองคการนั้นจะมีหนาท่ีใดท่ีตองการใหลุลวงเปนมีความเห็นของ๓ 

ประสิทธิผลขององคการตามแนวคิดการใชทรัพยากร (Resource - Based Approach) 

ไดใหคําจํากัดความไววา๔ หมายถึง องคการท่ีประสบความสําเร็จในการสรรหาทรัพยากรท่ีมีคุณคา

และใชประโยชนจากทรัพยากรนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดใหคําจํากัดความของประสิทธิผล

ขององคการ ตามแนวคิดกระบวนการภายใน (Internal Process Approach) ไววา หมายถึง 

องคการท่ีมีการจัดการภายในท่ีดี มีสุขภาพดี และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและราบรื่นสมาชิกใน

องคการมีความสุขและพอใจกับองคการ หนวยงานตางๆ ในองคการสามารถประสานการทํางานซ่ึง

กันและกันไดอยางดี สงเสริมใหไดผลผลิตสูง  

ประสิทธิผลขององคการ ในมุมมองของการบริหารโครงการ๕ ไดใหความหมายวา 

หมายถึง การเปรียบเทียบระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธของโครงการ ซ่ึงหมายถึง ระดับของการ

บรรลุวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวลวงหนาของโครงการนั้น วาไดผลลัพธตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวเพียงไร 

ความมีประสิทธิผลมีความเก่ียวของกับผลผลิตและผลลัพธตาม 

วัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวเพียงไร๖ กลาววา ความมีประสิทธิผลมีความเก่ียวของกับผลผลิตและผลลัพธ

ประสิทธิผลขององคการวา หมายถึง ระดับท่ีคนงานสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดมากนอย

เพียงใด๗ 

                                                           
๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

อักษรเจริญทัศน, ๒๕๕๒), หนา ๕๐๔. 
๒ Etzioni, Amitai, Modern Organization, (New Jersey: Prentice – Hall, 1964), p. 8. 
๓ Schein, E. H, Organizational psychology, 2nd ed, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-

Hall, 1970), p. 177. 
๔ Richard L. Daft, Essentials of Organization: Theory and Design, (Ohio: South- 

Western College, 2001), pp. 29-30 
๕ ทิพาวดี เมฆสวรรค, การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: กราฟค ฟอรแมท, 

๒๕๔๔), หนา ๑๔. 
๖ ศุภชัย ยาวะประภาษ, นโยบายสาธารณะ, พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๗๙. 
๗ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพทรัฐประศาสนศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: วีพริ้นท, ๒๕๕๒),

หนา ๑๓๐. 



 

๑๒ 

ประสิทธิผลขององคการเปนเรื่องของการพิจารณาวาองคการประสบความสําเร็จเพียงใด

ในการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีไดตั้งไว สําหรับคําวา เปาหมายขององคการนั้น หมายถึง 

สภาพการณท่ีองคการปรารถนาใหบังเกิดข้ึนและไดอธิบายเพ่ิมเติมวาองคการท่ีมีประสิทธิผล 

หมายถึง องคการท่ีดําเนินการบรรลุเปาหมาย (Goals) ท่ีตั้งใจไว๘ มีความเห็นวาประสิทธิผลจึงเปน

เรื่องของความสําเร็จขององคการในการกระทําสิ่งตางๆ ตามท่ีไดตั้งเปาหมายเอาไว องคการท่ีมี

ประสิทธิผลสูงจึงเปนองคการท่ีประสบความสําเร็จอยางสูงในการทํางานตามเปาหมายจากการให

ความหมายของนักวิชาการดังท่ีไดกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงความแตกตาง ของความหมาย

ประสิทธิผลขององคการตามแนวคิดของผูศึกษาแตละทาน ซ่ึงในการระบุความหมายประสิทธิผลของ

องคการ จะข้ึนอยูกับวาผูศึกษาใชแนวคิดใดในการพิจารณาประสิทธิผลขององคการ 

ประสิทธิผลขององคกร หมายถึง การท่ีองคกรสามารถดําเนินกิจการจนบรรลุเปาหมาย 

หรือวัตถุประสงคท่ีวางไวได ดังนั้น ประสิทธิผล จึงหมายถึงผลสําเร็จหรือผลท่ีเกิดข้ึนของงานนั้น 

จะตองตอบสนองหรือบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการท่ีวางไว๙  

จากแนวคิดตางๆ ท่ีกลาวมาสรุปไดวา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง ความสามารถ

ขององคการในฐานะเปนระบบหนึ่งของสังคม ในการใชทรัพยากรบริหารอยางคุมคาและไดประโยชน

สูงสุด เพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือวัตอุประสงคขององคการ ทําใหผูรับบริการจากองคการพึงพอใจใน

งาน และองคการสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม และพัฒนาใหดํารงอยูตอไปไดในสังคม โดย

ประสิทธิผลขององคการจะมีความสัมพันธและสอดคลองกับแนวคิดท่ีใชในการศึกษาประสิทธิผลของ

องคการนั้นๆ 

๒.๑.๒ แนวคิดในการประเมินวัดประสิทธิผลขององคการ 

นักทฤษฎีเปนจํานวนมากท่ีไดเสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลขององคการแตละ

ทานก็จะเสนอแนวคิดท่ีแตกตางกันออกไปดังตอไปนี้ 

แนวคิดในการวัดผลการปฏิบัติงานองคการ (Organizational Performance) วาจะมี 

ประสิทธิผล (Effectiveness) หรือไมข้ึน อยูกับปจจัย ๔ กลุม๑๐ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑. ปจจัยลักษณะองคการ (Organizational Characteristics) ประกอบดวย โครงสราง 

และเทคโนโลยี 

                                                           
๘ พิทยา บวรวัฒนา, ทฤษฎีองคการสาธารณะ, พิมพครั้งท่ี ๑๓, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภา, 

๒๕๕๒), หนา ๑๗๖-๑๗๗. 
๙ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, การวิจัยเกี่ยวกับผูบริหาร, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๕๑), หนา ๙๗. 
๑๐ Steers, R.M, “When is an organization effective? A process approach to 

understanding effectiveness”, Organizations Dynamics, vol.5 no.2 (1976): 442. 



 

๑๓ 

๒. ปจจัยดานลักษณะสภาพแวดลอม (Environmental Characteristics) ประกอบดวย 

สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน ซ่ึงหมายถึงบรรยากาศภายในองคการ 

๓. ปจจัยลักษณะของพนักงาน (Employee Characteristics) ประกอบดวย การ 

ปฏิบัติงาน และความผูกพันตอองคการ 

๔. ปจจัยดานนโยบายและการปฏิบัติ (Managerial Policies and Practices) 

ประกอบดวยการมีเปาหมายท่ีชัดเจน การจัดหาและการใชทรัพยากร การสราง สภาพแวดลอมการ

ทํางาน กระบวนการสื่อสาร ภาวะผูนําและการตัดสินใจ การปรับตัว ขององคการและนวัตกรรม 

จากขอความดังกลาวมีผลตอความสําเร็จ (Success) หรือความลมเหลว (Failure) ในการปฏิบัติงาน

ขององคการเพ่ือบรรลุเปาหมายหรือนโยบายท่ีไดกําหนดไว 

การประเมินวัดประสิทธิผลขององคการ มีแนวความคิดและเกณฑการวัดท่ีแตกตางกัน๑๑ 

และไดวางแนวทางในการศึกษา เพ่ือวัดประสิทธิผลขององคการไวเปน ๕ แนวทาง คือ 

 ๑. แนวคิดท่ีมุงเนนการบรรลุเปาหมาย (Goal-Attainment Approach) โดยวัด

ประสิทธิผลขององคการจากความสามารถในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

แนวทางนี้ยึดหลักวา องคการมีความตั้งใจท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจง โดยอาจมีเปาหมาย

เดียวหรือหลายเปาหมายก็ได แนวทางท่ีมุงการบรรลุเปาหมาย คือ องคการจะตองมีความม่ันคง มี

เหตุผลและแสวงหาเปาหมายท่ีแทจริง 

๒. แนวทางเชิงระบบ (The Systems Approach) วัดประสิทธิผลองคการตามแนวคิด

เชิงระบบท่ีมีทรัพยากรนําเขา กระบวนการแปรสภาพทําใหเกิดผลผลิต การศึกษา ในแนวนี้นอกจาก

มุงเนนเปาหมายแลว ยังมุงเนนวิธีการท่ีทําใหบรรลุเปาหมายดวย  

๓. แนวทางเชิงกลยุทธ-เฉพาะสวน (The Strategic-Constituencies Approach) 

กลาวถึง การท่ีองคการตองมีปฏิสัมพันธตอสิ่งแวดลอมตลอดเวลา ไดแก ความกดดันและ ขอเรียกรอง

จากกลุมผลประโยชน ท่ีมีความสําคัญตอความ อยูรอดขององคการ คือ กลุมผลประโยชนมีอํานาจ

ควบคุมทรัพยากรท่ีจําเปนตอองคการ ดังนั้นความอยูรอดขององคการข้ึนอยูกับความสามารถ ในการ

จัดหาและรักษาทรัพยากรจะแสดงถึงระดับความมีประสิทธิผลขององคการ 

๔. แนวทางการแขงขัน-คุณคา (The Competing-Values Approach) กลาวถึง

เปาหมาย ท่ีแตกตางกันไปในแตละองคการ มาจากบุคคลท่ีกําหนดเปาหมายท่ีมีคานิยมตางกัน ดังนั้น 

การวัดประสิทธิผลขององคการจึงข้ึนกับคานิยม (Values) ความพึงพอใจ (Preferences) และความ

สนใจ (Interests) ของผูประเมินหรือวัดประสิทธิผลขององคการ 

                                                           
๑๑ Robbins, S. P, Organization theory: Structure, design and applications, 2nd ed., 

(Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1987), p.22. 



 

๑๔ 

จากขอความดังกลาว Robbins ยังกลาวถึงปจจัยท่ีกําหนดประสิทธิผลขององคการ 

ประกอบดวย ปจจัยท่ีกําหนดโครงสรางองคการ (Determinants of Organization Structure) 

โครงสรางองคการ (Organization Structure) การจัดรูปแบบองคการ (Organization Design) และ 

การบริหารจัดการ (Applications) เปนตน  

๕. แนวคิดทรัพยากร (Resource - Based Approach) แนวคิดนี้เนนการวัดประเมิน 

ประสิทธิผลขององคการโดยดูจากการใชทรัพยากร (Input) โดยมีนักทฤษฎีท่ีมีความเห็นสอดคลองกับ

แนวคิดนี้๑๒ คือ กลาววา องคการท่ีมีประสิทธิผล คือ องคการท่ีประสบความสําเร็จ ในการสรรหา

ทรัพยากรท่ีมีคุณคาและใชประโยชนจากทรัพยากรนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยาง ตัวชี้วัด

ประสิทธิผลขององคการ ไดแก 

๕.๑ อํานาจในการตอรอง หมายถึง ความสามารถในการหาทรัพยากร ท่ีขาดแคลน

และมีคา จากสภาพแวดลอมภายนอกซ่ึงไดแก ทรัพยากรเงิน วัตถุดิบ ทรัพยากรบุคคล ความรูและ

เทคโนโลย ี

๕.๒ ความสามารถของผูมีอํานาจตัดสินใจในองคการ ในการประเมินถึงคุณคาของ

ทรัพยากรในสภาพแวดลอมไดอยางถูกตอง 

๕.๓ ความสามารถของผูบริหารในการบริหารจัดการทรัพยากรท้ังหลาย ท้ังท่ีจับตอง

ไดเชน วัตถุดิบในการผลิต คน เงิน และท่ีจับตองไมไดเชน ความรูและวัฒนธรรมองคการ เพ่ือใหไดผล

การดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

๕.๔ ความสามารถขององคการในการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอม การประเมินประสิทธิผลตามแนวคิดนี้มีประโยชนอยางมาก ในกรณีท่ีองคการไม 

สามารถประเมินถึงผลงาน (Output) ขององคการได โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการและหนวยงาน 

ภาครัฐและหนวยงานท่ีไมหวังผลกําไร การประเมินถึงกระบวนการทํางานภายในและผลงานการ

ดําเนินการไมสามารถกําหนดออกมาเปนตัวเลขไดอยางชัดเจน การเลือกใชตัวแปรดานงบประมาณท่ี

ไดรับจึงเปนทางเลือกท่ีสะดวกและเหมาะสม แมแตองคการในภาคธุรกิจสวนใหญ ยังเลือกใชวิธีการ

ประเมิน ในทางปฏิบัติพบวาปญหาของการประเมินท่ีเนนแตดานทรัพยากรท่ีใชเพียงอยางเดียว ไม

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา หรือผูท่ีเก่ียวของในสภาพแวดลอมภายนอกได  

การท่ีองคการสามารถหาทรัพยากรท่ีดีมีคุณคานํามาผลิตสินคาและบริการใหกับลูกคา 

องคการนี้อาจจะมีประสิทธิผล หากใชวิธีการประเมินแบบนี้ แตสินคาและบริการท่ีผลิตออกมาได จะ

ไมมีประโยชนแตอยางใด หากไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และสะทอนความ

ตองการของผูเก่ียวของนั่นได หมายถึง องคการไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไว 

                                                           
๑๒ Richard L. Daft, Essentials of Organization: Theory and Design, (Ohio: South - 

Western College, 2001), p. 29. 



 

๑๕ 

๒.๑.๓ วิธีการประเมินวัดประสิทธิผลขององคการท่ีใชในการศึกษาวิจัย  

สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการประเมินวัดประสิทธิผลองคการท่ี

เรียกวา Multivariate Effectiveness Measures๑๓ ซ่ึงเปนการใชแนวคิดและเกณฑหลายอยางใน

การวัดประสิทธิผลขององคการ โดยมีลักษณะดังตอไปนี้    

๑) ผูวิจัยไดใชแนวคิดการบรรลุเปาหมาย (Goal - Attainment Approach) มาเปน

แนวทางหลักในการประเมิน โดยมีการประยุกตใชแนวคิดผู มีสิทธิออกเสียงเชิงกลยุทธ (The 

Strategic - Constituencies Approach) แนวคิด A Multiple - Constituency Approach และ

แนวคิดผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Approach) มารวมในการประเมินประสิทธิผลองคการ ใน

การบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีท้ัง ๑๗ แหง ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ท้ัง

ในความคิดเห็นของประชาชนในฐานะท่ีเปนผูรับบริการและพนักงานของเทศบาลตําบลในฐานะท่ีเปน

บุคลากรในองคการ 

๒) ผูวิจัยไดใชตัวชี้วัดประสิทธิผลองคการจํานวน ๔ ตัว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 

John P. Campbell๑๔ และสอดคลองกับตัวชี้วัดประสิทธิผลองคการ ในดานปจจัยนําออก (Output) 

หรือดานเปาหมายองคการ ซ่ึงไดแก ๑) ผลผลิต (Productivity) ๒) ประสิทธิภาพ (Efficiency)  

๓) คุณภาพ (Quality) และ ๔) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผล และ ความหมายท้ังหมดสามารถสรุปได

วา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง การท่ีองคกรสามารถดําเนินการจนบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุ 

ประสงคท่ีไดวางไว ดังนั้น ประสิทธิผลจึงหมายถึงผลสําเร็จหรือผลท่ีเกิดข้ึนของงานนั้น จะตองตอบ 

สนองหรือบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ สําหรับงานวิจัยประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ประสิทธิผล

ขององคการ จึงหมายถึง ระดับผลสําเร็จในการบริหารงาน ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ในการจัดทําและสงมอบบริการ

สาธารณะใหแกประชาชน ตามภารกิจหลักดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีไดกําหนดไวอยางเพียงพอ คุมคา สามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชน ทําใหประชาชนโดยรวมเกิดความพึงพอใจในบริการสาธารณะท่ีเทศบาลจัดทําใหและจาก

                                                           
๑๓ Richard M. Steers, Organization Effectiveness: A Behavioral View, (California: 

Goodyear, 1977), p. 39. 
๑๔ John P. Campbell, On the Natural of Organizational Effectiveness, In Paul S. 

Goodman, Johannes M. Penning and Assosiates, New Perspective on Organizational 

Effectiveness, (San Fransisco: Jossey–Bass, 1977), pp. 36-39.  



 

๑๖ 

ความหมายประสิทธิผลองคกรและการบริหารงานองคการ ของนักวิชาการตาง ๆ ผูวิจัยจึงสามารถ

สรุปแนวคิดไดตามตารางท่ี ๒.๑ ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลขององคการ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน๒๕๔๒ 

 (๒๕๕๒, หนา ๕๐๔) 

ประสิทธิผล หมายถึงผลสําเร็จหรือผลท่ีเกิดข้ึน 

Amitai Etzioni, (1964, p. 8) 

  

ประสิทธิผล หมายถึง ขีดข้ันความสามารถขององคการ

ในการทําใหบรรลุเปาหมายตางๆ ท่ีกําหนดไว 

Schein, (1970, p. 177) ประสิทธิผลองคการ หมายถึง สมรรถนะ ขององคการใน

การท่ีจะอยูรอด ปรับตัว รักษาสภาพ และเติบโต ไมวา

องคการนั้นจะมีหนาท่ีใดท่ีตองการใหลุลวง   

Richard L. Daft, (2001, pp.29-30) 

 

ประสิทธิผลขององคการตามแนวคิดทรัพยากร หมายถึง 

องคการท่ีประสบความสําเร็จในการสรรหาทรัพยากรท่ีมี 

คุณคาและใชประโยชนจากทรัพยากรนั้นไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

ทิพาวด ีเมฆสวรรค, (๒๕๔๔, หนา ๑๔) 

 

ประสิทธิผลขององคการในมุมมองของการบริหาร

โครงการ หมายถึง ระดับของการบรรลุวัตถุระสงคท่ีได

ตั้งไวลวงหนาของโครงการนั้น วาไดผลลัพธตาม

วัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวเพียงไร ความมีประสิทธิผลมี

ความเก่ียวของกับผลผลิตและผลลัพธ 

ศุภชัย ยาวะประภาษ, (๒๕๕๒, หนา ๗๙) 

 

ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการบรรลุ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายของนโยบาย หมายถึง 

ระดับของการบรรลุวัตถุระสงคท่ีไดตั้งไวลวงหนาของ

โครงการนั้น วาไดผลลัพธตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว

เพียงไร ความมีประสิทธิผลมีความเก่ียวของกับผลผลิต

และผลลัพธ 

ติน ปรัชญพฤทธิ์, (๒๕๕๒, หนา ๑๗๖-

๑๗๗)  

ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง ระดับท่ีคนงาน

สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดมากนอย

เพียงใด 

  



 

๑๗ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลขององคการ (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

พิทยา บวรวัฒนา, (๒๕๕๒, หนา ๑๗๖-

๑๗๗.)  

ประสิทธิผลเปนเรื่องของความสําเร็จขององคการ ใน

การกระทําสิ่ งตางๆ ตามท่ีไดตั้ ง เปาหมายเอาไว 

องคการท่ีมีประสิทธิผลสูงจึงเปนองคการท่ีประสบ

ความสําเร็จอยางสูง 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, (๒๕๕๑, หนา 

๙๗) 

 

ประสิทธิผล หมายถึงผลสําเร็จหรือผลท่ีเกิดข้ึนของ

งานนั้น จะตองตอบสนองหรือบรรลุตามวัตถุประสงค

ขององคการท่ีวางไว 

Richard M. Steers, (1977, p 39)  เครื่องมือในการประเมินวัดประสิทธิผลองคการท่ี

เรียกวา Multivariate Effectiveness Measures ซ่ึง

เปนการ โดยมีลักษณะดังตอไปนี้    

 ๑) ผูวิจัยไดใชแนวคิดการบรรลุเปาหมาย 

 ๒) ผูวิจัยไดใชตัวชี้วัดประสิทธิผลองคการ 

Steers, R. M, (1980, p.442 ) แนวคิดในการวัดผลการปฏิบัติงานองคการ วาจะมี 

ประสิทธิผลหรือไมข้ึน อยูกับปจจัย ๔ กลุม  

๑. ปจจัยลักษณะองคการ ไดแก โครงสราง และ  

 เทคโนโลย ี 

๒. ปจจัยดานลักษณะสภาพแวดลอม ไดแก  

 สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน  

 ซ่ึงหมายถึงบรรยากาศภายในองคการ    

๓. ปจจัยลักษณะของพนักงาน ไดแก การปฏิบัติงาน  

 และความผูกพันตอองคการ 

๔. ปจจัยดานนโยบายและการปฏิบัติ ประกอบดวย  

 การมีเปาหมายท่ีชัดเจน การจัดหาและการใช 

 ทรัพยากร การสราง สภาพแวดลอมการทํางาน  

 กระบวนการสื่อสาร ภาวะผูนําและการตัดสินใจ  

 การปรับตัว ขององคการและนวัตกรรม 
  



 

๑๘ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลขององคการ (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Robbins, S. P, (1987, p.22)  วางแนวทางในการศึกษา เพ่ือวัดประสิทธิผลของ  

องคการไว เปน ๕ แนวทาง คือ    

 ๑. แนวคิดท่ีมุงเนนการบรรลุเปาหมาย  

 ๒. แนวทางเชิงระบบ  

 ๓. แนวทางเชิงกลยุทธ-เฉพาะสวน  

 ๔. แนวทางการแขงขัน-คุณคา  

 ๕. แนวคิดทรัพยากร  

John P. Campbell, (1977, p.p. 36-

39)  

ตัวชี้วัดประสิทธิผลองคการ ในดานปจจัยนําออก 

(Output)  หรือด านเป าหมายองคการ  ซ่ึ ง ไดแก  

 ๑) ผลผลิต (Productivity)  

 ๒) ประสิทธิภาพ (Efficiency)  

 ๓) คุณภาพ (Quality) และ  

 ๔) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 

Richard L. Daft, (2001, p. 29)  องค การ ท่ี มีประสิทธิ ผล  คื อ  องค กา ร ท่ีประสบ

ความสําเร็จในการสรรหาทรัพยากรท่ีมีคุณคาและใช

ประโยชนจากทรัพยากร นั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดไดแก  

 ๑. อํานาจในการตอรอง ในการหาทรัพยากร ท่ีขาด 

 แคลนและมีคา       

 ๒. ความสามารถของผูมีอํานาจตัดสินใจในองคการ  

 ๓. ความสามารถของผูบริหารในการบริหารจัดการ 

 ทรัพยากรท้ังหลาย     

 ๔. ความสามารถขององคการในการตอบสนองตอความ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  

 

  



 

๑๙ 

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร  

๒.๒.๑ ความหมายการบริหารองคการ  

การบริหารวา หมายถึง ระบบท่ีประกอบไปดวยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารท้ัง

วัตถุและคนมาดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๑๕ 

ในบางทัศนะการบริหารถูกมองวาท่ีมีลักษณะเปนกระบวนการโดย หมายถึงกระบวนการนําเอาการ

ตัดสินใจ และนํานโยบายไปปฏิบัติ ในสวนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวของ กับการนําเอานโยบาย

สาธารณะไปปฏิบัติ๑๖ สวนในดานการจัดการทรัพยากร ใหความหมายวา การบริหาร คือ การจัดการ

ทรัพยากรท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลองคการ หรือ

ประเทศ หรือการจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองคการ๑๗ นอกจากนี้แลว การบริหาร 

(Administration) เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการดําเนินงานขององคการเพราะการ

บริหารเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไร

ประสิทธิภาพขององคการนั้นๆ การบริหารเปนเครื่องมือบงชี้ใหทราบถึง ความเจริญกาวหนาของ

องคการและสังคม การบริหารองคการ เปนวิธีการทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน (Getting things 

done through other people) และกลาววาหนาท่ี ของผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของ

ผูบริหารใหสําเร็จ มี ๕ ประการ๑๘ ตามคํายอ ภาษาอังกฤษวา “POSDC” ดังนี้ 

๑) P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนด แนวทางการดําเนินงานเพ่ือ

ความสําเร็จท่ีในอนาคต ผูบริหารท่ีดีตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เพ่ือกําหนดทิศทางขององคกร 

๒) O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองคกร เปนการกําหนด โครงสราง 

ความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาในองคกร มีการแบงงานกันทํา และการกระจายอํานาจ 

ความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาในองคกร มีการแบงงานกันทํา และการกระจายอํานาจ  

๓) S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนา 

บุคลากรและการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

๔) D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการ

ตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและตองมีภาวะผูนํา       

                                                           
๑๕ ไพบูลย ชางเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๒), หนา ๑๗. 
๑๖ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพทรัฐประศาสนศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๘. 
๑๗ บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองคการ, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๗), หนา ๑. 
๑๘ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓-๕. 



 

๒๐ 

๕) C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของ การ

ปฏิบัติงานภายในองคกร รวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร  

การบริหารองคการ จัดวาเปนท้ังศาสตรและศิลปะดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ การบริหารได

พัฒนาการบริหารท่ีมีหลักเกณฑซ่ึงมีพ้ืนฐานอยูในหลักการ (Principles) ท่ีสําคัญ ๔ ประการ๑๙ ให

ความหมายไววา 

๑) ตองมีการคิดคนและกําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด (One Best Way) สําหรับงานท่ีทําแตละอยาง 

คือ ตองมีการกําหนดวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะชวยใหสามารถทํางานเสร็จลุลวงไปดวยดีตาม

วัตถุประสงค มาตรฐานของงานจะตองมีการจัดวางเอาไว โดยมีหลักเกณฑท่ีไดพิสูจนมาแลววาเปนวิธี 

ท่ีดีท่ีสุดจริง และในเวลาเดียวกัน การจายผลตอบแทนแบบจูงใจตางๆ ก็จะจายให ตามผลผลิต

ท้ังหมดสําหรับสวนท่ีเกินมาตรฐาน   

๒) ตองมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการรูจัก

งานใหเหมาะสมสอดคลองกับคนงาน นอกจากนี้ ตองมีการอบรมคนงานใหรูจักวิธีการทํางานท่ีถูกวิธี

ดวยและในการคัดเลือกคนงานจะตองมีการพิจารณาเปนพิเศษท่ีจะใหไดคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดตรง

ตามงานท่ีจะใหทํา         

๓) ดวยวิธีการพิจารณาอยางรอบคอบเก่ียวกับวิธีทํางาน ควบคูกับการพิจารณาคนงานนี้ 

คนงานจะไมคัดคานตอวิธีทํางานใหมท่ีไดกําหนดข้ึน เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคน จะเห็นจริง

ถึงโอกาสท่ีเขาจะไดรับรายไดสูงข้ึน จากการทํางานถูกวิธีท่ีจะชวยใหไดผลผลิตสูงข้ึน   

๔) การประสานรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหารและคนงาน ฝายบริหารควรจะได

ประสานอยางใกลชิดเปนประจํากับคนงานท่ีเปนผูปฏิบัติงาน แตตองไมใชโดยการไปลงมือปฏิบัติงาน ท่ีควรจะ

เปนงานของคนงานเทานั้น วิธีการตางๆ ลวนแตเปนวิธีการท่ีมีหลักเกณฑตามหลักวิทยาศาสตร ทําให

เกิดทฤษฎีการบริหารข้ึนมาและไดเสนอแนะวา ผูบริหารตองมีบทบาทเปนจุดกลางของปญหาและ

ความสําเร็จของกลุม ท่ีจะตองรับผิดชอบนําเอาเรื่องท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพของกลุมมาคิด

วิเคราะหและปรับปรุงหาทางออกใหไดเปนผลดีท่ีสุดสําหรับกลุมใหดีข้ึนและมากข้ึนเรื่อยๆ   

หลักการบริหาร ยังตองคํานึงถึงวัตถุประสงค และภารกิจหลัก ในการจัดตั้งหนวยงาน

ตางๆเหลานั้นดวย๒๐ มีดังตอไปนี้  

๑) การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงเรียกวา การบริหารรัฐกิจ มีวัตถุประสงคหลัก

ในการจัดตั้ง คือ การใหบริการสาธารณะ รวมถึง การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม ตลอดจน

                                                           
๑๙ ธงชัย สันติวงษ, พฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), 

หนา ๔๘. 
๒๐ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

ฝร่ังเศส ญ่ีปุน และไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโฟรเพซ, ๒๕๔๕), หนา ๓๖-๓๘. 



 

๒๑ 

การอํานวยความสะดวก ดานการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เปนตน การบริหารสวนนี้เปนการ 

บริหารของหนวยงานของภาครัฐ ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน เชน การบริหารงาน

ของหนวยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือเทียบเทา การบริหารงานของจังหวัดและ

อําเภอ การบริหารงานของหนวยการบริหารทองถ่ิน หนวยงานบริหารกรุงเทพมหานคร รวมตลอดท้ัง 

๒) การบริหารงานของหนวยงานภาคธุรกิจ หรือ การบริหารธุรกิจ เปนการบริหารของ

หนวยงานเอกชน ซ่ึงมีวัตถุประสงคการจัดตั้งเพ่ือการแสวงหากําไรสูงสุด ในการทําธุรกิจ การผลิต

อุตสาหกรรม หรือใหบริการ เชน บริษัท หางราน และหางหุนสวนท้ังหลาย 

๓) การบริหารของหนวยงานท่ีไมสังกัดภาครัฐ ซ่ึงเรียกยอวา หนวยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) 

เปนการบริหารงานของหนวยงานท่ีไมแสวงหาผลกําไร (non-profit administration) มีวัตถุประสงค 

หลักในการจัดตั้ง คือการไมแสวงหาผลกําไร เชน การบริหารของมูลนิธิ และสมาคมตางๆ 

๔) การบริหารงานของหนวยงานระหวางประเทศ (international organization) มี

วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งข้ึน เพ่ือความสัมพันธระหวางประเทศ เชน การบริหารงานของ

องคการสหประชาชาติ (United Nations Organization) องคการคาระหวางประเทศ (World 

Trade Organization) และกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN) 

๕) การบริหารงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององคกรสวนนี้เกิดข้ึน

หลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ไดกําหนดใหมีองคกรตามรัฐธรรมนูญข้ึนมา เชน การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภา เปนตน องคกรดังกลาวนี้เปนหนวยงานของรัฐ มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง

เพ่ือปกปองคุมครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ ไดกลาวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว ๓ ดาน๒๑ คือ  

๑) ในดานท่ีเปนผูนําหรือหัวหนางาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหนาท่ีของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตนเปนผูนําภายในองคการ 

๒) ในดานของภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ

ทรัพยากรตางๆ ในองคการ และการประสานกิจกรรมตางๆ เขาดวยกัน 

                                                           
๒๑ ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓), หนา ๒๑-๒๒.  



 

๒๒ 

๓) ในดานของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ ใหความหมายการจัดการหมายถึง 

การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวโดยอาศัยปจจัยท้ังหลาย ไดแก คน เงิน วัตถุสิ่งของ ท่ีเปน

เก่ียวกับอุปกรณการจัดการนั้นๆ๒๒ กลาวไดวา การบริหารจัดการ การบริหารการพัฒนา  

แมกระท่ัง การบริหารการบริการ แตละคํามีความหมายใกลเคียงกัน ท่ีเห็นไดอยางชัดเจน

มีอยางนอย ๓ สวน๒๓ คือ 

๑) ใชเปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหนวยงานของรัฐ และ/หรือเจาหนาท่ี

ของรัฐ นํามาใชในการปฏิบัติราชการเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  

๒) มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบดวย ๓ ข้ันตอน คือ การคิด (thinking) หรือการ

วางแผน (planning) การดําเนินงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating)  

๓) มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีทําใหประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน รวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและม่ันคงเพ่ิมข้ึน  

สวนความหมายท่ีแตกตางกัน คือ แตละคํามีจุดเนนตางกัน กลาวคือ การบริหารจัดการ 

เนนเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเขามาใชในการบริหารราชการ เชน การมุงหวังผล

กําไร การแขงขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ การจูงใจดวยคาตอบแทน การลด

ข้ันตอน และ การลดพิธีการ เปนตน ในขณะท่ีการบริหารการพัฒนาใหความสําคัญเรื่องการบริหาร

รวมท้ังการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของ หนวยงานของรัฐ สวนการ

บริหารการบริการเนนเรื่องการอํานวยความสะดวกและการใหบริการแกประชาชน การบริหารงาน

ของหนวยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งเพ่ือปกปองรักษาผลประโยชนของ

ประชาชนโดยสวนรวมซ่ึงเปนประชาชนสวนใหญของประเทศและถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดมา เชน 

การบริหารงานของหนวยงานของเกษตรกร กลุมผูใชแรงงาน และกลุมผูใหบริการ เปนตน นอกจากนี้

แลวนักวิชาการยังกลาวถึง การบริหารในฐานะท่ีเปนกระบวนการ หรือกระบวนการบริหาร เกิดได

จากหลายแนวคิด เชน โพสคอรบ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของลูเทอร กูลิค (Luther Gulick) 

และ ลินดอล เออรวิค (Lyndall Urwick) ประกอบดวยข้ันตอนการบริหาร ๗ ประการ ไดแก การ

วางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ 

(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ 

(Budgeting) ในขณะท่ีกระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) 

ประกอบดวย ๕ ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับ

                                                           
๒๒ Harold D. Koontz and Cyril O’ Donnell, Principle of Management. (New York: Mc 

GrawHill. 1972), p. 43. 
๒๓ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคกรตามรัฐธรรมนูญ

และหนวยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๘), หนา ๕. 



 

๒๓ 

การ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือ

รวมเรียกวา พอคค (POCCC)๒๔ 

กลาวโดยสรุป การบริหาร หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไป รวมมือ รวมแรง 

รวมใจกันปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวรวมกัน๒๕ จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ การบริหาร 

หมายถึงกระบวนการท่ีผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตางๆ ดําเนินกิจการตามข้ันตอนตางๆ โดยอาศัย

ความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความตองการ และ

ความมุงหวังดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการควบคูไปดวย องคการจึง

จะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวจากเอกสาร ท่ีเก่ียวของ ขางตน ผูวิจัยไดทําการสรุปแนวคิด

เก่ียวกับประสิทธิผลและการบริหารงานขององคการไวตามตารางท่ี ๒.๒ ดังนี้  

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารองคการ  

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ไพบูลย ชางเรียน, (๒๕๓๒,หนา ๑๗),  การบริหารวา หมายถึง ระบบท่ีประกอบดวย

กระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารท้ัง

ท า ง วั ต ถุ แ ล ะ ค นม า ดํ า เ นิ น ก า ร เ พ่ื อ บ ร ร ลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ติน ปรัชญพฤทธิ์, (๒๕๓๕, หนา ๘)   การบริหาร หมายถึง กระบวนการนําเอาการ

ตัดสินใจ และนํานโยบายไปปฏิบัติ ในสวนการ

บริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวของ กับการนําเอา

นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
  

                                                           
๒๔ ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓), หนา ๓๙. 
๒๕ Herbert A. Simon, Administrative Behvior, (New york: Macmillian, 1947), p. 3. 



 

๒๔ 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารองคการ (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

บุญทัน ดอกไธสง, (๒๕๓๗, หนา ๑)   การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูใหมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของ บุคคล องคการ หรือประเทศ หรือการจัดการ

เพ่ือผลกําไรของทุกคนในองคการ 

พระธรรมโกศาจารย (๒๕๔๙, หนา ๓-๕)  การบริหารองคการ เปนวิธีการทําใหงานสําเร็จโดย

อาศัยผูอ่ืน หนาท่ี ของผูบริหารเปนกรอบในการ

พิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จ มี ๕ ประการ๓๖ 

ตามคํายอ ภาษาอังกฤษวา “POSDC” ดังนี้  

๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน   

๒. O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองคกร  

๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร 

   

๔. D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ 

๕. C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล  

ธงชัย สันติวงษ, (๒๕๔๓, หนา ๔๘) การบริหารองคการ เปนท้ังศาสตรและศิลปะมีหลักการ  

 สําคัญ ๔ ประการ 

๑. ตองมีการคิดคนและกําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด 

๒. ตองมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน    

๓. มีวิธีการพิจารณาอยางรอบคอบเก่ียวกับวิธีทํางาน 

๔. การประสานรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหาร 

 และคนงาน  

วิรัช วิรชันิภาวรรณ, (๒๕๔๕, หนา ๓๖-๓๘) หลักการบริหาร ตองคํานึงถึงวัตถุประสงค และภารกิจ

หลัก ในการจัดตั้งหนวยงานตางๆเหลานั้นดวย เชน การ

บริหารงานของหนวยงานภาครัฐ มีวัตถุประสงคหลัก 

คือ การใหบริการสาธารณะ ใหแกประฃาชนท่ีมารับ

บริการเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  



 

๒๕ 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารองคการ (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Harold D. Koontz, (1972, p. 43) กา ร จั ด ก า รหมาย ถึ ง  กา รดํ า เ นิ น ง าน ให บ ร ร ลุ

วัตถุประสงคท่ีตั้งไวโดยอาศัยปจจัยท้ังหลาย ไดแก คน 

เงิน วัตถุสิ่งของ ท่ีเปนเก่ียวกับอุปกรณการจัดการนั้นๆ 

ธงชัย สันติวงษ, (๒๕๔๓, หนา ๒๑-๒๒) ไดกลาวถึงลักษณะของงานหนวยงานของรัฐและ

เจาหนาท่ีของรัฐบริหารจัดการไว ๓ ดาน 

๑. ในดานท่ีเปนผูนําหรือหัวหนางาน งานบริหาร 

 จัดการ หมายถึง ภาระหนาท่ีของบุคคลใดบุคคล 

 หนึ่งท่ีปฏิบัติตนเปนผูนําภายในองคการ 

๒. ในดานของภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทํา งานบริหาร 

 จัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรตางๆ ใน 

 องคการและการประสานกิจกรรมตางๆ เขาดวยกัน 

๓. ในดานของความรับผิดชอบ ใหความหมายการ 

 จัดการหมายถึง การดําเนินงานใหบรรลุ 

 วัตถุประสงค ท่ีตั้งไว 

Herbert A. Simon, (1947, p. 3) การบริหาร หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต ๒ คน ข้ึน

ไป รวมมือ รวมแรง รวมใจกันปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีตั้งไวรวมกัน 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, (๒๕๔๘, หนา ๕)  การบริหารจัดการ การพัฒนา การบริการมีความ 

หมายใกลเคียงกัน ท่ีเห็นไดอยางชัดเจนมีอยางนอย ๓ 

สวน  

๑. ใชเปนแนวทางการบริหารงานภาครัฐ นํามาใชใน 

 การปฏิบัติราชการเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุด ๒. 

มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบดวย การคิด  

 การวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล ๓. 

มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศให 

 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมท้ังประเทศ  

 ชาติมีความเจริญกาวหนาและม่ันคงเพ่ิมข้ึน  

 

  



 

๒๖ 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

โดยท่ัวไปเปนท่ียอมรับกันวา สิ่งแวดลอมมีความสําคัญตอมนุษยอยางยิ่งเนื่องจาก

สิ่งแวดลอมใหปจจัย ๔ เปนพ้ืนฐานการดํารงชีวิตของมนุษย ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยา

รักษาโรคนอกจากนี้ยังใหพลังงานความปลอดภัยในการดํารงชีวิตและสิ่งอํานวยความสะดวกแตปจจุบัน

สิ่งแวดลอมมีแนวโนมเสื่อมลงท้ังปริมาณและคุณภาพ มีการปนเปอนของมลพิษในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังใน

ดิน อากาศ น้ําจืด น้ําทะเล อาหารรวมท้ังการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติอยางรวดเร็ว ดังนั้นการ

จัดการดานสิ่งแวดลอมในเขตเทศบาล จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งเพ่ือคุณภาพท่ีดีข้ึนของชีวิต 

๒.๓.๑ ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) หมายถึงสิ่งท่ีปรากฏอยูตามธรรมชาติหรือสิ่ง

ท่ีข้ึนเอง อํานวยประโยชนแกมนุษยและธรรมชาติดวยกันเอง๒๖ ถาสิ่งนั้นยังไมใหประโยชนตอมนุษย ก็

ไมถือวาเปนทรัพยากรธรรมชาติ๒๗ ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติมักจะมองในแงท่ีวาเปนสิ่ง

อํานวยประโยชนแกมนุษยท้ังทางตรงและทางออม หากไมไดใหประโยชนอะไรเลยก็คงไมใชทรัพยากร

ธรรม ชาติ ดังนั้นจึงมีการจัดประเภททรัพยากรธรรมชาติไวหลายประเภทดวยกัน เชน ดิน น้ํา ปาไม 

สัตวปา แรธาตุ ฯลฯ 

การใชคําวา "ทรัพยากรธรรมชาต ิ" และคําวา "ส่ิงแวดลอม"๒๘ บางครั้งผูใชอาจจะเกิด

ความสับสนไมทราบวาจะใชคําไหนดี จึงนาพิจารณาวาคําท้ังสองนี้มีความคลายคลึงและแตกตางกัน

อยางไร ในเรื่องนี้ ไดเสนอไวดังนี้ 

๑. ความคลายคลึงกัน คือ เกิดข้ึนตามธรรมชาติเหมือนกันทรัพยากรธรรมชาติสิ่ง 

แวดลอมตางเปนสิ่งท่ีใหประโยชนตอมนุษยเชนกัน มนุษยรูจักใช รูจักคิดในการนําทรัพยากรธรรม 

ชาติมาใช และมนุษยอาศัยอยูในทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ก็ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรม 

ชาติแลวมนุษยก็เรียกสิ่งตางๆท้ังหมดวา "สิ่งแวดลอม" ความคลายคลึงกันของคําวา ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูท่ีวาทรัพยากรธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอม   

๒. ความแตกตาง ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แตสิ่งแวดลอม

นั้นประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติหากขาด 

ทรัพยากรธรรมชาติมนุษยจะไมสามารถสรางสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ไดเลยถาแยกมนุษยออกมาในฐานะ

ผูใชประโยชนจากสิ่งตาง ๆ ในโลกนี้ เม่ือกลาวถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ จึงควรใชคําวา 

"ทรัพยากรธรรมชาติ" แตถาตองการกลาวรวม ๆ ถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน
                                                           

๒๖ ทวี ทองสวาง และทัศนีย ทองสวาง, การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, (กรุงเทพมหานคร: 

ทิพยอักษร, ๒๕๒๓), หนา ๔. 
๒๗ เกษม จันทรแกว, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม, (กรุงเทพมหานคร: อักษรสยามการพิมพ, ๒๕๒๕), หนา ๔. 
๒๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗-๘.  



 

๒๗ 

ก็ควรใชคําวา “สิ่งแวดลอม” แตถาตองการเนนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ 

กัน ควรใชคําวา “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 

สรุปไดวาทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และมนุษย

สามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน น้ํา ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน และ

กําลังแรงงานมนุษยเปนตน สวนความหมายของสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนเรา

สามารถแยกการใหคําจํากัดความไว ดังนี้ สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา ท้ังสิ่งท่ีมี

ชีวิต สิ่งไมมีชีวิต เห็นไดดวยตาเปลา และไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา รวมท้ังสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดย

ธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษยเปนผูสรางข้ึน ประเภทสิ่งแวดลอมจะประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติ และ

ทรัพยากรท่ีมนุษยสรางข้ึนในชวงเวลาหนึ่ง เพ่ือสนองความตองการของมนุษยนั่นเอง๒๙ คือ  

๑) สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ไดแก บรรยากาศ น้ํา ดิน แรธาตุ และสิ่งมีชีวิตท่ี

อาศัยอยูบนโลก (พืช และสัตว) ฯลฯ  

๒) สิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน ไดแก สาธารณูปการตางๆ เชน ถนน เข่ือนก้ันน้ํา ฯลฯ 

หรือระบบของสถาบันสังคมมนุษย ท่ีดําเนินชีวิตอยู ฯลฯ  

โดยคํานิยามแลว จะเห็นไดวา ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทนั้น จะเปนสวนหนึ่งของ

สิ่งแวดลอม แตสิ่งแวดลอมทุกชนิดไมเปนทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมด ซ่ึงอาจกลาวสรุปไดวา การท่ีจะ

จําแนกสิ่งแวดลอมใดๆ เปนทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการ เชน เกิดจาก

ความตองการของมนุษยท่ีจะนําสิ่งแวดลอมมาใชใหเกิดประโยชนกับตนเอง เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ตามกาลเวลา ถายังไมนํามาใชก็เปนสิ่งแวดลอม แตถานํามาใชประโยชนได ก็จะกลายเปน

ทรัพยากรธรรมชาติในชวงเวลานั้นๆ 

สวนสภาพภูมิศาสตรและความหางไกลของสิ่งแวดลอม ถาอยูไกลเกินไปจนคนไมสามารถ

นํามาใช ก็จะไมสามารถแปรสภาพเปนทรัพยากรธรรมชาติได นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจะอยูรวมกันเปนกลุมคละกันไป โดยอยูรวมกันอยางมีกฎ ระบบ ขอบังคับท้ังท่ีเกิดข้ึนเอง

โดยธรรมชาติ และท่ีมนุษยกําหนดข้ึนมา การอยูเปนกลุมของสรรพสิ่งเหลานี้ จะแสดงพฤติกรรม

รวมกันภายในขอบเขต และแสดงเอกลักษณของกลุมออกมาอยางชัดเจน กลุมของสรรพสิ่งเหลานี้จะ

เรียกวา  ระบบนิ เวศ  หรือระบบสิ่ งแวดลอม  นั่นเองทําใหมนุษยจํ า เปนตองมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง การดําเนินงานตอทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานการจัดหา การเก็บรักษา การซอมแซม การใชอยางประหยัด และการ

สงวนรักษา เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมนั้น สามารถเอ้ืออํานวยประโยชนแกมวล

                                                           
๒๙ ศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, ทรัพยากรธรรมชาติ, [ออนไลน], 

แหลงท่ีมา: http://local.environnet.in.th/formal_data2.php?id=71, [๒๐ ส.ค. ๒๕๕๙].  

 



 

๒๘ 

มนุษยไดใชตลอดไป อยางไมขาดแคลน๓๐ หรืออาจหมายถึง กระบวนการจัดการ แผนงาน หรือ

กิจกรรมในการจัดสรร และการใชทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือสนองความตองการใน

ระดับตางๆของมนุษย และเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาคือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคม และคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักการอนุรักษ ดวยการใชทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมอยางฉลาดประหยัดและกอใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได แตถาเรา

จะกําหนดวา สิ่งแวดลอมท่ีเรากลาวกันท่ัวไป เปนเรื่องของปญหาภาวะมลพิษ อันเนื่องมาจากการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือจากผลของความกาวหนาของการพัฒนาแลว เราก็สามารถใหคําจํากัดความ

แยกระหวางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดลอมได  
 

๒.๓.๒ แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และใหประโยชนตอ

มนุษย ท้ังในดานการจัดหา การเก็บรักษา การซอมแซม การใชอยางประหยัด รวมท้ังการสงวน 

เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาตินั้น สามารถใหผลไดอยางยาวนาน เปนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีดี

ท่ีสุดวิธีหนึ่ง สวนการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดีไดนั้น จะตองดําเนินการปองกันไมใหเกิดปญหาภาวะ

มลพิษ ท่ีจะมีผลตอการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข ปลอดภัย ทําใหสิ่งท่ีอยูรอบๆ ตัวเรามีผลดีตอ

คุณภาพชีวิตนั่นเอง  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะตองยึดหลักการทางอนุรักษวิทยา เพ่ือ

ประกอบการดําเนินงานในการจัดการดังนี้๓๑  

๑) การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผล ใชอยางฉลาด 

หรือใชตามความจําเปน ไมใชอยางฟุมเฟอย และไมเกิดการสูญเปลา หรือเกิดการสูญเปลานอยท่ีสุด  

๒) การประหยัดของท่ีหายาก และของท่ีกําลังสูญพันธุ  

๓) การปรับปรุง ซอมแซมสิ่งท่ีเสื่อมโทรมใหคืนสภาพกอนนําไปใช เพ่ือใหระบบ

สิ่งแวดลอมดี ข้ึน ทําใหเกิดแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยการทาง

วิทยาศาสตร คือ   

                                                           
๓๐ คลังความรูสูความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี, มนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewbulletin/1184-

?groupid, [๒๐ ส.ค. ๒๕๕๙].  
๓๑ สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, เลมท่ี ๑๙, เร่ืองท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 

[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php? book=19&chap=1&page=t19-1-

infodetail02.html [๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙].  

 



 

๒๙ 

แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร เปนแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากสาขาวิทยาศาสตร

ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีทรรศนะวาตองจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ ปญหาทาง

ทรัพยากรธรรมชาติสามารถนําหลักการทางวิทยาศาสตร ท้ังวิทยาศาสตรกายภาพและ วิทยาศาสตร

สังคมมาชวยแกปญหาได โดยการผลิตและสรางเทคโนโลยีเขามาจัดการ๓๒  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของแนวคิดนี้ก็เพ่ือสนองความตองการของมนุษยเปนหลัก 

ซ่ึงเห็นวาเปนพัฒนาการทางสังคมและเปนความคิดเก่ียวกับสิ่งแวดลอมสมัยใหม (modern 

environmentalism) แนวคิดนี้เปนท่ีมาของคําวา “มนุษยเปนนายของธรรมชาติ” (man is the 

master of nature) บางครั้งก็ถูกเรียกวาแนวคิดท่ีเห็นมนุษยเปนใหญ (anthropocentrism) ถือได

วาเปนชวงเวลาท่ีการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยูภายใตวาทกรรมทางวิทยาศาสตร ท่ีเกิดข้ึนมา  

นานกวาศตวรรษและยังคงดํารงอยูจนถึงปจจุบัน แนวคิดนี้มีความเชื่อ ๒ แนวทางสําคัญคือ 

(๑) เชื่อวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนกลไกของธรรมชาติ หมายถึงทฤษฎีตาง ๆ ถือ

วาเปนกฎเกณฑทางธรรมชาติ หรือเปนความจริงสูงสุดท่ีไดพัฒนาข้ึนบนพ้ืนฐานแนวคิดทาง

วิทยาศาสตรทฤษฎีตาง ๆ ตามแนวคิดนี้จึงเปรียบเสมือนกฎธรรมชาติ โดยมีวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการชวยเปดเผยความจริงนั้นแกเรา ซ่ึงแนวคิดนี้อาจจัดอยูในแนว

ปรัชญา ปฏิฐานนิยม (positivism) 

(๒) เชื่อวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือของมนุษย ซ่ึงหมายถึงทฤษฎีตาง ๆ 

นั้นไมถือวาจริงหรือเท็จเพียงแตอยูท่ีวาจะใชไดหรือไมไดเทานั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งทฤษฎีเปน

เสมือนเครื่องมือของมนุษยเทานั้น แนวคิดนี้เชื่อวาโลกวิวัฒนาการอยูตลอดเวลามนุษยสามารถใช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือสนองความตองการของมนุษยได๓๓ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของแนวคิดนี้ เนนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ข้ันสูง เนนท่ีประสิทธิภาพ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตัวอยาง เชน การแกไขปญหาดินเสื่อม

โทรมดวยการใชสารเคมีหรือใชการปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงธาตุไนโตรเจน การ 

แกไข ปญหาสารตกคางในแมน้ําดวยการลดสารพิษท่ีถูกปลอยจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือการ

จัดการแกไขคุณภาพน้ําดวยการเติมบักเตรีบางชนิดหรือดวยการกําจัดตะกอนตกคาง การจัดการแกไข

ปญหา ปาไมดวยการศึกษากระบวนการทางอุทกวิทยาหรือการปลูกปาแบบผสมผสาน จะเห็นไดวา

วิธีการจัดการในแนวคิดกลุมนี้จะมุงไปท่ีเรื่องของวัตถุและกระบวนการเปนสําคัญ 

  

                                                           
๓๒ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

กรมการศาสนา, ๒๕๔๓), หนา ๗๓-๗๔. 
๓๓ รศ.ดร.ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพวิภาษา, ๒๕๔๕), หนา ๒๕๑. 



 

๓๐ 

๒.๓.๓6 หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

วิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวใหเหมาะสมและไดรับประโยชนสูงสุดดังนี้๓๔ 

๑. การถนอม เปนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติท้ังปริมาณและคุณภาพใหมีอยูนานท่ีสุด

โดยพยายามใชทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ เชน การเลือกจับปลาท่ีมีขนาดโตมาใชในการ

บริโภค ไมจับปลาท่ีมีขนาดเล็กเกินไป เพ่ือใหปลาเหลานั้นไดมีโอกาสโตข้ึนมาแทนปลาท่ีถูกจับไป

บริโภคแลว 

๒. การบูรณะซอมแซม เปนการบูรณะซอมแซมทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดความเสียหายให

มี สภาพเหมือนเดิมหรือเกือบเทาเดิม บางครั้งอาจเรียกวาพัฒนาก็ได เชน ปาไมถูกทําลายหมดไปควร

มีการปลูกปาข้ึนมาทดแทนจะทําใหมีพ้ืนท่ีบริเวณนั้นกลับคืนเปนปาไมอีกครั้งหนึ่ง  

๓. การปรับปรุงและการใชอยางมีประสิทธิภาพ เชน การนําแรโลหะประเภทตาง ๆ มาถลุง

แลวนําไปสรางเครื่องจักรกล เครื่องยนต หรืออุปกรณตางๆ ซ่ึงจะใหประโยชนแกมนุษยเรามากยิ่งข้ึน 

๔. การนํามาใชใหม เปนการนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวมาใชใหม เชน เศษเหล็ก

สามารถนํากลับมาหลอมแลวแปรสภาพสําหรับการใชประโยชนใหมได  

๕. การใชสิ่งอ่ืนทดแทน เปนการนําเอาทรัพยากร อยางอ่ืนท่ีมีมากกวา หรือหางายกวามา

ใชทดแทนทรัพยากรธรรมชาติท่ีหายากหรือกําลังขาดแคลน เชน นําพลาสติกมาใชแทนโลหะใน

บางสวนของเครื่องจักรหรือยานพาหนะ 

๖. การสํารวจหาแหลงทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมไวใชประโยชนในอนาคต 

เชน การสํารวจแหลงน้ํามันในอาวไทย ทําใหคนพบแหลงกาซธรรมชาติเปนจํานวนมากสามารถ

นํามาใชประโยชนท้ังในระยะสั้นและในระยะยาวอีกท้ังชวยลดปริมาณการนําเขากาซธรรมชาติจาก

ตางประเทศไดอีกจํานวนมาก 

๗. การประดิษฐของเทียมข้ึนมาใช เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณการใชทรัพยากรธรรม 

ชาติชนิดอ่ืนๆท่ีนิยมใชกัน คือ การผลิตของเทียมข้ึนมาใชแทนของจริง เชน ยางเทียม ผาเทียม และ

ผาไหมเทียม เปนตน 

๘. การเผยแพรความรู เปนการเผยแพรความรูความเขาใจใน เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพ่ือท่ีจะไดรับความรวมมืออยางเต็มท่ี รัฐควรมีบทบาทในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม โดยการวางแผนจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรัดกุม 

๙. การจัดตั้งสมาคม เปนการจัดตั้งสมาคมหรือชมรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม จากแนวคิดเก่ียวกับดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองจัดบริการท่ีดีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยอยู

                                                           
๓๔ ศิริพรต ผลสินธุ, ชีวิตกับสิ่งแวดลอม, (กรุงเทพมหานคร: ดี.ดี.บุคสโตร, ๒๕๓๑), หนา ๑๙๖-๑๙๗. 



 

๓๑ 

ในเขตเทศบาลใหดียิ่งข้ึน โดยการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปา 

รวมถึงการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ และ การดูแลรักษาพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล ซ่ึงเปนท่ี

สาธารณะใหมีความรมรื่นสวยงาม เปนสถานท่ีๆ ประชาชนในชุมชนใชเปนท่ีพักผอนและทํากิจกรรม

เนื่องในโอกาสเทศกาลและประเพณีท่ีสําคัญรวมกัน 

สรุปไดวาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง การดําเนินงานตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานการจัดหา และการสงวนรักษา 

การซอมแซม การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด เพ่ือใหสิ่งแวดลอมนั้น สามารถเอ้ืออํานวย

ประโยชนแกมวลมนุษยไดใชตลอดไป อยางไมขาดแคลน หรืออาจจะหมายถึง กระบวนการจัดการ 

แผนงาน หรือกิจกรรมในการจัดสรร และการใชทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือสนองความ

ตองการในระดับตางๆ ของมนุษย และเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาคือ เสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักการอนุรักษ ดวยการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมอยางฉลาด ประหยัด และกอใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ทว ีทองสวางและทัศนีย ทองสวาง, 

(๒๕๒๓, หนา ๔)    

ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) หมายถึงสิ่งท่ี

ปรากฏอยูตามธรรมชาติหรือสิ่งท่ีข้ึนเอง อํานวยประโยชนแก

มนุษยและธรรมชาติดวยกันเอง 

เกษม จันทรแกว, (๒๕๒๕, หนา ๔)  ถ าสิ่ งนั้ นยั ง ไม ให ประโยชน ต อมนุษย  ก็ ไม ถื อว า เป น

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติ, [ออนไลน],  

 

การใชคําวา "ทรัพยากรธรรมชาติ" และคําวา "สิ่งแวดลอมคํา

ท้ังสองนี้มีความคลายคลึงและแตกตางกัน ดังนี้ 

 ๑. ความคลายคลึงกัน คือ เกิดข้ึนตามธรรมชาติเหมือนกัน 

 ๒. ความแตกตาง ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ แตสิ่งแวดลอมนั้นประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน 
  



 

๓๒ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ/

เลมท่ี ๑๙/เรื่องท่ี ๑ การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, [ออนไลน],  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม จะตองยึด

หลักการทางอนุรักษวิทยา เพ่ือประกอบการดําเนินงาน ใน

การจัดการดังนี้  

 ๑. การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะตองเปนไป 

 อยางสมเหตุสมผล ใชอยางฉลาด หรือใชตามความจําเปน  

 ไมใชอยางฟุมเฟอย และไมเกิดการสูญเปลา หรือเกิดการ 

 สูญเปลานอยท่ีสุด  

 ๒. การประหยัดของท่ีหายาก และของท่ีกําลังสูญพันธุ  

 ๓. การปรับปรุง ซอมแซมสิ่งท่ีเสื่อมโทรมใหคืนสภาพ  

 กอนนําไปใช เพ่ือใหระบบสิ่งแวดลอมดีข้ึน 

มนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม, [ออนไลน]  

 

 

 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง การ

ดําเนินงานตอทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม อยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังในดานการจัดหา การเก็บรักษา การ

ซอมแซม การใชอยางประหยัด และการสงวนรักษา เพ่ือให

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมนั้น สามารถเอ้ืออํานวย

ประโยชนแกมวลมนุษยไดใชตลอดไป อยางไมขาดแคลน 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 

(๒๕๔๓, หนา ๗๓-๗๔)   

   

 

 

 

แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร เปนแนวคิดท่ีมีรากฐานมา

จากสาขา วิทยาศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีทรรศนะวา

ตองจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ ปญหาทาง

ทรัพยากรธรรมชาติสามารถนําหลักการทางวิทยาศาสตร ท้ัง

วิทยาศาสตรกายภาพและ วิทยาศาสตรสังคมมาชวยแกปญหา

ได โดยการผลิตและสรางเทคโนโลยีเขามาจัดการ 
  



 

๓๓ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

รศ.ดร.ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 

(๒๕๔๕, หนา ๒๕๑) 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติก็เพ่ือสนองความตองการของ

มนุษยเปนหลักแนวคิดนี้มีความเชื่อ ๒ แนวทางคือ 

๑. เชื่อวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนกลไกของธรรมชาติ  

 แนวคิดนี้จัดอยูในแนวปรัชญาปฏิฐานนิยม(positivism) ๒. 

เชื่อวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือของมนุษย  

ศิริพรต ผลสินธุ, (๒๕๓๑, หนา 

๑๙๖-๑๙๗)  

วิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ๑. การถนอม เปนการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติท้ังปริมาณและคุณภาพใหมีอยูนาน

ท่ีสุด    ๒. การบูรณะซอมแซม     

๓. การปรับปรุงและการใชอยางมีประสิทธิภาพ   ๔. การ

นํามาใชใหม   ๕. การใชสิ่งอ่ืนทดแทน    ๖. การ

สํารวจหาแหลงทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมเติม ๗. การประดิษฐ

ของเทียมข้ึนมาใช ๘. การเผยแพรความรู ๙. การจัดตั้ง

สมาคม หรือชมรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  

 

๒.๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม 
 

พระพุทธศาสนาเปนคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนสัจธรรมท่ีพระองคทรงคนพบ

แลวนํามาสั่ งสอนเ พ่ือประโยชน และความสุขแกชาวโลกซ่ึงสังคมของประเทศไทยถือวา

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาหลักประจําชาติ การนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามา

ประยุกตใชไดเอ้ือตอการดํารงชีวิตของชาวไทย ซ่ึงพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมไวท้ังหมด

รวม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ เรียกวาพระไตรปฎก แบงออกเปน ๓ หมวด ไดแก พระวินัย พระ

สุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก โดยหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสสอนไว สรุป

เหลือเพียง ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ และปญญา ไดแก ทรงสอนใหทุกคนละเวนจากการกระทําความ

ชั่วท้ังหลายท้ังปวง ทรงสอนใหทุกคนหม่ันกระทําความดีและความถูกตองอยูทุกลมหายใจ และทรง

สอนใหทุกคนหม่ันชําระจิตใจใหมีความสะอาดบริสุทธิ์และเบิกบานอยูเสมอ๓๕  

                                                           
๓๕ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม, (กรุงเทพมหานคร:  

ระฆังทอง, ๒๕๑๗), หนา ๕๖. 



 

๓๔ 

๒.๔.๑ การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการดํารงชีวิต 

มนุษยสามารถนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน๓๖ มีดังตอไปนี้  

๑) เวนจากการทําชั่วและมุงทําความดี ทุกศาสนาสอนใหละเวนการกระทําความชั่วและ

ทําแตความดีท้ังสิ้น เพ่ือใหศาสนิกชนท้ังหลายเปนคนดีนั่นเอง ถึงแมแนวทางปฏิบัติของแตละศาสนา

อาจมีขอแตกตางกันไป เชน พระพุทธศาสนามีศีล คือ ขอหามและธรรมะ คือหลักสําหรับเปนขอ

ปฏิบัติศาสนาคริสตมีบัญญัติ ๑๐ ประการ ศาสนาอิสลามสอนใหยึดหลักศรัทธา ๖ ประการเปนตน 

๒) ใหความรัก ความเมตตา แตละศาสนากลาวถึงความรักความเมตตาไวมากมายท้ัง

หลักธรรมคําสอนในคัมภีรและคําสอนแทรกไวในแตละตอนของคําสอนนั้นๆ บางครั้งก็มีคําสอน

ทํานองภาษิตเตือนใจ เชน พระพุทธศาสนามีคติธรรมท่ียึดถือ เชน เมตตาธรรมเปนเครื่องคํ้าจุนโลก

และพึงเอาชนะความชั่วดวยความดี ในศาสนาคริสตพระเยซูทรงสอนวา จงรักพระเจาอยางสุดใจสุด

ความคิด และสุดกําลัง และจงรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตัวเอง ศาสนาอิสลาม ศาสดามูฮัมหมัดก็ทรง

กลาว ผูใดขาด ความเมตตาเพ่ือนมนุษยผูนั้นไมไดรับเมตตาจิตเชนกัน ดังนั้นทุกศาสนาจึงเนนเรื่อง

ความรัก ความเมตตา เพราะหากมนุษยทุกคนมีความรักความเมตตาอยูในใจแลว ก็จะไมมีการเบียด 

เบียนกัน ตางใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

๓) มีการเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห เม่ือมนุษยมีความรักความเมตตาแลว ก็จะมี

ความเสียสละเอ้ือเฟอเผื่อแผและใหการสงเคราะหซ่ึงกันและกันศาสนาตางๆ จึงสอนใหสงเคราะหกัน

ดวยความเมตตากรุณาไมใชหวังผลตอบแทนแตเนนการเสียสละดวยความบริสุทธิ์ ใจ เชน

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีเรียกวา สังคหวัตถุ ๔ ซ่ึงไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยาและสมานัตตตา 

ศาสนาอิสลามไดมีการกําหนดหลักการใหชาวมุสลิมมีการบริจาคทาน (ซากาด) แกผูยากจนหรือ

สมควรไดรับความชวยเหลือในอัตรารอยละ ๒.๕ ของรายได ศาสนาคริสตจะเนนใหมนุษยเสียสละ 

ใหอภัย เอ้ือเฟอ โดยไมหวังผลตอบแทน 

๔) ความอุตสาหะและพัฒนาตนเอง ศาสนาตางๆ สอนใหคนมีความเพียร อดทนขยัน

ขันแข็งและมีความอุตสาหะ มีความพยายาม อันจะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จและรูจักพัฒนา

ตนเองอยูเสมอ เชน พระพุทธศาสนา สอนใหคนเคารพในการศึกษา สรรเสริญความเจริญกาวหนา มี

หลักคําสอน อิทธิบาท ๔ อันไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มีคติเตือนใจ เชน ความเพียรอยูใน

ความสําเร็จอยูท่ีนั่น ศาสนาอิสลามสอนใหคนใฝหาความรูตั้งแตเกิดจนตายและมีคําสอนวา ผูใดมี

ความพยายาม ผูนั้นจะไดรับผลสําเร็จ หรือคําสอนในศาสนาคริสตก็มีกลาวไววา เราท้ังหลายภูมิใจ

ความยากลําบาก เพราะรูวาความยากลําบากนั้นทําใหเกิดความอดทนและความอดทนนั้นทําใหเกิด

อุปนิสัยท่ีดี เปนตน 

                                                           
๓๖ การนําหลักธรรมมาใชในการดํารงชีวิต, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://wiki.stjohn.ac.th/groups 

/poly_basiscourse/wiki/87978/ [๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 



 

๓๕ 

๕) ความยุติธรรม คําสอนทุกศาสนาเนนเรื่องความยุติธรรม เพราะการท่ีสังคมจะอยู

รวมกันโดยสันติสุขนั้น จําเปนตองมีหลักแหงความยุติธรรมเปนแกนกลาง พระพุทธศาสนาสอนไมให

อยูภายใต อคติ ๔ ประการ คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ศาสนาคริสตมุงเนนในการ

รักษาความยุติธรรมในสังคมวา เจาท้ังหลายอยาเห็นแกหนาผูใดในการพิพากษา จงฟงทาน ผูใหญ 

ผูนอย เหมือนกัน เจาท้ังหลายอยากลัวผูใด เพราะการพิพากษานั้นเปนการตัดสินของพระเจา หรือ

ศาสนาอิสลามสอนใหดํารงความยุติธรรม แมจะกระทบกระเทือนตอตัวเจาของ ตอมารดา บิดาหรือ

ญาติ ไมวาเขาจะเปนคนมีหรือคนจน และอยาถือตามอารมณใครในการรักษาความยุติธรรม เปนตน 

นอกจากหลักธรรมท่ีกลาวมาแลวยังมีหลักธรรมอ่ืน ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันไดอีก คือ การใชหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงประกอบดวย 

วิจารณญาณแปลวา ปญญาเปนเครื่องพิจารณา หมายถึง การใชปญญาพิจารณาไตรตรอง การพัฒนา 

ความมีเหตุมีผลจะตองมรคุณสมบัติ ๗ ประการซ่ึงเรียกวา สัปปุริสธรรม๓๗ มีดังนี้ 

๑. อัตถัญุตา คือ ความเปนผูรูจักวิเคราะหสาเหตุของสถานการณ ความเปนไปของชีวิต 

๒. ธัมมัญุตา คือ ความเปนผูรูจักวิเคราะหสาระและผลอันเกิดจากสาเหตุดังกลาว  

๓. อัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักวิเคราะหตนเองท้ังในดานความรู คุณธรรม และ

ความสามารถ 

๔. มัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักหลักของความพอดี การดําเนินชีวิตพอเหมาะพอควร 

 ๕. กาลัญุตา คือ ความเปนรูจักปฏิบัติตนใหถูกกาลเทศะ 

๖. ปริสัญุตา คือ ความเปนผูรูปฏิบัติ การปรับตนและแกไขตนใหเหมาะกับสภาพของ

กลุมและชุมชน 

๗. ปุคคลัญุตา คือ ความเปนผูรูจักปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับบุคคลท่ีมีความแตกตางกัน

รักความเมตตาแลว ก็จะมีความเสียสละเอ้ือเฟอเผื่อแผและใหการสงเคราะหซ่ึงกันและกัน เนนเรื่อง 

ความยุติธรรม เพราะการท่ีสังคมจะอยูรวมกันโดยสันติสุขนั้น จําเปนตองมีหลักแหงความยุติธรรม 

สรุปจากหลักธรรมคําสอนทุกศาสนา มุงสั่งสอนใหมนุษยละเวนจากการทําชั่วและมุงทํา

ความ ดีท้ังสิ้น เพ่ือใหศาสนิกชนท้ังหลายเปนคนดี มีความรัก ความเมตตา ตอเพ่ือนมนุษยและสัตว

ท้ังหลายในโลก รูจักการเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห เม่ือมนุษยมีความรักความเมตตาแลว ก็จะ

มีความเสียสละเอ้ือเฟอเผื่อแผและใหการสงเคราะหซ่ึงกันและกัน เนนเรื่องความยุติธรรม เพราะการท่ี

สังคมจะอยูรวมกันโดยสันติสุขนั้น จําเปนตองมีหลักแหงความยุติธรรมในการดํารงชีวิต 

  

                                                           
๓๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๖, หนา ๒๘๗. 



 

๓๖ 

๒.๔.๒ การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการจัดการส่ิงแวดลอม  

๑) ความสัมพันธของพระพุทธศาสนากับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมีมานาน

นับตั้งแต พระพุทธศาสนาอุบัติข้ึนบนโลกเปนเวลากวา ๒,๕๕๙ ปมาแลว การกอเกิดของศาสนาพุทธ 

“เพ่ือประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุขแก

ทวยเทพและมนุษย” จากพุทธพจนดังกลาวพบวา การกอเกิดของพุทธศาสนาจะทําใหชนจํานวนมาก

มีสุขเพ่ือการอนุเคราะหสรรพสิ่งท่ีอยูบนโลกและเพ่ือเก้ือกูลประโยชนสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย

ดังนั้นท้ังพระพุทธองคและเหลาพระสาวกท้ังหลายจึงใชชีวิตใกลชิดกับธรรมชาติอยางแนบแนนเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันไมเคยปรากฏหลักฐานวา พระพุทธองคและเหลาสาวกเบียดเบียนชวงชิง

ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณมาสรางประโยชนเพ่ือตนเองหรือเพ่ือพระศาสนาเลย ในทาง

ตรงกันขามกลับอาศัยใชสอยทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นดวยความประหยัดพอเพียงและถนอมรักษา

อยางรูคุณคา พระพุทธศาสนาจึงมีหลักปรัชญาและคําสอนท่ีเนนใหตระหนักและสรางความเขาใจตอ

ทรัพยากรทางธรรมชาติไมวาจะเปน สัตว พืชพรรณ โดยใชชีวิตแบบพอเพียงอาศัยความสมดุลยของ

ธรรมชาติดังนั้น พระพุทธองคทรงสอนใหมนุษยดําเนินชีวิตใหสมดุลกับธรรมชาติโดยวิธีตอไปนี้  

(๑) กินใหนอย กินเฉพาะเทาท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ เพราะการทําดังกลาว จะ

ทําลายธรรมชาตินอยลง 

(๒) อยูอยางผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ เพราะทุกสรรพสิ่ง อยูภายใตกฎของธรรมชาติ 

อันไดแก เกิด แก เจ็บ ตาย ถาทุกชีวิตอยูดวยกันอยางกลมกลืน ก็จะไมไปรบกวนสิทธิของผูอ่ืน 

(๓) การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาด พระพุทธเจาสอนใหมนุษยใชธรรมชาติ

เพ่ือการพัฒนาจิตใจ พัฒนาพฤติกรรม และพัฒนาศีลธรรมของตนเอง ดังนั้นเราตองเรียนรูการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาด เม่ือมนุษยประจักษวาการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมิใชนํา

ประโยชนสุข มาใหแกมนุษยฝายเดียวท่ีเคยเขาใจกัน แตจะนําความหายนะและความทุกขมาสูมนุษยอยาง

หลีกเลี่ยงไมได ก็พากันใหความสนใจตอปญหานี้มากข้ึนเปนพิเศษ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาปญหาธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมเปนปญหาของมนุษยชาติท่ีจะตองเผชิญรวมกัน ปจจุบันนี้กระบวนการอนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ไดเริ่มเคลื่อนไหวกันท่ัวโลกเพ่ือรวมกันแกปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู แตยังมีมนุษยอีกจํานวนไม

นอยท่ีคํานึงถึงประโยชนสวนตนเปนหลักดังคํากลาวของทานพุทธทาสภิกขุ๓๘ ท่ีวา “ทุกศาสนาตองการหยุด

ความเห็นแกตัว เม่ือคนตกเปนทาสของความเห็นแกตัว ไมตองหวังวาจะมีความสงบ พุทธศาสนิกชนท่ีแทจริง

ตองปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาอยางจริงจังและจริงใจ เม่ือนั้นเราจึงจะรักษาธรรมชาติไวไดตราบใดท่ีคนยัง

มีความเห็นแกตัวอยูก็ไมสามารถท่ีจะปองกันการทําลายปาท่ีเพ่ิมข้ึนได” นั่นคือ ธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด 

แตความตองการของมนุษยมีไมจํากัด การดําเนินชีวิตของพระพุทธองคและพระสาวกมีความผูกพันและ

                                                           
๓๘ พุทธทาส ภิกขุ, พุทธศาสนิกกับการอนุรักษธรรมชาติ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๓๓), หนา ๑๔. 



 

๓๗ 

ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูเทาทันและเพ่ือการบําเพ็ญเพียร พระพุทธองคมีพระชนมชีพสัมพันธ

อยางใกลชิดกับธรรมชาติตั้งแตเริ่มประสูติจนถึงวาระสุดทายแหงพระชนมชีพ ขณะยังเยาววัยพระองค

พยายามแสวงหาความเปนธรรมชาติแหงชีวิตแตก็ถูกกีดกันจากพระบิดาและพระประยูรญาติ เม่ือ

พระองคออกผนวชก็ทรงมุงแสวงหาสัจธรรมแหงชีวิตในสภาพแวดลอมของธรรมชาติ เชน ราวปา ถํ้า 

ภูเขา แมน้ํา ลําธาร และทรงตรัสรูเปนพระสัมมาสัมโพธิญาณภายใตตนโพธิ์ ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา 

ทามกลางความสงบของธรรมชาติ พระพุทธองคทรงพอพระทัยในการประทับอยูตามราวปาและภูเขา

ซ่ึงอยูทามกลางธรรมชาติ ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา 

๒) พระพุทธเจากับธรรมชาติ พระพุทธองคทรงตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 

ทรงกําหนดพระวินัยสําหรับพระภิกษุและภิกษุณีสงฆ เชน บทบัญญัติท่ีทรงหามท้ิงของสกปรกลงในแมน้ํา

หรือท่ีสาธารณะ หามพระภิกษุตัดตนไม ทําลายปา หามฆาสัตว ไมเบียดเบียนสัตว ใหมีเมตตา กรุณา เปน

ตน บนพ้ืนฐานหลักธรรมเพ่ืออนุรักษตอธรรมชาติ๓๙ ความรักธรรมชาติของพระภิกษุในเบื้องตนอาจเกิดข้ึน

เพราะความจําเปนในการแสวงหาสถานท่ีเงียบสงบเพ่ือการบําเพ็ญสมาธิแตความชื่นชมในธรรมชาติและ

ประโยชนของธรรมชาติก็มิใชสิ่งท่ีพึงมองขามไปตาลบุตร พระภิกษุผูอาศัยในเขาในถํ้า กลาวไววา 

Norman๔๐ "ทานผูไปสูเรือนคือถํ้าท่ีเง้ือมภูเขาอันสวยงามตามธรรมชาติ เปนท่ีอาศัยอยูแหงสัตวปา คือ หมู 

และกวางและในปาท่ีฝนตกใหมๆ จักไดความรื่นรมยใจ ณ ท่ีนั้น ฝูงนกยูงมีขนท่ีคอเขียว มีหงอนและปกงาม 

ลําแพนหางมีแวววิจิตรนัก สงสําเนียงกองกังวาลไพเราะจับใจ อีกยังทานผูบําเพ็ญฌานอยูในปาใหราเริงได

เม่ือฝนตกแลว หญางอกยาวประมาณ ๔ นิ้ว ทองฟางามแจมใส ไมมีเมฆปกคลุม เม่ือทานทําตนใหเสมอดวย

ไมแลวนอนอยูเหนือหญาระหวางภูเขานั้น จะรูสึกออนนุมดังสําลี…." พระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญในการ

อนุรักษและถนอมธรรมชาติ ดังท่ีพระราชวรมุนี๔๑ กลาวไววาไมวาจะเปนปาไม แหลงน้ํา หรือสัตวปา ดังขอ 

ความท่ีกลาวมาขางตนเปนเพียงตัวอยางเทานั้น  

สรุปไดวาแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับการจัดการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนเรื่องท่ีนาสนใจในการท่ีจะเนนบทบาทของผูปฏิบัติธรรมเพ่ือการ

บรรลุพระนิพพาน โดยการอาศัยอยูตามราวปาตามเขา ชีวิตของพวกเขาดําเนินไปดวยปญญา และสีลสิกขา 

อันนาจะมีคุณคาในแงมุมการผลิต มากกวาแรงงานท่ีใชในการผลิตโลกทางวัตถุ ตัวอยางเชน การท่ีพระภิกษุ

บําเพ็ญสมาธิในราวปาตางๆ ก็เปนผลโดยตรงในการบํารุงรักษาปาโดยไมตองลงทุนลงแรงใดๆ เจาพนักงานปา

ไมยอมจะบอกไดดีวาในการท่ีพระเขาไปบําเพ็ญสมาธิในปานั้น มีผลดีกวาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมวิธีอ่ืนๆ เปนอยางยิ่ง  

                                                           
๓๙ ดูรายละเอียดใน วินย. มหา. ๒/๔๒๕,๗๑๓/๒๒๕,๓๖๑. 
๔๐ Norman, K.R., Theragatha, (London: Pale Text Society, 1969), p. 60. 
๔๑ พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หนา ๑๔๕. 



 

๓๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอม  

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล  แนวคิดหลัก  

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตุ.โต), 

(๒๕๑๗, หนา ๕๖)  

หลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสสอนไว สรุป

เหลือเพียง ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ และปญญา 

การนําหลักธรรมมาใชในการ

ดํารงชีวิต, [ออนไลน], [๒๐ ธ.ค. 

๒๕๕๘]. 

หลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน ๑) เวนจากการทําชั่วและมุง

ทําความดี ๒) ใหความรัก ความเมตตา แกมนุษย และสัตว

โลก ๓) มีการเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห ๔) มีความ

อุตสาหะและพัฒนาตนเอง ๕) มีความยุติธรรม  

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 

(๒๕๔๖, หนา ๒๘๗)  
การใชหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใชในชีวิตประจําวัน มีดังนี้ 

๑. อัตถัญุตา คือ ความเปนผูรูจักวิเคราะหสถานการณตางๆ  

๒. ธัมมัญุตา คือ ความเปนผูรูจักวิเคราะหสาระและผลอัน

เกิดจากสาเหตุดังกลาว 

๓. อัตตัญุตา คือ ความเปนผูรูจักวิเคราะหตนเองท้ังในดาน

ความรู คุณธรรม และความสามารถ ๔. มัตตัญุตา คือ ความ

เปนผูรูจักหลักของความพอดี๕. กาลัญุตา คือ ความเปนรูจัก

ปฏิบัติตนใหถูกกาลเทศะ๖. ปริสัญุตา คือ ความเปนผูรู

ปฏิบัติ 

๗. ปุคคลัญุตา คือ ความเปนผูรูจักปฏิบัติตนใหเหมาะสม   

พุทธทาส ภิกขุ, (๒๕๓๓, หนา ๑๔)  คํากลาวของทานพุทธทาสภิกขุ ท่ีวา “ทุกศาสนาตองการหยุด

ความเห็นแกตัว เม่ือคนตกเปนทาสของความเห็นแกตัว ไมตองหวัง

วาจะมีความสงบ พุทธศาสนิกชนท่ีแทจริงตองปฏิบัติตามคําสอน

ของศาสนาอยางจริงจังและจริงใจ เม่ือนั้นเราจึงจะรักษาธรรมชาติ

ไวได ตราบใดท่ีคนยังมีความเห็นแกตัวอยูก็ไมสามารถท่ีจะปองกัน

การทําลายปาท่ีเพ่ิมข้ึนได” 
  



 

๓๙ 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอม (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล  แนวคิดหลัก  

ดูรายละเอียดใน วินย. มหา. ๒/ 

๔๒๕,๗๑๓/๒๒๕,๓๖๑. 

พระพุทธเจากับธรรมชาติ พระพุทธองค ทรงกําหนดพระวินัย

สําหรับพระภิกษุและภิกษุณีสงฆ เชน บทบัญญัติท่ีทรงหามท้ิง

ของสกปรกลงในแมน้ําหรือท่ีสาธารณะ หามพระภิกษุตัดตนไม 

ทําลายปา หามฆาสัตว ไมเบียดเบียนสัตว ใหมีเมตตา กรุณา บน

พ้ืนฐานหลักธรรมเพ่ืออนุรักษตอธรรมชาติ เปนตน 
 Norman, K.R., (1969, p.60)  ความรักธรรมชาติของพระภิกษุในเบื้องตน อาจเกิดข้ึนเพราะ

ตองการแสวงหาสถานท่ีเงียบสงบเพ่ือการบําเพ็ญสมาธิ แตความ

ชื่นชมในธรรมชาติและประโยชนของธรรมชาติก็มิใชสิ่งท่ีพึง

มองขามไปตาลบุตร พระภิกษุผูอาศัยในเขาในถํ้า 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต), 

(๒๕๒๙, หนา ๑๔๕)  

พระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญในการอนุรักษและถนอมธรรมชาติ 

ไมวาจะเปนปาไม แหลงน้ํา หรือสัตวปา 

 

๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น 

การปกครองทองถ่ิน (Local Government) เปนการปกครองทองถ่ินมีรากฐานมาจาก 

แนวคิดหลักการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) เปนผลมาจากการท่ีรัฐบาลซ่ึงเปน

ผูรับผิดชอบในการบริหารประเทศ ไดกระจายอํานาจใหประชาชนในทองถ่ิน ดําเนินการปกครอง 

ทองถ่ิน ของตนเอง โดยจัดตั้งองคกรข้ึนมาใชอํานาจแทนประชาชน เรียกวา องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เปนผูดําเนินการ บริหารทองถ่ินตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน ภายใตกรอบ 

นโยบาย กฎหมาย การกํากับดูแลของรัฐ เนื้อหาท่ีสําคัญเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินท่ีผูวิจัยจะได

นําเสนอประกอบดวย 

๒.๕.๑ หลักการกระจายอํานาจ  

๒.๕.๒ ความหมายของการปกครองทองถ่ิน  

๒.๕.๓ รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๒.๕.๔ การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๒.๕.๕ ประวัติความเปนมาของเทศบาล 

๒.๕.๖ เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

  



 

๔๐ 

 ๒.๕.๑ หลักการกระจายอํานาจ  

หลักการกระจายอํานาจคือ การโอนกิจการบริการสาธารณะบางเรื่องจากรัฐหรือองคกร

ปกครองสวนกลางไปใหชุมชนซ่ึงตั้งอยูในทองถ่ินตางๆ ของประเทศ หรือ หนวยงานบางหนวยงาน 

รับผิดชอบจัดทําอยางเปนอิสระจากองคกรปกครองสวนกลาง๔๒ กลาวโดยสรุปไดวา การกระจาย

อํานาจเปนหลักการท่ีรัฐมอบอํานาจการปกครองบางสวน ใหแก องคการ อ่ืนท่ีไมได เปนสวนหนึ่งของ

หนวยการบริหารราชการสวนกลาง ใหไปจัดทําบริการสาธารณะบางอยางโดยมีอิสระตามสมควร ซ่ึง

เปนการมอบอํานาจใหท้ังในดานการเมืองการปกครองและความรับผิดชอบดาน การบริการสาธารณะ 

ซ่ึงเปนเรื่องท่ีทองถ่ินมีอํานาจท่ีจะกําหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย

ทองถ่ินของตนได  

หลักการกระจายอํานาจปกครอง หมายถึง การท่ีรัฐบาลกลางหรือการบริหารราชการ 

สวนกลางยินยอมกระจายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหกับทองถ่ินในดานตางๆ๔๓ โดยให

ทองถ่ินมีหนวยงานท่ีเปนของตนเอง ทําหนาท่ีในการบริหารงานในหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

การกระจายอํานาจนั้นสามารถแบงออกไดเปน ๒ ความหมายคือ 

๑) การกระจายอํานาจตามอาณาเขต (Size and Boundary Based) หมายถึง การมอบ

อํานาจไปใหทองถ่ินจัดทํากิจกรรมหรือบริการสาธารณะภายในเขตทองถ่ินแตละทองถ่ิน มีอิสระบาง

ประการในการปกครองตนเอง 

๒) การกระจายอํานาจตาม ภารกิจ (Functional) หมายถึง การมอบอํานาจใหองคการ

สาธารณะจัดทํากิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง เพ่ือใหมีอิสระในการดําเนินงานใหเหมาะสมกับงาน

นั้นๆ๔๔ 

การกระจายอํานาจปกครอง หมายถึงวิธีการหนึ่งในการจัดการปกครองประเทศท่ีรัฐมอบ

อํานาจการปกครองบางสวน ใหกับองคกรอ่ืนนอกจากองคกรสวนกลางเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะ

บางอยางโดยใหมีความเปนอิสระ ในการดําเนินงานและไมอยูในการบังคับบัญชาของสวนกลาง แตจะ

อยูภายใตการกํากับดูแลของสวนกลาง๔๕ 

                                                           
๔๒ โกวิทย พวงงาม, การปกครองทองถิ่นไทย, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา 

๓๗. 
๔๓ Brian C. Smith, Decentralization. (London: George Allen & Unwin, 1985), p 1.  
๔๔ Graham W. Bush, Governing Big Cities: The Management of Decentralization, 

(Wellington: University of Wellington, 1991), p. 114. 
๔๕ นันทวัฒน บรมานันท, การปกครองสวนทองถิ่น, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 

๒๕๕๒), หนา ๒๓. 



 

๔๑ 

การปกครองทองถ่ิน คือ การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอํานาจใหประชาชนในทองถ่ินใด

ทองถ่ินหนึ่งจัดการปกครองและดําเนินกิจกรรมบางอยาง โดยดําเนินการกันเอง เพ่ือบําบัดความ

ตองการของตน๔๖ กลาววา การบริหารงานทองถ่ินมีการจัดเปนองคการ มีเจาหนาท่ีซ่ึงประชาชน

เลือกตั้งข้ึนมาท้ังหมดหรือบางสวน มีความเปนอิสระในการบริหารงาน แตรัฐบาลตองปกครองทองถ่ิน

เปนสิ่งท่ีรัฐทําใหเกิดข้ึน ควบคุมดวยวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสม แตจะปราศจากการควบคุมของ

รัฐหาไดไม  

จากการประมวลแนวคิดของนักวิชาการหลายๆทาน๔๗ ไดอธิบายถึงความหมาย และ

ลักษณะสําคัญของการปกครองทองถ่ินซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญของหลักการปกครอง ทองถ่ินได

ดังนี้  

๑. การปกครองทองถ่ิน หมายถึง การจัดการปกครองของทองถ่ินโดยประชาชนในทองถ่ิน 

การจัดการปกครอง โดยการเลือกคณะบุคคลเขามาดําเนินการจัดการปกครอง ซ่ึงทองถ่ินและชุมชน 

อาจมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกันในดานอาณาเขตจํานวนประชากร ความเจริญม่ังค่ัง หนวยการ

ปกครองทองถ่ินของไทย เชน กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล  

องคการบริหารสวนตําบล ทําใหทองถ่ินแตละทองถ่ินมีลักษณะทางการปกครองเปนการเฉพาะของ

ตัวเอง 

๒. ทองถ่ินแตละทองถ่ินท่ีจะสถาปนาข้ึนเปนหนวยปกครองไดนั้น ตองมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน

ท่ีจําเปนหลายประการ ดังนี้ 

๒.๑ มีอาณาเขตและประชาชนของทองถ่ินท่ีชัดเจนระบุไดวา พ้ืนท่ีและประชากรไหน

เปนของทองถ่ินและอันไหนท่ีไมใช ท้ังนี้เพ่ือไมใหเกิดความสับสนในเขตการปกครองแลประชากรผูมี

สิทธิและหนาท่ีทางการปกครอง  

๒.๒ ทองถ่ินแตละทองถ่ินมีลักษณะจําเพาะของตัวเอง ไมวาจะเปนลักษณะของเขต 

แดน ประชากร ประเพณี วัฒนธรรม และทรัพยากรในทองถ่ิน ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ิน

ตองการวิธีการปกครองท่ีมีความจําเพาะเจาะจงกับทองถ่ินนั้น นโยบายปกครองท่ัวไป ของรัฐบาล

กลางอาจจะไมเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ินเหลานี้ ก็ได ดังนั้นการใชอํานาจของ

รัฐบาลกลางในทองถ่ิน ควรจะไดรับความเห็นชอบในการประยุกตปฏิบัติจากทองถ่ินดวย  

๒.๓ มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีในการปกครองทองถ่ินไวเปนกรอบปฏิบัติชัดเจน 

ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชน คณะผูมีอํานาจในการปกครองทองถ่ิน รวมท้ังรัฐบาลกลางไดเขาใจตรงกันวา 

เรื่องใดท่ีทองถ่ินตองทํา เรื่องใดสมควรทํา และเรื่องใดไมสามารถทําได     

                                                           
๔๖ อุทัย หิรัญโต, การปกครองทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร ๒๕๒๓), หนา ๒. 
๔๗ อุดม ทุมโฆสิต, การปกครองทองถิ่นสมัยใหม: บทเรียนจากประเทศท่ีพัฒนาแลว, (กรุงเทพมหานคร: 

แซท โฟร พริ้นติ้ง, ๒๕๕๑), หนา ๒๒๒-๒๒๓. 



 

๔๒ 

๒.๔ หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีฐานะทางกฎหมาย และมีอํานาจอิสระในการ

ปฏิบัติหนาท่ีตามความเหมาะสม กลาวคืออํานาจของหนวยการปกครองทองถ่ินจะตองเปนนิติบุคคล

ท่ีมีอิสระในการทํางานตามขอบเขตหนาท่ีของตัวเองไดอยางเสรี เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการ ปฏิบัติ

หนาท่ีของหนวยปกครองทองถ่ิน หากมีอํานาจมากเกินไปไมมีขอบเขตท่ีชัดเจน หนวยการปกครอง

ทองถ่ินนั้นก็จะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเสียเอง เปนผลเสียตอความม่ันคงของรัฐในท่ีสุดอํานาจ

อิสระของทองถ่ินนี้ มีขอบเขตท่ีแตกตางกันออกไปตามลักษณะความเจริญ และความสามารถของ

ประชาชนในทองถ่ินนั้นเปนสําคัญ  

๒.๕ หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองดําเนินการปกครองโดยอาศัยกรอบและอาศัย

อํานาจโดยสิทธิตามกฎหมาย ท่ีจะดําเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายดังกลาวแบงไดเปน ๒ 

ประเภท คือ 

๒.๕.๑ สิทธิท่ีหนวยการปกครองทองถ่ินสามารถตรากฎหมายหรือระเบียบ

ขอบังคับตางๆ ขององคการปกครองทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการบริการตามหนาท่ี และเพ่ือใชเปน

แนวทางปฏิบัติ ในการใหบริการแกประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับตําบล และ

ขอบังคับจังหวัดเปนตน    

๒.๕.๒ สิทธิท่ีเปนหลักในการดําเนินการบริหารทองถ่ินคือ อํานาจในการจัดเก็บ

ภาษี กําหนดงบประมาณ และดําเนินกิจการใดๆ เพ่ือบริหารกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ 

หนวยการปกครองทองถ่ินนั้นๆ 

๒.๖ ตองมีความเปนสถาบันหรือมีองคกรถาวรรองรับ เพ่ือทําหนาท่ีในการบริหารและ

ดําเนินการตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการปกครองตนเอง องคกรท่ีเขามาทําหนาท่ีปกครองตนเอง

ของทองถ่ิน จัดแบงเปนสองฝายคือ องคกรฝายบริหารและองคกรฝายนิติบัญญัติ เชน การปกครอง

ทองถ่ินแบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ หรือใน

แบบมหานครคือ กรุงเทพมหานคร จะมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนฝายบริหาร สภา

กรุงเทพมหานครจะเปนฝายนิติบัญญัติเปนตน นอกจากนั้นตองมีสถาบันของพนักงานทองถ่ินรองรับ 

เพ่ือใหทองถ่ินมีผูปฏิบัติงานแบบถาวรและเปนมืออาชีพ 

๒.๗ ประชาชนในทองถ่ินตองมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน จากแนวความคิดท่ีวา 

ประชาชนในทองถ่ินรูปญหาของตัวเองดีกวาสวนกลาง หนวยการปกครองทองถ่ิน จึงจําเปนตองมีคน

ในทองถ่ินมาบริหารงาน เพ่ือใหสมกับเจตนารมณและความตองการของชุมชน และยังเปนการฝกให

ประชาชนในทองถ่ินเขาใจในระบบ และกลไกประชาธิปไตยอยางแทจริงอีกดวย 



 

๔๓ 

การกระจายอํานาจวา ประกอบไปดวย ปจจัยสําคัญ ๒ ประการ๔๘ ไดกลาวถึงเหตุผลและ

ขอสนับสนุน ดังนี้  

๑. เหตุผลและขอสนับสนุนทางดานเศรษฐกิจ 

๑.๑ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสรรบริการสาธารณะบางอยาง และยังชวย

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดดี เพราะองคกรทองถ่ินยอมทราบความตองการ

ของประชาชนไดดีกวารัฐบาลกลาง อีกท้ังยังมีการตรวจสอบจากประชาชนในทองถ่ินไดอยางใกลชิด

กวาการตรวจสอบจากสวนกลาง 

๑.๒ ชวยใหประชาชนมีจิตสํานึกในการเสียภาษีโดยสมัครใจมากข้ึน เพราะการ

กระจายอํานาจเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม ในการกําหนดนโยบาย บริหารทรัพยากร

ของทองถ่ิน ทําใหประชาชนรูสึกเปนเจาของ และรับรูวาภาษีของตนท่ีเสียไปนั้น ถูกนําไปใชทํา

อะไรบาง อีกท้ังสงผลประโยชนกลับคืนมายังทองถ่ินและตนเองไดอยางไรบาง   

๑.๓ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เพราะองคกรทองถ่ินสามารถจัดเก็บ

ภาษีในทองถ่ินไดดีกวารัฐบาลกลาง เพราะองคกรทองถ่ินมีขอมูลและมีความใกลชิดกับธุรกิจและ

ประชาชนในทองถ่ินมากกวา นอกจากนี้ยังทําใหสถานประกอบการทางธุรกิจและประชาชนในทองถ่ิน 

เขาสูระบบภาษีมากข้ึน 

๒. เหตุผลและขอสนับสนุนทางดานการเมือง  

๒.๑ องคกรทองถ่ินเปนรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการ

กระจายอํานาจการปกครองและการคลัง เปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครอง

และการบริหารทรัพยากรของทองถ่ิน เชน การเลือกผูแทนเขาไปบริหารและปกครองทองถ่ิน ในขณะ

ท่ีผูบริหารเองก็มีความใกลชิดกับประชาชน สามารถรับฟงความเห็นจากประชาชนไดงาย และยังเปน

การแบงเบาภาระของรัฐบาลกลาง ในการแกไขปญหาของทองถ่ินดวย ชวยใหรัฐบาลกลางสามารถ

ทุมเทศักยภาพ และเวลาในการแกปญหาระดับชาติไดมากข้ึน 

๒.๒ องคกรทองถ่ินเปนรากฐาน ในการฝกผูนําทางการเมืองของประเทศ เนื่องจาก

วิธีการกระจายอํานาจการปกครองและการคลัง เปนการเปดโอกาสใหประชาชนท่ีสนใจการเมืองและ

ตองการรับใชสังคม สามารถฝกฝนตนเองและมีประสบการณในระดับทองถ่ิน กอนท่ีจะพัฒนาไปสูการ

เปนนักการเมืองในระดับชาติ ซ่ึงวิธีการดังกลาวจะชวยแกปญหาการขาดแคลน ผูนําในระดับประเทศ

ท่ีมีประสบการณอยางแทจริงได 

สรุปไดวา จากการใหความหมายและลักษณะของการปกครองทองถ่ินของนักวิชาการท่ี

ไดกลาวไวสามารถสรุปไดวา การปกครองสวนทองถ่ินเปนการปกครองท่ีรัฐบาลกลางไดใหอํานาจ 

                                                           
๔๘ หควณ ชูเพ็ญ, โครงสราง ภาระหนาท่ี และความสัมพันธขององคการบริหารสวนทองถิ่น,  

ใน พิทยา วองกุล (บรรณาธิการ), ทองถ่ินอภิวัฒน (กรุงเทพมหานคร: วิถีทรรศน, ๒๕๕๑), หนา ๘-๙. 



 

๔๔ 

หรือ กระจายอํานาจใหประชาชนในทองถ่ิน ไดดําเนินการจัดการปกครองและดําเนินกิจกรรม

สาธารณะบางอยาง โดยการจัดตั้งองคกรหรือหนวยการปกครองทองถ่ินของตนข้ึนมา เพ่ือทําหนาท่ีใน

การบริหารทองถ่ิน โดยท่ีหนวยการปกครองทองถ่ินจะมีฐานะทางกฎหมาย และมีอํานาจอิสระ ในการ

ปฏิบัติหนาท่ีตามความเหมาะสม 

๒.๕.๒ ความหมายของการปกครองทองถิ่น 

การปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง การปกครองซ่ึง หนวยการปกครองทองถ่ินไดมีการ

เลือกตั้งโดยอิสระ เพ่ือเลือกผูท่ีมีหนาท่ีบริหารการปกครองทองถ่ิน มีอํานาจอิสระ พรอมความ

รับผิดชอบซ่ึงตนสามารถท่ีจะใชไดโดยปราศจากการควบคุม ของหนวยการบริหารราชการสวนกลาง

หรือภูมิภาค แตท้ังนี้ หนวยการปกครองทองถ่ินยังตองอยูภายใตบทบังคับวาดวย อํานาจสูงสุดของ

ประชาชน ไมไดกลายเปนรัฐอิสระใหมแตอยาง๔๙ การปกครองท่ีรัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือกระจาย

อํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถ่ิน เปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดมีโอกาสในการปกครอง 

รวมกันท้ังหมดหรือบางสวน ในการบริหารทองถ่ินตามหลักการท่ีวา ถาอํานาจการปกครองมาจาก

ประชาชนในทองถ่ินแลว รัฐบาล ของทองถ่ินเปนรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือ 

ประชาชน ดังนั้น การบริหารการปกครองทองถ่ิน จึงจําเปนตองมีองคกรของตนเองอันเกิดจากการ

กระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของรัฐบาลมีอํานาจในการ 

ตัดสินใจและบริหารงานภายในทองถ่ินในเขตอํานาจของตน๕๐ เพราะหนวยการปกครอง ท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบเก่ียวของกับการใหบริการประชาชนในเขต พ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใดโดยเฉพาะ และหนวยการ

ปกครองดังกลาวนี้จัด ตั้งและจะอยูในความดูแลของรัฐบาลกลาง๕๑ นอกจากนี้การปกครองสวน

ทองถ่ิน ยังทําใหคนในทองถ่ินมีอิสระปกครองตนเอง กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดย

ประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีพ้ืนฐานจากหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง 

(Decentralization) ท่ีหมายถึง การท่ีรัฐมอบอํานาจการปกครองใหองคกรอ่ืนๆ ท่ีไมใชองคกร 

สวนกลางจัดทําบริการสาธารณะบางอยางภายใตการกํากับดูแลของรัฐ๕๒ ตามบทบัญญัติของ 

                                                           
๔๙ Montagu, Harris G, Comparative Local Government, (Great Britain: William Brendon and 

Son Co., Ltd. 1984), p 574. 
๕๐ Daniel Wit, A Comparative Survey of Local Government and Administration, 

(Bangkok: Institute of Public Administration Thammasat University, 1967), p.p. 101 – 103. 
๕๑ John J Clark, Outline of Local Government of The United Kingdom, (London: 

SirLassie Piton and son. Colin. Cobuild, 1957), pp. 87–89. 
๕๒ สมคิด เลิศไพฑูรย, กฎหมายปกครองทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐมนตรี และราชกิจจา

นุเบกษา, ๒๕๔๗), หนา ๔-๕. 



 

๔๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๕๓ บัญญัติไวในหมวด ๑๔ การปกครองสวน

ทองถ่ิน เพ่ือกําหนดหลักการปกครองตนเองของประชาชนในทองถ่ิน ไวดังนี้ มาตรา ๒๘๑ ภายใต

บังคับมาตรา ๑ รัฐจะตองใหความ เปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครอง 

ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมให องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

หนวยงานหลักในการจัดทําบริการ สาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 

ทองถ่ินใดมีลักษณะท่ีจะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิจัด ตั้งเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ 

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ มาตรา ๒๘๒ การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองทําเทาท่ีจําเปน

และมีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีชัดเจน สอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง ประโยชนของประชาชนใน 

ทองถ่ินหรือของประเทศเปนสวนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองสวนทอง ถ่ิน 

ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง ประโยชนของระชาชนในทองถ่ินหรือ

ของประเทศเปนสวนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตาม เจตนารมณ

ของประชาชนในทองถ่ินหรือนอกเหนือจากท่ี กฎหมายบัญญัติไวมิได มาตรา ๒๘๓ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินยอมมีอํานาจ หนาท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือ ประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ินและยอมมีความเปนอิสระ 

๒.๕.๓ รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

จากความหมายของการปกครองทองถ่ินดังท่ีไดกลาวมาขางตนพบวา ในการปกครอง

ทองถ่ินจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาทําหนาท่ีในการบริหารทองถ่ิน 

(Local Administration) ซ่ึงจะมีความแตกตางหลากหลายกันไปตามขนาดของพ้ืนท่ี ความหนาแนน

ของประชากร และความเจริญกาวหนาของสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงรูปแบบขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน๕๔ ไดเสนอรูปแบบ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไวหลายรูปแบบ สามารถสรุปถึงรูปแบบ

ขององคกรปกครองทองถ่ินท่ีมีการพัฒนาการและปรากฏอยูใน ประเทศตางๆ ได ๖ รูปแบบ

ประกอบดวย 

๑) แบบท่ีประชุมเมือง (Town Meeting) หรือท่ีประชุมเมืองท่ีมีผูแทน (Representative 

Town Meeting) เปนรูปแบบการปกครองทองถ่ินท่ีเกาแกท่ีสุด เปนระบบการปกครองท่ีมีพ้ืนฐาน

                                                           
๕๓ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรี, ๒๕๕๐), หนา ๑๕. 
๕๔ Norton, Alan.,International Handbook of Local and Regional Government:A 

Comparative Analysis of Advance Democracies, (Vermont: Edward Elgar, 1994), pp. 420-425. 

 



 

๔๖ 

ของประชาธิปไตยโดยตรง หรือประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีสวนรวม คําวา Town ในความหมายเดิม

นั้นคือ เมืองเล็กๆ ท่ีมีประชากรต่ํากวา ๒๐,๐๐๐ คน จะจัดการประชุมตามวาระท่ีกําหนดข้ึนและ

ประชาชนทุกคนสามารถเขารวมได โดยท่ีประชุมมีอํานาจเต็มในดานนิติบัญญัติคือ การออกกฎ

ขอบังคับ การกําหนดอัตราภาษี และการจัดสรรงบประมาณ การปกครองรูปแบบนี้มีลักษณะพิเศษ

ท่ีวา มติเกาๆ สามารถปรับเปลี่ยนไดหากมีการตัดสินใหมดวยมาตรการท่ีเรียกวา การริเริ่มจาก

ประชาชนและการลงมติจากประชาชนในการประชุมนอกจากงานท่ีกลาวมาแลว ท่ีประชุมก็จะเลือก

คณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่งทําหนาท่ีบริหารในระหวางท่ียังไมมีการประชุม งานท่ีจะตองดูแลก็คือ

ทรัพยสินของเมือง การออกใบอนุญาต การเรียกประชุมเมืองในวาระพิเศษ และดูแลงานของฝาย

ตางๆ คือ งานทะเบียน งานคลัง งานตํารวจ และงานการศึกษา ผูรับผิดชอบดานตางๆ เหลานี้อาจ

ไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมเมืองหรือคณะกรรมการเปนผูเลือกตั้งก็ได สวนท่ีประชุมเมืองแบบมี

ตัวแทนเกิดข้ึนจากการท่ีเมือง (Town) ขยายตัวมากข้ึนและมีประชากรมากข้ึน ชุมชนตางๆ จึง

คัดเลือกตัวแทนเขามารวมในท่ีประชุมเมืองและดําเนินงานตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน เชน ประเทศ

สวิสเซอรแลนดเคยมีประสบการณในการเลือกใชรูปการปกครองแบบนี้ ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบดัง

กลาวคือ กรณีโดยท่ัวๆ ไปประชาชนมารวมประชุมนอย แตบางกรณีก็มีคนบางกลุมเขารวมประชุม

มากเกินไป โดยเฉพาะกลุมผลประโยชนและกลุมเคลื่อนไหวทางการเมือง หรือในเวลาท่ีมีการประชุม

เก่ียวกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับคนสวนใหญ ก็มักจะมีประชาชนเขารวมมากเปนพิเศษ  

๒) แบบสภา - นายกเทศมนตรี (The Council - Mayor Form) องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีใชรูปแบบนี้ โดยท่ัวไปยึดหลักการปกครองแบบรัฐสภา ซ่ึงอํานาจการปกครองของระบบนี้อยู

ท่ีสภานิติบัญญัติท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ฝายบริหารมาจากการคัดเลือกของสภาคณะ

เทศมนตรีจึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยทางออมดวย สภาเปนผูควบคุมการทํางานของฝาย 

บริหารและสภามีอํานาจสูงสุด การปกครองรูปแบบนี้มีโครงสรางท่ีแบงอํานาจออกเปน ๒ ฝายคือ 

ฝายสภา (Council) และฝายบริหาร (Executive) โดยฝายสภาทําหนาท่ีดานนิติบัญญัติ คือทําหนาท่ี

นิติบัญญัติ คือทําหนาท่ีออกขอบังคับตางๆ เชน เทศบัญญัติท่ีออกโดยเทศบาล สภาประกอบดวย

สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน สวนฝายบริหารประกอบดวย สมาชิกของสภาจํานวนหนึ่ง

ทําหนาท่ีบริหารหนวยปกครองนั้นๆ ซ่ึงสามารถเห็นรูปแบบสภาดังกลาวไดในการปกครองทองถ่ินของ 

หลายประเทศในยุโรปปจจุบันและของประเทศไทยในอดีต กลาวโดยสรุปในระบบนี้ประชาชน 

เลือกตั้งฝายนิติบัญญัติทางตรงและเลือกฝายบริหารทางออม 

๓) แบบนายกเทศมนตรีออนแอ (The Weak - Mayor Form) องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีใชรูปแบบนี้ โดยหลักการแลวจะยึดหลักการปกครองภายใตหลักการ แบงแยกอํานาจท่ีมี

จุดมุงหมายจะปองกันการฉอฉลอํานาจโดยฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการจะผานการ

เลือกตั้งโดยตรงท้ัง ๓ ฝาย ทําใหมีอํานาจและศักดิ์ศรีทัดเทียมกัน เกิดการถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน 



 

๔๗ 

(System of Checks and Balances) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชรูปแบบนี้เกิดจากแนวคิด

พ้ืนฐาน ๒ ประการ คือ 

(๑) เห็นวาฝายบริหารควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน แตตองไมมี

อํานาจทางการเมืองมากเกินไป 

(๒) ประชาชนควรมีสิทธิและมีสวนรวมในการบริหารมากข้ึนจากแนวคิดพ้ืนฐานท้ัง ๒ 

ประการนี้ ทําใหตําแหนงผูบริหารของหนวยการปกครองทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชน

รวมท้ังตําแหนงอ่ืน เชน หัวหนากองคลัง หัวหนากองทะเบียน เพ่ือใหผูบริหารเหลานี้เปนอิสระจาก

นายกเทศมนตรี และใหผูบริหารเหลานี้รับผิดชอบตอประชาชนโดยตรง รูปแบบการปกครองทองถ่ิน 

แบบนี้จึงเนนเปดโอกาสใหประชาชนเลือกตั้งผูบริหารไดมากแตใหความสนใจในประสิทธิภาพการ

บริหารงานนอย หนวยการปกครองสวนใหญท่ีใชรูปแบบนี้ จึงมักเปนเมืองขนาดเล็ก 

มีสภาพของสังคมในเมืองมีสวนชวยตรวจสอบการบริหารไดพอควร 

๔) แบบนายกเทศมนตรีเขมแข็ง (The Strong - Mayor Form) รูปแบบนี้เปนผลจากการ

ท่ีมีการเติบโตของเมืองมากข้ึน การพัฒนาดานตางๆ รวมท้ังการอุตสาหกรรมไดขยายตัวในเขตเมือง

มากข้ึน การปกครองทองถ่ินในรูปแบบเดิมหรือแบบนายกเทศมนตรีออนแอ (The Weak - Mayor 

Form) ท่ีฝายบริหารหลายคนมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ก็ไดเริ่มมีขอจํากัดมากข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ทําใหการบริหารงานขาดประสิทธิภาพ แบบนายกเทศมนตรีเขมแข็งจึงเปนทางเลือกใหมในการคิดหา

แนวทางแกไขปญหาจากการใชรูปแบบนายกเทศมนตรีออนแอ จุดมุงหมายหลักเพ่ือเพ่ิมอํานาจใหแก

ฝายบริหาร เพ่ือใหนายกเทศมนตรีกุมอํานาจในการกําหนดนโยบายและการบริหาร ในขณะท่ี

นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเหมือนเดิม แตตําแหนงบริหารอ่ืนๆ มาจาก

การเลือกตั้ง โดยมอบอํานาจใหนายกเทศมนตรีเปนผูแตงตั้งหัวหนาฝายตางๆ และสามารถถอดถอน

ออกจากตําแหนงได นอกจากนั้นนายกเทศมนตรียังมีอํานาจในการยับยั้งมติของสภารวมท้ังกําหนด

และปรับปรุงงบประมาณไดภายใตการปกครองทองถ่ินรูปแบบนี้ งานของฝายสภานิติบัญญัติอาจจะมี

นอยลงและไมจําเปนตองปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา สวนเทศมนตรีบางครั้งอาจมีการปรับเปลี่ยนไปเปน

รูปแบบของการแตงตั้งตําแหนง “รอง” เพ่ือทําหนาท่ีหัวหนาฝายบริหารข้ึนมา ท่ีอาจเรียกวา Chief 

Administrative Officer (CAO) เพ่ือใหไดคนท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณมา

บริหารงานทุกอยางตามนโยบายของนายกเทศมนตรี หนาท่ีของ CAO แตละคนในแตละทองถ่ินนั้นมี

ความแตกตางกัน แตจุดท่ีเหมือนกันไดแก การจัดการดานงบประมาณและการบริหารงานวันตอวัน

ของฝายบริหาร การจัดระบบ CAO ข้ึนมาชวยใหนายกเทศมนตรีสามารถทุมเทเวลาในดานการเปน

ผูนําทางการเมืองไดมากข้ึน โดยนายกเทศมนตรีจะเปนคนเสนอแนวความคิดและนโยบาย ตอจากนั้น

ก็จะแสวงหาการสนับสนุนจากสวนตางๆ เปนตนวา ผลักดันการขอรับรองเสียงตางๆ จากสภา รวมท้ัง



 

๔๘ 

เดินทางไปพบประชาชนในพ้ืนท่ีและตอรองกับศูนยอํานาจในชุมชนนั้นๆ จนถึงในระดับรัฐและ

ระดับประเทศ 

๕) แบบคณะกรรมการ (The Commission Form) เปนการปกครองภายใตหลักการท่ีวา

การออกกฎหมายและการบริหารงานไมจําเปนตองแยกจากกัน แตสามารถใชบุคลากรชุดเดียวกัน

ทํางานท้ัง ๒ อยางได สวนท่ีเหมือนกับรูปแบบองคกรปกครองทองถ่ินอ่ืนๆ คือ คณะกรรมการชุด

ดังกลาวยังตองมาจากการเลือกตั้งแนวความคิดหลักของรูปแบบการปกครองนี้ ประชาชนเปนผูเลือก

คนจํานวนหนึ่งเขามาทํางานบริหาร โดยไมคํานึงถึงการสังกัดพรรคการเมือง ในดานนิติบัญญัตินั้น

คณะกรรมการชุดนี้จะทําหนาท่ีออกกฎขอบังคับและกําหนดนโยบาย คณะกรรมการชุดนี้สวนมากจะ

ถือวาเปนคณะกรรมการชุดใหญ สวนในทางการบริหารกรรมการแตละคนจะแยกกันไปดําเนินการโดย

ไปคุมงานของแตละแผนก จุดเดนของการปกครองรูปแบบนี้คือประสิทธิภาพท่ีนาจะเกิดจากการ

บริหารดังกลาว รวมท้ังการไมฝกใฝฝายใดของผูบริหาร อยางไรก็ตามการบริหารรูปแบบนี้ ก็มีจุดออน

คือ การขาดผูประสานงานและผูกําหนดความสําคัญของงานตางๆ การตอสูทางการเมืองจะเกิดข้ึนได

งายในขณะเดียวกันก็จะเกิดการประนีประนอมกันเองไดงาย การปกครองรูปแบบคณะกรรมการคือ 

การเลือกคนกลุมหนึ่งท่ีจะทํางานท้ังทางดานนิติบัญญัติและการบริหาร เปนคนกลุมเล็กๆ ท่ีมี

ประสิทธิภาพ แตจากประสบการณของหลายๆ เมืองพบวามีความตองการผูบริหารหลักเพียง ๑ คน 

ทําหนาท่ีตัดสินใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร ความตองการนี้ จึงนําไปสูการแสวงหาแนว

ทางการปกครองในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินรูปแบบอ่ืนตอไปอีก 

๖) แบบผูจัดการ (The Manager Form) เปนรูปแบบการปกครองท่ีเกิดข้ึนดวยอิทธิพล

ของความคิดท่ีเนนประสิทธิภาพการบริหารงานแบบธุรกิจ เพราะรูปแบบนี้เนนการรวมศูนยอํานาจใน

การบริหารและความเปนมืออาชีพสาระสําคัญของรูปแบบการบริหารนี้ อยูท่ีการมอบบทบาทนําใน

ดานบริหารใหแกผูจัดการมืออาชีพหรือนักบริหาร ซ่ึงสภาเปนผูจางและสภามีอํานาจใหออกจาก

ตําแหนง เปนการรวมศูนยอํานาจแกนักบริหารหรือผูจัดการเมืองมีอํานาจในการแตงตั้งและถอดถอน

หัวหนาแผนกตางๆ อีกท้ังยังเปนผูรับผิดชอบการจัดทํางบประมาณท้ังกระบวนการตลอดจนการเสนอ

มาตรการตางๆ ในการแกไขปญหาเมืองระบบดังกลาวมีการทํางานและระบบการตัดสินใจคลาย

หนวยงานเอกชน ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเปรียบเสมือนผูถือหุน สภาเปรียบเทียบ

คณะกรรมการบริหาร (City Council as a Board of Director) และผูจัดการหรือนักบริหารก็เปรียบ

เหมือนผูบริหารหมายเลขหนึ่ง โครงสรางการบริหารเชนนี้ เนนใหไมมีการแบงเปนฝกฝายทาง

การเมืองจากการท่ีสภาเมืองประกอบดวยสมาชิกไมมาก (อาจเพียง ๔-๕ คน) ประชาชนจึงเลือก

สมาชิกโดยไมคํานึงถึงพรรคการเมือง สมาชิกสภาไมมีอํานาจในการบริหาร ท่ีนาสนใจก็คือขอบังคับใน

เรื่องท่ีมีระเบียบไมใหสมาชิกสภาติดตอโดยตรงกับหัวหนาแผนกตางๆ แตหากสมาชิกมีขอเรียกรอง

ใดๆ ก็ สามารถเรียกรองไปยังผูจัดการ ภารกิจของสภาจึงไดแกการพิจารณาขอเสนอของผูจัดการแลว



 

๔๙ 

จึง กําหนดเปนนโยบายออกมา เนื่องจากสภาตองรับผิดชอบการบริหารงานของผูจัดการ สภาก็ตอง

รวม รับผิดชอบถาหากเกิดเรื่องไมถูกตองในการบริหาร แตหลักการนี้อาจจะทําใหเกิดขอขัดแยง

ระหวาง ผูจัดการเมืองกับสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งไดเชนเดียวกัน 

สรุปไดวา สําหรับในประเทศไทยในอดีต องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะใชรูปแบบสภา– 

นายกเทศมนตรี (The Council - Mayor Form) ซ่ึงประชาชนจะเลือกตั้งสมาชิกสภาโดยตรง เพ่ือทํา

หนาท่ีฝายนิติ บัญญัติ สวนฝายบริหารหรือนายกเทศมนตรีจะมาจากผูนําเสียงขางมากของสมาชิก

สภาหรืออาจกลาวไดวาเปนการเลือกฝายบริหารทางออม แตตอมาในชวงปลายป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดมี

การประกาศใช รูปแบบการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินโดยตรงเปนครั้งแรก จนถึงปจจุบันองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ของไทยทุกแบบซ่ึงก็รวมถึงเทศบาลดวย ไดใชรูปแบบขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแบบนายกเทศมนตรีเขมแข็ง (The Strong - Mayor Form) โดยมีนายกเทศมนตรีท่ีมาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน   

๒.๕.๔ การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีลักษณะ เชนเดียวกับการบริหารงานใน

องคการตางๆ โดยท่ัวไป กระบวนการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย

กิจกรรมหลัก ๔ ประการ๕๕ ประกอบดวย   

 ๑) การกําหนดนโยบายและแผนการบริหารทองถ่ิน เปนหัวใจสําคัญในการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากนโยบายและแผนเปนเครื่องบงชี้ทิศทางในการบริหารทองถ่ิน 

ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําเปนตองมีนโยบายท่ีชัดเจน และมีแผนการ

ดําเนินงานท่ีสามารถนํามาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล ตอประชาคมทองถ่ิน 

๒) การจัดองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

กลไกสําคัญในการดําเนินกิจการของทองถ่ิน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติภารกิจ

ตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิผล ตามนโยบายและแผนการบริหารทองถ่ิน คือการเลือกบุคคลท่ี

มีความรูความสามารถมาเปนผูปฏิบัติงานของทองถ่ินอยางเหมาะสมตลอดจนพัฒนาบุคลากรใหมี

คุณภาพเปนกําลังสําคัญในการดําเนินภารกิจของทองถ่ิน 

๓) การบริหารการคลังทองถ่ิน ฐานะทางการเงินการคลังของทองถ่ินเปนปจจัยสําคัญอีก 

ประการหนึ่งในการดําเนินกิจการของทองถ่ิน การจัดบริการสาธารณะอันเปนภารกิจหลักขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง 

                                                           
๕๕ รสคนธ รัตนเสริมพงศ, การบริหารภาครัฐ, พิมพครั้งท่ี ๘, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๕๑), หนา ๗๔-๗๕.  



 

๕๐ 

บริหารจัดการดานการคลังอยางมีประสิทธิภาพ จัดหารายไดใหเพียงพอ ท่ีจะนํามาใช ในการดําเนิน

ภารกิจของทองถ่ิน รายไดสวนใหญของทองถ่ินมาจากเงินภาษีของประชาชน องคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินตองใชจายงบประมาณอยางรอบคอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาคมทองถ่ิน  

๔) การควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจการทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินกิจการขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงค ตามนโยบายและแผนการบริหารทองถ่ิน องคกร ปกครอง

สวนทองถ่ินจะตองจัดระบบการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของทองถ่ิน ติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานและเปาหมายท่ีกําหนด หาก

พบวามีปญหาจะไดแกไขปรับปรุงไดอยางทันทวงที ท้ังนี้นอกจากการจัดระบบการควบคุมตรวจสอบ

ภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว จะตองมีระบบการควบคุมตรวจสอบจากภายนอกองคกร เชน 

การตรวจสอบบัญชีและควรเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการควบคุม

ตรวจสอบการดําเนินงานของทองถ่ินดวย  

 สรุปไดวา การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล เปนการ

บริหารซ่ึงจัดทําข้ึนโดยประชาชน และเพ่ือประชาชนในทองถ่ินเอง จะครอบคลุมถึงการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ เพ่ือใหภารกิจอันเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสําเร็จ

ลุลวงตามเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงภารกิจท่ีสําคัญขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินก็คือ การจัดทําและสงมอบบริการสาธารณะท่ีดีมีคุณภาพใหแกประชาชนไดนั้น

องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการบริหารงานได

โดยอิสระ ในการกําหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน

และการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนา

ของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย และตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินได

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังทองถ่ินท่ีดี มีคุณภาพ จัดเก็บภาษีรายไดเต็ม

จํานวนเงินรายได ทําใหสามารถจัดบริการสาธารณะได โดยครบถวนตามอํานาจหนาท่ี เพ่ือใหเกิด

ความคุมคาเปนประโยชนแกทองถ่ินและใหบริการแกประชาชนไดอยางท่ัวถึง จึงไดจัดทําตารางท่ี ๒.๕ 

เรื่องความหมายและแนวคิดเก่ียวกับเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

  



 

๕๑ 

ตารางท่ี ๒.๕ ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

โกวิทย พวงงาม (๒๕๕๒,หนา ๓๗)  

  

การกระจายอํานาจคือ การโอนกิจการบริการสาธารณะบาง

เรื่องจากรัฐหรือองคกรปกครองสวนกลางไปใหชุมชนซ่ึงตั้งอยู 

ในทองถ่ินตางๆ ของประเทศ หรือ หนวยงานบางหนวยงาน

รับผิดชอบจัดทําอยางเปนอิสระจากองคกรปกครองสวนกลาง  

 Brian C. Smith (1985, p. 1)  

 

 

 

 

การกระจายอํานาจปกครอง หมายถึง การท่ีรัฐบาลกลาง หรือ 

การบริหารราชการสวนกลางยินยอมกระจายอํานาจหนาท่ี

และความรับผิดชอบใหกับทองถ่ิน โดยทองถ่ินมีหนวยงานท่ี 

เปนของตนเอง ทําหนาท่ีในการบริหารงานในหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ  

Graham W. Bush (1991, p. 

114) 

 

การกระจายอํานาจนั้นสามารถแบงออกไดเปน ๒ ความหมาย 

๑) การกระจายอํานาจตามอาณาเขต  

๒) การกระจายอํานาจตาม ภารกิจ (Functional) 

นันทวัฒน บรมานันท (๒๕๕๒, 

หนา ๒๓) 

การกระจายอํานาจปกครอง หมายถึงวิธีการหนึ่งในการจัดการ

ปกครองประเทศท่ีรัฐมอบอํานาจการปกครองบางสวนจาก

องคกรสวนกลางเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะบางอยาง โดยให

มีความเปนอิสระ ในการดําเนินงานและไมอยูในการบังคับ

บัญชาของสวนกลาง แตจะอยูภายใตการกํากับดูแลของ

สวนกลาง 

อุทัย หิรัญโต (๒๕๒๓, หนา ๒) 

 

การปกครองทองถ่ิน คือ การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอํานาจให

ประชาชนในทองถ่ินจัดการปกครองและดําเนินกิจกรรม

บางอยาง โดยดําเนินการกันเอง เพ่ือบําบัดความตองการของ

ตน การบริหารงานทองถ่ินมีความเปนอิสระในการบริหารงาน 

แตรัฐบาลตองปกครองทองถ่ินและควบคุมดวยวิธีการตางๆ 

ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาไดไม 

  



 

๕๒ 

ตารางท่ี ๒.๕ ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

อุดม ทุมโฆสิต (๒๕๕๑, หนา 

๒๒๒-๒๒๓) 

 ๑. การปกครองทองถ่ิน หมายถึง การจัดการปกครองของ

ทองถ่ินโดยประชาชนในทองถ่ิน การจัดการปกครอง โดยการ

เลือกคณะบุคคลเขามาดําเนินการจัดการปกครอง  ๒ . 

ทองถ่ินแตละท่ีจะสถาปนาข้ึนเปนหนวยปกครองไดนั้น ตองมี

คุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีจําเปนหลายประการ ดังนี้ 

 ๒.๑ มีอาณาเขตและประชาชนของทองถ่ินท่ีชัดเจน  

 ๒.๒ ทองถ่ินแตละทองถ่ินมีลักษณะจําเพาะของตัวเอง ไมวา

จะเปนลักษณะของเขต ประชากร ประเพณี วัฒนธรรม และ

ทรัพยากรในทองถ่ิน ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ิน  

 ๒.๓ มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีในการปกครองทองถ่ินไวเปน

กรอบปฏิบัติชัดเจน  

 ๒.๔ หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีฐานะทางกฎหมาย 

เปนนิติบุคคล 

 ๒.๕ หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองดําเนินการปกครอง

โดยอาศัยกรอบ และอาศัยอํานาจโดยสิทธิตามกฎหมาย แบง

ไดเปน ๒ ประเภท คือ 

 ๒.๕.๑ สิทธิท่ีหนวยการปกครองทองถ่ินสามารถตรากฎหมาย

หรือระเบียบขอบังคับตางๆ เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติ เชน 

เทศบัญญัติ ขอบังคับตําบล และขอบังคับจังหวัด 

 ๒.๕.๒ สิทธิท่ีเปนหนาท่ีหลักในการดําเนินการบริหารทองถ่ิน

คือ อํานาจในการจัดเก็บภาษี กําหนดงบประมาณ และดําเนิน

กิจการใดๆ เพ่ือบริหารกิจการตามอํานาจหนาท่ี  

 ๒.๖ เปนสถาบันหรือมีองคกรถาวรรองรับ เพ่ือทําหนาท่ีใน

การบริหารและดําเนินการตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการ

ปกครองตนเอง  

 ๒.๗ ประชาชนในทองถ่ินตองมีสวนรวมในการปกครอง

ทองถ่ินของตนเอง   

 

 



 

๕๓ 

ตารางท่ี ๒.๕ ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

 หควณ ชูเพ็ญ (๒๕๕๑, หนา ๘-๙) 

 

เหตุผลและขอสนับสนุนการกระจายอํานาจวา ประกอบไป

ดวย ปจจัยสําคัญ ๒ ประการ 

๑. เหตุผลและขอสนับสนุนทางดานเศรษฐกิจ    

 ๑.๑ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสรรบริการสาธารณะ

บางอยาง และยังชวยตอบสนองความตองการของประชาชน

ในทองถ่ินไดดี     

 ๑.๒ ชวยใหประชาชนมีจิตสํานึกในการเสียภาษีโดยสมัครใจ

มากข้ึน เพราะการกระจายอํานาจเปนการเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวม 

 ๑.๓ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

๒. เหตุผลและขอสนับสนุนทางดานการเมือง    

 ๒.๑ เปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการ

ปกครองและการบริหารทรัพยากรของทองถ่ิน  

 ๒.๒ องคกรทองถ่ินเปนรากฐาน ในการฝกผูนําทางการ เมือง

ของประเทศ 

Montagu, Harris G,  

 (1984, p 574)  

การปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง หนวยการปกครองทองถ่ิน

ไดมีการเลือกตั้งโดยอิสระ เพ่ือเลือกผูท่ีมีหนาท่ีบริหารการ

ปกครองทองถ่ิน มีอํานาจอิสระ พรอม ความรับผิดชอบซ่ึงตน

สามารถท่ีจะใชไดโดยปราศจากการควบคุม ของหนวยการ

บริหารราชการสวนกลางหรือภูมิภาค แตท้ังนี้ หนวยการ

ปกครองทองถ่ินยังตองอยูภายใตบทบังคับวาดวย อํานาจ

สูงสุดของประชาชน ไมไดกลายเปนรัฐอิสระใหมแตอยางใด 

Daniel Wit, (1967, p.p. 101 – 

103) 

 รัฐบาล ของทองถ่ินเปนรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชน

และเพ่ือประชาชน การบริหารการปกครองทองถ่ิน จึง

จําเปนตองมีองคกรของตนเองอันเกิดจากการกระจายอํานาจ

ของรัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของ

รัฐบาลมีอํานาจในการ ตัดสินใจและบริหารงานภายในทองถ่ิน

ในเขตอํานาจของตน  

  



 

๕๔ 

ตารางท่ี ๒.๕ ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

John J. Clark, (1957, p.p. 87 – 

89) 

 

 

หนวยการปกครอง ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวของกับการ 

ใหบริการประชาชนในเขต พ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใดโดยเฉพาะ และ

หนวยการปกครองดังกลาวนี้จัด ตั้งและจะอยูในความดูแล 

ของรัฐบาลกลาง 

สมคิด เลิศไพฑูรย, (๒๕๔๗), หนา 

๔-๕.  

การปกครองตนเองโดยประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงแนวคิด

ดังกลาวมีพ้ืนฐานจากหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง 

(Decentralization) ท่ีหมายถึง การท่ีรัฐมอบอํานาจการ

ปกครองใหองคกรอ่ืนๆ ท่ีไมใชองคกร สวนกลางจัดทําบริการ

สาธารณะบางอยางภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 

Alan Norton (1994, p.p. 420-

425) 

สรุปรูปแบบองคกรปกครองทองถ่ินท่ีปรากฏอยูในประเทศ

ตางๆ ได ๖ รูปแบบประกอบดวย  

 ๑. แบบท่ีประชุมเมือง  

 ๒. แบบสภา – นายกเทศมนตรี  

 ๓. แบบนายกเทศมนตรีออนแอ  

 ๔. แบบนายกเทศมนตรีเขมแข็ง  

 ๕. แบบคณะกรรมการ  

 ๖. แบบผูจัดการ 

รสคนธ รัตนเสริมพงศ (๒๕๕๑, 

หนา ๖๒-๖๔) 

 

 สรุปวัตถุประสงคของการบริหารทองถ่ิน ได ๔ ประการ  

 ๑. การตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  

 ๒. การตอบสนองนโยบายแหงรัฐ  

 ๓. การนําทรัพยากรทองถ่ินมาใชอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

 ๔.เพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญตามความมุงหมายของ

ประชาชนในแตละทองถ่ิน 

 

๒.๕.๕ ประวัติความเปนมาของเทศบาล 

เทศบาล เปนหนวยการปกครองทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญ รัฐบาลใช

เทศบาลในการบริหารเมืองเปนหลัก เทศบาลเปนรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถ่ินในเขตชุมชน

เมืองท่ีใชมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๖ ท่ีผานมาเทศบาลมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบองคกรอยางตอเนื่องมา



 

๕๕ 

ตลอดปจจุบันรูปแบบองคกรของเทศบาลเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙,มาตรา ๑๐, มาตรา ๑๑ แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ 

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร๕๖ ปจจุบันเทศบาลมีจํานวนรวมท้ังสิ้น ๒,๔๔๑ แหง 

เปนเทศบาลนคร ๓๐ แหง เทศบาลเมือง ๑๗๘ แหง และเทศบาลตําบล ๒,๒๓๓ แหง๕๗ประกอบดวย 

๑. หลักเกณฑการจัดประเภทเทศบาล  

 ๑.๑ เทศบาลตําบล ไดแก ทองถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะข้ึนเปน

เทศบาลตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตเทศบาลดวย  

 ๑.๒ เทศบาลเมือง ไดแก ทองถ่ินอันเปนท่ีตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถ่ินชุมชนท่ี

มีราษฎรตั้งแตหนึ่งหม่ืนข้ึนไป ท้ังมีรายไดพอควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอันตองทาตาม

พระราชบัญญัติเทศบาลฯ และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลเมืองในประกาศให

ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย 

  ๑.๓ เทศบาลนคร ไดแก ทองถ่ินชุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแตหาหม่ืนคนข้ึนไปท้ังท่ีมี

รายไดพอควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอันตองทาตามพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับนี้และมีประกาศ

กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลนคร  

 ๒. โครงสรางเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดแบงโครงสรางของ

เทศบาลออกเปน ๒ สวน คือ สภาเทศบาลและฝายบริหารเทศบาล 

  ๒.๑ สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินจานวนตามขนาด

ของเทศบาล คือ เทศบาลตําบลสิบสองคน เทศบาลเมืองสิบแปดคน และเทศบาลนครยี่สิบสี่คน 

นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  

  ๒.๒ นายกเทศมนตรี มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้งแต

จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงไมครบระยะเวลา

สี่ปก็ใหถือวาเปนหนึ่งวาระ และเม่ือไดดารงตําแหนงสองวาระติดตอกันแลวจะดํารงตําแหนงไดอีกเม่ือ

พนระยะเวลาสี่ปนับแตวันพนจากตําแหนง นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้ง รองนายกเทศมนตรีมอบหมาย

ไดตามขนาดของเทศบาล คือ เทศบาลตําบลไมเกินสองคน เทศบาลเมืองไมเกินสามคน เทศบาลนคร

ไมเกินสี่คน นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งท่ีปรึกษาและเลขานุการซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาลไดโดยใน

กรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสองคน เทศบาลเมืองใหแตงตั้งไดจานวนรวมกัน

                                                           
 ๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๕ ก/หนา ๗/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 ๕๗ หนังสือประกาศกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอมูลทางการปกครองท่ัวประเทศ ณ วันท่ี 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 



 

๕๖ 

ไมเกินสามคน และเทศบาลนครใหแตงตั้งไดจานวนรวมกันไมเกินหาคน พนักงานเทศบาลเปน

เจาหนาท่ีทองถ่ินของเทศบาลท่ีปฏิบัติงานอันเปนภารกิจประจาสานักงานหรืออาจนอกสานักงานก็ได 

ซ่ึงมีความเก่ียวพันกับชีวิตความเปนอยูของประชาชนท้ังในเรื่องทะเบียนราษฎร การสาธารณูปโภค 

การศึกษา ฯลฯ  

 เทศบาลมีพ้ืนฐานมาจากสุขาภิบาล โดยท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

รัชกาลท่ี ๕ ทรงมีพระราชดาริท่ีจะสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินเพ่ือ

ประโยชนสุขของราษฎร ไดทรงศึกษาทดลองดาเนินการในรูปแบบสุขาภิบาล ไดประกาศใชพระราช

กําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพมหานครข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๐ (ร.ศ.๑๑๖) แตไมไดผลเนื่องจากผูปฏิบัติงาน

เปนขาราชการและตองใชงบประมาณจากสวนกลาง ไดทรงทดลองใหมีการดําเนินงานในตางจังหวัดท่ี

ตําบลทาฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ประชาชนใหความสนใจมากสนับสนุนการดําเนินงานไดผลดี จึงได

ทรงจัดตั้งสุขาภิบาลทาฉลอมข้ึนเปนแหงแรก เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๘ ไดทรงเสด็จพระราชดําเนินไปรับมอบ

ถนนของสุขาภิบาล พรอมกับโปรดใหยกภาษีโรงรานใหสุขาภิบาลเพ่ือชวยเปนคาดําเนินงานตอไปให

ม่ันคง จึงเปนกฎหมายฉบับแรกท่ีใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินจากรากฐาน ใน

รูปแบบสุขาภิบาล และตอมาไดทรงขยายสุขาภิบาลไปตามหัวเมืองตาง ๆ ไดทรงโปรดเกลาฯ ให

ประกาศใชพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล พ.ศ.๒๔๕๑ (ร.ศ.๑๒๗) ข้ึนนับเปนกฎหมายฉบับแรกท่ี

วางรูปแบบของสุขาภิบาลชัดเจน โดยแบงสุขาภิบาลออกเปน ๒ ประเภท คือ สุขาภิบาลเมือง จัดข้ึน

ในทองท่ีอันเปนท่ีตั้งของเมือง และสุขาภิบาลตําบล จัดข้ึนในทองท่ีอันเปนชุมชนใหญในตําบลนั้นๆ 

ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “สุขาภิบาลทองท่ี”  

 วิธีการจัดตั้งสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติจัดสุขาภิบาลตามหัวเมืองดังกลาวจะอยูในดุลย

พินิจของขาหลวง เทศาภิบาล หรือสมุหเทศาภิบาล โดยจะจัดตั้งท่ีใดจะมีการประชุมขอความเห็นชอบ

จากประชาชนในทองถ่ินกอน เม่ือเสนอขอตั้งจะพิจารณาดูจํานวนประชากรรายได และสภาพพ้ืนท่ีท่ี

จัดตั้งตลอดจนการขยายเขตลดเขต ซ่ือและเขตของสุขาภิบาลไวดวยและจะมีข้ึนไดเม่ือมีประกาศพระ

บรมราชโองการ สุขาภิบาลจัดเปนพ้ืนฐานของการจัดตั้งเทศบาลตอไป การจัดตั้งมุงท่ีจะทํานุบํารุง

และการจัดการ ท่ีเก่ียวกับความสะอาดเทานั้น แตขาดอํานาจท่ีจะออกขอบังคับเพ่ือดําเนินกิจการ 

การจัดตั้งสุขาภิบาลมีหลักการท่ีสําคัญคลายกับเทศบาลมาก โดยหลักการจัดกิจการในหนาท่ีของ

สุขาภิบาล มุงกอในดานการสาธารณสุข การรักษาคุมครองและอานวยประโยชนใหบังเกิดความสุขแก

ประชาชนเปนท่ีตั้งจึงถือเปนพ้ืนฐานแหงท่ีมาของการปกครองทองถ่ินในรูปเทศบาล  

 ๑. การจัดตั้งเทศบาล เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย

รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติ จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยหลักการแบงเทศบาลตําบล

เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และไดออกพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๗๘ ยกสุขาภิบาล ๓๕ แหง เปน



 

๕๗ 

เทศบาลเมือง เชน เทศบาลนครเชียงใหม พิษณุโลก อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช 

เปนตน 

 การจัดตั้งเทศบาลเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 

๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒๕๘ เม่ือทองถ่ินใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาลใหจัดตั้งทองถ่ินนั้นๆ เปน

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร เม่ือจัดตั้งแลวใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีภายใน ๔๕ วัน นับแตวันท่ีไดจัดตั้งเปนเทศบาล 

 เทศบาลตําบลจะตั้งข้ึนโดยมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลตําบล 

ประกาศนั้นใหระบุชื่อและเขตเทศบาลดวย การเปลี่ยนชื่อเทศบาล หรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล 

เปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกเทศบาล ใหกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยและหากมีการ

เปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาลหรือพนสภาพแหงเทศบาลเดิมนับแตวันใดท่ีเปลี่ยนแปลงฐานะเปนตน

ไป บรรดาทรัพยสินหนี้สินและสิทธิเรียกรองเดิมใหโอนไปเปนของเทศบาลใหม และในขณะเดียวกัน 

บรรดาเทศบัญญัติท่ีใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับตอไป การจัดตั้งเทศบาลจะพิจารณาถึงจํานวน

ประชากร และรายไดพอควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอันตองกระทาตามพระราชบัญญัติ ใน

พระราชบัญญัตินี้แบงเทศบาลออกเปน ๓ ระดับคือ 

  ๑.๑ เทศบาลตําบล ไดแก ทองถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะข้ึนเปน

เทศบาลตําบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึง

ขณะนี้ไมไดกําหนดจํานวนราษฎรและความหนาแนนของราษฎร เพียงกําหนดวาเปนทองถ่ินมี

พลเมืองหนาแนนพอสมควร ซ่ึงมีฐานะเปนสุขาภิบาลอยูกอนแลว โดยมีประชากรตั้งแต ๗,๐๐๐ คน

ข้ึนไปมีรายไดตั้งแต ๕๐๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ไดรับความเห็นชอบจากราษฎรในทองถ่ินนั้น 

  ๑.๒ เทศบาลเมือง ไดแก ทองถ่ินอันเปนท่ีตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถ่ินชุมชนท่ี

มีพลเมืองตั้งแต ๑๐,๐๐๐ คนข้ึนไป มีราษฎรอาศัยอยูหนาแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓,๐๐๐ คนตอ ๑ 

ตารางกิโลเมตร มีรายไดพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 

  ๑.๓ เทศบาลนคร ไดแก ทองถ่ินชุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต ๕๐,๐๐๐ คนข้ึนไปท้ังมี

รายไดพอควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามพระราชบัญญัติและมีประกาศกระทรวง 

มหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลนคร  

 เทศบาลท้ัง ๓ ระดับ มีโครงสรางการปกครองสวนใหญเหมือนกัน จะแตกตางกันในเรื่อง

หนาท่ีรับผิดชอบมากนอยตางกัน 

 ๒. องคการเทศบาล ประกอบดวย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี สภาเทศบาล 

ประกอบ ดวย สมาชิดสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน อยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป มีจํานวนสมาชิกสภา

                                                           
 ๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๕ ก/หนา ๗/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒. 



 

๕๘ 

ตามลําดับของเทศบาล คือ สภาเทศบาลตําบลมี ๑๒ คน สภาเทศบาลเมือง จํานวน ๑๘ คน สภา

เทศบาลนคร ๒๔ คน เพ่ือทําหนาท่ีในดานนิติบัญญัติเปนตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาลนั้น  

 ๓. การควบคุมเทศบาล ผูวาราชการจังหวัดมีหนาท่ีควบคุมดูแลเทศบาลภายในจังหวัดให

ปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ี โดยถูกตองตามกฎหมาย นายอําเภอเปนผูรับผิดชอบ ดูแล เทศบาล

ตําบลภายในเขตทองถ่ินของตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจใหประธานสภา รอง

ประธานสภา นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงได เม่ือผูวาราชการจังหวัด

รายงานการปฏิบัติงานวาเปนการฝาฝนตอความสงเรียบรอย หรือสวัสดิ์ภาพของประชาชน ปฏิบัติไม

ชอบตามอํานาจหนาท่ีหรือประพฤติในทางเสื่อมเสียแกศักดิ์ศรีตอตําแหนงหนาท่ี  

 ๔. หนาท่ีของเทศบาล หนาท่ีของเทศบาลสวนใหญเก่ียวกับการใหบริการท่ีเปนประโยชน

ทางดานพ้ืนฐานท่ีจาเปนเก่ียวกับทุกขสุข คุณภาพชีวิตของคนในทองถ่ินอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง โดย

มุงทางดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนสําคัญ หนาท่ีของเทศบาลทุกระดับจะแบงเปน ๒ ประเภท คือ 

ประเภทท่ีกฎหมายบังคับใหทําซ่ึงสวนใหญเปนเรื่องเก่ียวกับการใหบริการทางสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เชน ถนน ไฟฟา ประปา ความสะอาด สวนอีกประเภท เทศบาลอาจจัดทําแลวแตจะ

เห็นสมควรและไมใชเรื่องเรงดวน เชน สวนสาธารณะ เทศพาณิชย เปนตน หากมีงบประมาณก็จัดทํา 

หนาท่ีของเทศบาลเมืองและเทศบาลนครมีความกวางขวางแตกตางกันไมมากนัก เชน เทศบาลนครมี

งานเพ่ิมในเรื่องการสงเสริมการทองเท่ียว การวางผังเมือง การกอสราง การปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 

การบํารุงสงเคราะหมารดาและเด็ก เปนตน ในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะหนาท่ีของเทศบาลนครเทานั้น  

 หนาท่ีของเทศบาลนครท่ีตองทําในเขตเทศบาล  

  ๔.๑ รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  

  ๔.๒ ใหมีและบํารุงทางบกและทางนา  

  ๔.๓ รักความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการกาจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 

  ๔.๔ ปองกันและระงับโรคติดตอ  

  ๔.๕ ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง  

  ๔.๖ ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม  

  ๔.๗ สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ  

  ๔.๘ บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  

  ๔.๙ หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล  

  ๔.๑๐ ใหมีนาสะอาดหรือการประปา  

  ๔.๑๑ ใหมีโรงฆาสัตว  

  ๔.๑๒ ใหมีและบํารุงสถานท่ีทาการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข  



 

๕๙ 

  ๔.๑๓ ใหมีและบํารุงทางระบายนา  

  ๔.๑๔ ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ  

  ๔.๑๕ ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  

  ๔.๑๖ ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจานาหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน   

  ๔.๑๗ ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก  

  ๔.๑๘ กิจการอ่ืนซ่ึงจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข  

  ๔.๑๙ การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจาหนายอาหาร โรงมหรสพ และ

สถานท่ีบริการอ่ืน  

  ๔.๒๐ จัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย และการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม  

  ๔.๒๑ จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ  

  ๔.๒๒ การวางผังเมืองและการกอสราง  

  ๔.๒๓ การสงเสริมกิจการทองเท่ียว  

 หนาท่ีเทศบาลอาจเลือกพิจารณาจัดทํา  

  ๑. ใหมีตลาดทาเทียบเรือและทาขาม  

  ๒. ใหมีสุสาน และฌาปนสถาน  

  ๓. บํารุงและสงเสริมการทามาหากินของราษฎร  

  ๔. ใหมีและบํารุงสงเคราะหมารดา และเด็ก  

  ๕. ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล  

  ๖. ใหมีสาธารณูปการ  

  ๗. จัดทํากิจการซ่ึงจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข  

  ๘. จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  

  ๙. ใหมีและบํารุงสถานท่ีสาหรับการกีฬาและพลศึกษา  

  ๑๐. ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะสวนสัตวและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  

  ๑๑. ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบรอยทองถ่ิน  

  ๑๒. เทศพาณิชย  

 ๕. การบริหารงานของเทศบาล องคการเทศบาล แบงสายงานออกเปนสองฝาย คือ ฝาย

สภาเทศบาล ซ่ึงทําหนาท่ีดานนิติบัญญัติ ควบคุมการบริหารงานของฝายบริหารมีนายกเทศมนตรีรับ

ผิด ชอบในการบริหารราชการของเทศบาล บังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของเทศบาล มีการแบง

สวนราชการของเทศบาลตามลักษณะของงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะแบงออกเปนกอง หรือสํานักงาน ท้ังนี้

แลวแตระดับของเทศบาล เทศบาลตําบลอาจจัดสายงานเปนเพียงฝายตาง ๆ เทาท่ีจําเปน และกําลัง

งบประมาณ หากท่ีใดมีงบประมาณมากพอ มีความเจริญมากข้ึน ก็อาจจะขยายงานออกไป รวมท้ังใน



 

๖๐ 

เรื่องของการสรางอาคารสถานท่ีดวย สวนในระดับของเทศบาลเมือง เทศบาลนครจะแบงสายงาน 

ออกเปนระดับกอง หรือสํานักงาน ซ่ึงท่ัว ๆ ไปจะมีการแบงงานเปนกอง  
 

ตารางท่ี ๒.๖ ประวัติความเปนมาของเทศบาล 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล ประวัติความเปนมาของเทศบาล 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙, มาตรา 

๑๐, มาตรา ๑๑  

เทศบาลแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ เทศบาลตําบล เทศบาล

เมือง และเทศบาลนคร  

 

หนังสือประกาศกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ขอมูลทางการ

ปกครองท่ัวประเทศ ณ วันท่ี ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ (ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ปจจุบันเทศบาลมีจํานวนรวมท้ังสิ้น ๒,๔๔๑ แหง เปน

เทศบาลนคร ๓๐ แหง เทศบาลเมือง ๑๗๘ แหง และเทศบาล

ตําบล ๒,๒๓๓ แหง 

การจัดตั้งเทศบาลเปนไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มาตรา ๘ เม่ือทองถ่ินใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเปน

เทศบาลใหจัดตั้งทองถ่ินนั้นๆ เปนเทศบาลตําบล เทศบาล

เมือง หรือเทศบาลนคร เม่ือจัดตั้งแลวใหเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลและนายกเทศมนตรีภายใน ๔๕ วัน นับแตวันท่ีได

จัดตั้งเปนเทศบาล 
 

๒.๖ ขอมูลพ้ืนท่ีวิจัย  

  ๑. สภาพท่ัวไปของจังหวัดนนทบุรี๕๙ เปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย 

จัดตั้งข้ึนครั้งลาสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร 

และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๙ ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 จังหวัดนนทบุรีในปจจุบัน จัดเปนจังหวัดอยูในพ้ืนท่ีเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มี

ขนาดเนื้อท่ีใหญเปนอันดับท่ี ๗๕ ของประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร) แตมีประชากรหนาแนนท่ีสุด 

เปนอันดับท่ี ๒ รองจากกรุงเทพมหานคร มีนายนิสิต จันทรสมวงศ เปนผูวาราชการจังหวัด ตั้งแต 

พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบัน 

 จังหวัดนนทบุรีตั้งอยูในเขตท่ีราบลุมแมนาเจาพระยาตอนลาง มีท่ีตั้งและอาณาเขตติดตอ

หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคอนทางเหนือประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี

                                                           
 ๕๙ กิพิเดีย, จังหวัดนนทบุรี, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://th.wikipedia.org/ [๒๓ ธันวาคม 

๒๕๕๙]. 



 

๖๑ 

ปกครองท้ังหมด ๖๒๒.๓๐๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๘๘,๙๓๙.๓๗๕ ไร โดยมีพิกัดภูมิศาสตร

อยูละติจูดท่ี ๑๓ องศา ๔๗ ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดท่ี ๑๔ องศา ๐๔ ลิปดาเหนือ และลองจิจูดท่ี ๑๐๐ 

องศา ๑๕ ลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดท่ี ๑๐๐ องศา ๓๔ ลิปดาตะวันออก และมีอาณาเขตจรด

อําเภอและจังหวัดขางเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ 

 - ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอลาดหลุมแกว 

และอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 - ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตดอนเมือง เขตหลักสี่ และเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร (ฝง

พระนคร)  

 - ทิศใต ติดตอกับเขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ฝงธนบุรี)  

 - ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอพุทธมณฑลและอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

 จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดท่ีมีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน พ้ืนท่ีของจังหวัดจึงแบงออกเปน 

๒ ฝง คือ ฝงตะวันตกมีพ้ืนท่ี ๓ ใน ๔ ของจังหวัด พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมมีน้ําทวมถึง มีคูคลอง

ขนาดตางๆ เชื่อมโยงกันหลายสาย ประชาชนมีการประกอบเกษตรกรรม และฝงตะวันออกมีพ้ืนท่ี ๑ 

ใน ๓ ของจังหวัด ไดแก พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด เปนเขตเมืองมี

ประชากรอยูอยางหนาแนน อาจถือไดวาสวนนี้เปนสวนหนึ่งของเมืองหลวง เพราะเขตแดนระหวาง

นนทบุรีกับกรุงเทพมหานครนั้นแทบจะไมเปนท่ีรูจัก  

 การปกครองสวนภูมิภาค จังหวัดนนทบุรีแบงเขตการปกครองสวนภูมิภาค (ตามกฎหมาย

ลักษณะปกครองทองท่ี) ออกเปน ๖ อําเภอ ๕๒ ตําบล ๔๓๓ หมูบาน แตหากไมนับรวมหนวยการ

ปกครองในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครซ่ึงยุบเลิกตําแหนงกํานันและผูใหญบานแลว จะมี

ท้ังหมด ๓๔ ตําบล ๓๒๘ หมูบาน  

 การปกครองสวนทองถ่ิน พ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๔๖ แหง แบงตามประเภทและอํานาจบริหารจัดการภายในทองท่ีเปน องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ 

แหง องคการบริหารสวนตําบล ๒๘ แหง และเทศบาล ๑๗ แหง ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีวิจัย มีรายละเอียดใน

ตารางท่ี ๒.๗ ดังตอไปนี้ 

  



 

๖๒ 

ตารางท่ี ๒.๗ ขอมูลเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

 

ลําดับ

ท่ี 

 

ช่ือเทศบาล 

 

 

พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 

 

ตั้งเม่ือ

(พ.ศ.) 

 

อําเภอ 

ครอบคลุมตําบล ประชากร 

พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

ท้ัง 

ตําบล 

บาง 

สวน 

รวม 

๑ เ ท ศบ า ลน ค ร

นนทบุรี  

๓๘.๙๐ ๒๕๓๘  เมือง

นนทบุรี 

๕ - ๕  

๒๕๕,๗๙๓ 

๒ เ ท ศบ า ลน ค ร

ปากเกร็ด  

๓๖.๐๔ ๒๕๔๓ ปาก

เกร็ด 

๕ - ๕  

๑๘๙,๒๕๘ 

๓ 

 

เทศบาลเ มือง

บางบัวทอง 

๑๓.๕๐ ๒๔๘๐ บางบัว

ทอง 

๑ ๔ ๕ 
๕๐,๓๔๕ 

๔ เทศบาลเ มือง 

บางกรวย  

๘.๔๐ ๒๕๔๕ บาง

กรวย 

๒ - ๒ 
๔๒,๓๙๐ 

๕ เทศบาลเ มือง

บางศรีเมือง  

๖.๓๖ ๒๕๔ เมือง

นนทบุรี 

๑ ๑ ๒ 
๓๑,๗๐๐ 

๖ 

 

เทศบาลเ มือง

พิมลราช  

๑๕.๐๘ ๒๕๕ บางบัว

ทอง 

- ๑ ๑ 
๔๓,๙๘๗ 

๗  เทศบาลตําบล

ปลายบาง  

๑๕.๖ ๒๕๔๒ บาง

กรวย 

๒ ๑ ๓ ๔๑,๙๑๕ 

๘ เทศบาลตําบล

บางมวง  

๑.๖ ๒๕๔๒ บาง

ใหญ 

- ๓ ๓ ๕,๖๗๐ 

๙ 

 

เทศบาลตําบล

บางใหญ  

๗.๒๓ ๒๕๔๒ บาง

ใหญ 

- ๓ ๓ ๑๐๙๖๐ 

๑๐ เทศบาลตําบล

ไทรนอย  

๒.๓๐ 

 

๒๕๔๒ ไทรนอย - ๓ ๒ ๒๕๒๙ 

๑๑ เทศบาลตําบล

ไทรมา  

๘.๑๔ ๒๕๔๖ เมือง

นนทบุรี 

๑ - ๑ ๒๑๙๖๙ 

๑๒ เทศบาลตําบล

ศาลากลาง  

๑๔.๘ ๒๕๕๑ บาง

กรวย 

๑ - ๑ ๑๔๕๔๘ 

  



 

๖๓ 

ตารางท่ี ๒.๗ ขอมูลเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี (ตอ) 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

ช่ือเทศบาล 

 

 

พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 

 

ตั้งเม่ือ

(พ.ศ.) 

 

อําเภอ 

ครอบคลุมตําบล ประชากร 

พ.ศ. 

๒๕๕๙ 

ท้ัง 

ตําบล 

บาง 

สวน 

รวม 

๑๓ เทศบาลตําบล

เสาธงหิน  

 ๒๕๕๔ บาง

ใหญ 

- ๑ ๑ ๓๖๖๗๖ 

๑๔ เทศบาลตําบล

บางเลน  

๒๕๕๔ บาง

ใหญ 

-  ๑  ๑ ๑๔๕๖๙ 

๑๕ เทศบาลตําบล

บานบางมวง  

๑๑.๒๑ ๒๕๕๔ บาง

ใหญ 

- ๑ ๑ ๑๕๓๗๕ 

๑๖ เทศบาลตําบล

บางสีทอง  

๕.๘๐ ๒๕๕๖ บาง

กรวย 

๑ - ๑ ๑๐๖๖๗ 

๑๗ เ ท บ า ลตํ า บ ล 

บางพลับ  

๘.๓๑ ๒๕๕๖ ปาก

เกร็ด 

๑ - ๑ ๙๔๓๔ 

 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ระยะ ๔ 

ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ –๒๕๖๐) (ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)๖๐จังหวัดนนทบุรีกําหนด

วิสัยทัศนของ “จังหวัดนนทบุรี เปนเมืองท่ีนาอยูชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเยี่ยม และ

เปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน” 

 โดยมีพันธกิจหลัก ๕ ประการ คือ  

  ๑) พัฒนาและบริการจัดการจังหวัดนนทบุรีใหเปนเมืองท่ีมีสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสมแกการเปนท่ีอยูอาศัยชั้นดีเพ่ือประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีมีสุข  

  ๒) เสริมสรางและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีใหกลายเปนเมืองแหงเศรษฐกิจสรางสรรค 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการอยางใหมีคุณภาพและไดมาตราฐานสากล 

  ๓) พัฒนาจังหวัดนนทบุรีใหกลายเปนศูนยกลางแหงการคานานาชาติ  

   ๔) สรางเสริมสังคมนนทบุรีใหมีคุณธรรมนาความรูสูการดารงชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  ๕) เตรียมความพรอมของจังหวัดรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ 

  

                                                           
 ๖๐ เทศบาลตําบลไทรนอย, อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี, แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๒) หนา ๓๑ 



 

๖๔ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม มี ๔ แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย  

 ๒.๑ แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการระบบกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นาเสีย และ  

มลพิษตางๆ 

 ๒.๒ แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  

 ๒.๓ แนวทางการพัฒนา สนับสนุน บํารุงรักษาและการใชประโยชนจากท่ีดิน  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

  ๒.๔ แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกรอน 

 ๓. การบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย 

 ๓.๑ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปา (ตนไมยืน

ตน)  

 ๑. เทศบาลนครปากเกร็ด เปนเทศบาลท่ีสนใจงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการคุมครอง

ดูแลและบํารุงรักษาปา (ตนไมยืนตน) และดานการจัดการท่ีสาธารณะประโยชนไดอยางมี  

ประสิทธิผล โดยจัดทําโครงการสรางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร จ.นนทบุรี ข้ึนบริเวณ ถนนศรีสมาน 

ตําบลบานใหม เขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี๖๑ 

 อาณาเขตของโครงการ ทิศเหนือ ติดหมูบานแมกไม ทิศใต พ้ืนท่ีวางเปลาและพ้ืนท่ีของวัด

เรืองเวชมงคล ทิศตะวันตก หมูบานมิตรประชา ทิศตะวันออก บานพักอาศัย และทางดวนสาย ปาก

เกร็ด-บางปะอิน  

  เนื้อท่ี ๑๐๒ ไร ๓ งาน ๘๓.๒ ตารางวา เปนท่ีสาธารณะประโยชน และท่ีดินบริจาค 

แบงเปนพ้ืนท่ีหนองน้ํา ๖๙ ไร พ้ืนดิน ๓๓ ไร ๓ งาน ๘๓.๒ ตารางวา 

  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร เปนสวนสาธารณะท่ีสรางข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี ในมหามงคลสมัยท่ีทรงพระเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา เม่ือวันท่ี 

๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ โดยรัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการรวมกับจังหวัด และภาคเอกชน 

จัดสรางข้ึนในเขตการศึกษา และนอมนําใจชาวไทย ใหสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในใตฝาละอองธุลี

พระบาทท่ีไดอุทิศพระวรกายเพ่ือปวงชนชาวไทยตลอดมา คณะกรรมการอํานวยการจัดสราง

สวนสาธารณะเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในมหามงคลสมัยท่ีทรง

พระเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในการจัดสรางเริ่มแรก ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ทําหนาท่ี

                                                           
 ๖๑ เทศบาลนครปากเกร็ด, โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุรี, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: 

www.pakkretcity.go.th [๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 

http://www.pakkretcity.go.th/


 

๖๕ 

ประสานกับจังหวัดนนทบุรี ในเรื่องการจัดหาท่ีดินท่ีเหมาะสม ดังนั้น นายสุกิจ จุลละนันท ผูวา 

ราชการจังหวัดนนทบุรี สมัยนั้น จึงพิจารณาวา ควรหาสถานท่ีกอสรางท่ีเหมาะสมกวา ในท่ีสุดเม่ือ

วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ จังหวัดนนทบุรี ไดเสนอใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติใหใช

ท่ีดินบริเวณหนองปรือใหญ ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงท่ีดินดังกลาว เปน

ท่ีดินสาธารณะ ตั้งอยูในทําเลท่ีดี เนื่องจากอยูในเขตสุขาภิบาล สามารถจัดเจาหนาท่ีดูแลรักษาและ

บริการผูไปพักผอนหยอนใจได จะดําเนินการกอสรางไดแลวเสร็จในเวลาอันสั้น และใชงบประมาณ

นอยกวาสถานท่ีเดิม และสถานท่ีแหงนี้เคยเสนอใหกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให เปนสถานท่ีตั้งสวน

สมเด็จพระศรีนครินทรมาแลวเม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๔ หลังจากนั้น จังหวัดนนทบุรี ไดรวมกันระดมทุนจาก

ภาคราชการ และภาคเอกชน เพ่ือทําการจัดสรางสิ่งตางๆ ภายในสวนสมเด็จฯ และไดกระทํา

ติดตอกันเรื่อยมา จนสมัยท่ี นายปริญญา นาคฉัตรีย เปนผูวาราชการจังหวัด โดยไดดําเนินการ

จัดสรางสวนสมเด็จฯ เนื้อท่ี ๑๐๒ ไร ๓ งาน ๘๓.๒ ตารางวา เปนท่ีสาธารณะประโยชน และท่ีดิน

บริจาค แบงเปนพ้ืนท่ีหนองน้ํา ๖๙ ไร พ้ืนดิน ๓๓ ไร ๓ งาน ๘๓.๒ ตารางวา ตั้งอยูในเขตเทศบาล

นครปากเกร็ด หางจากท่ีวาการอําเภอปากเกร็ด ๖ กิโลเมตร มีถนนแยกถนนติวานนทตรงสี่แยกจาก

ปากเกร็ด-ปทุมธาน ีภายในสวนไดจัดสรางสิ่งตางๆไดแก สวนน้ํา สวนหยอม สําหรับพักผอนหยอนใจ 

ลานดอกไมนานาพันธุ และพันธุนานาชนิด น้ําพุกลางน้ํา นาฬิกาดอกไม ศาลาริมน้ํา และศาลา

อเนกประสงค ฯลฯ 

 ในการจัดสรางสวนสมเด็จฯ ไดใชเวลาในการจัดสรางติดตอกัน ๗ ปเศษ ถึงในสมัยท่ี นาย

ทวีป ทวีพาณิชย เปนผูวาราชการจังหวัด ไดพิจารณาเห็นวา ในมหามงคลสมัยท่ีสมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๒ พรรษา ในวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ประชาชน

จังหวัดนนทบุรีไดรวมใจกันจัดสรางสวนสมเด็จฯ ใหเสร็จสมบูรณ โดยผูวาราชการจังหวัดไดทําหนังสือ

กราบบังคมทูลพระราชทานพระราชานุญาต จัดสรางพระพุทธรูปฝพระหัตถของสมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี เพ่ือใหผูมีจิตศรัทธา ไดบริจาคเงินเพ่ือเปนกองทุน เปนคาใชจายในการจัดสราง

สมเด็จฯ รวมท้ังไดขอความรวมมือจากภาครัฐบาลและเอกชนในการสรางสวนสมเด็จฯ ใหเสร็จ

สมบูรณทานตามกําหนดและ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร ไดเสด็จมาเปนองคประธานในพิธีเปดสวนฯ เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๓๖ 

 วัตถุประสงคในการจัดสราง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุรี 

  ๑. เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

  ๒. เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการปลูกตนไม เพ่ือปรับและรักษาสิ่งแวดลอม

ทางธรรมชาติ 

  ๓. เพ่ือใชเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน แกชุมชนและทองถ่ิน 



 

๖๖ 

  ๔. เพ่ือเปนท่ีพักผอนหยอนใจ และออกกําลังกายสําหรับเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

๕. เพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหมีความรมรื่น สวยงาม 

๖. เพ่ือเปนแหลงความรูในดานพฤกษาศาสตร และพันธุไม 

 

 ๓.๒ การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ  

  ๑. เทศบาลนครนนทบุรี เปนเทศบาลขนาดใหญมีการจัดการขยะมูลฝอยคอนขาง

โดดเดน และเปนตนแบบในการจัดการขยะมูลฝอยใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน เทศบาลนคร

นนทบุรีท่ีมีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีพ้ืนท่ีอยูติดกับ

กรุงเทพมหานคร ทําใหมีจํานวนประชากรหนาแนน สงผลใหมีปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน ปริมาณขยะใน

เขตเทศบาลนครนนทบุรี มีประมาณ ๓๔๐ ตัน/วัน โดยเฉพาะขยะอินทรีย เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิด

ปญหากลิ่นเหม็นรบกวน เปนแหลงการแพรกระจายของเชื้อโรคตางๆ ทําใหมีการรองเรียนจากปญหา

ขยะของประชาชนในเขตเทศบาลจํานวนมาก นอกจากนี้จากการขาดความพรอมดานบุคลากร 

เครื่องมือ และการวางแผนจัดการขยะ การเขารวมโครงการนี้ จะทําใหเทศบาลนครนนทบุรีสามารถ

วางแผนแกไขปญหาการจัดการขยะอินทรียไดอยางยั่งยืนโดยจัดทํา โครงการจัดการมูลฝอยอินทรีย

ของนนทบุรีอยางยั่งยืน (Sustainable Organic Solid Waste Management in Nonthaburi) ได

เริ่มติดตอประสานงานมาตั้งแตเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนโครงการท่ีเนนการแกปญหาใหกับ

ประชาชนประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน ท่ีพักอาศัยอยูใกลกับสถานท่ีกําจัดมูลฝอยของนนทบุรี เนื่องจาก

สถานท่ีกําจัด มูลฝอยของนนทบุรี มีปญหา ไมสามารถท่ีจะรับมูลฝอยไปกําจัดได ทําใหเกิดการสะสม

ของมูลฝอยในพ้ืนท่ี และเกิดการปนเปอนในพ้ืนท่ีใกลเคียง กอใหเกิดปญหาสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียงสถานท่ีกําจัดมูลฝอย โครงการนี้มีจุดมุงหมายท่ีจะแกไขปญหาดังกลาว 

โดยสนับสนุนใหเทศบาลนครนนทบุรีสามารถดาเนินการกําหนดแผนการกําจัดขยะมูลฝอย ระบบการ

เก็บรวบรวม มูลฝอย และแกไขปญหามูลฝอยอินทรีย โดยการสงเสริมใหมีการคัดแยกมูลฝอยเปยก

และมูลฝอยแหง จากแหลงกําเนิดมูลฝอยท่ีสําคัญ เชน ตลาดสด รานอาหาร โรงแรม หางสรรพสินคา 

โรงเรียน เปนตน โดยดําเนินการวางแผนระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอินทรีย และกอสรางสถานี

หมักปุยเพ่ือนํามูลฝอยเปยกมาหมักทําปุยและนําปุยหมักท่ีไดไปใชในการเกษตร๖๒ 

 โครงการความรวมมือ Asia Urbs ดานการจัดการและการกาจัดขยะอินทรียของเมือง

อยางยั่งยืน เปนโครงการท่ีเนนการแกไขปญหาการจัดการขยะอินทรียของเทศบาลนครนนทบุรีโดยให

ความสําคัญกับการคัดแยกขยะอินทรียหรือขยะท่ีสามารถยอยสลายได นํากลับมาใชประโยชนใหมโดย

                                                           
 ๖๒ เทศบาลนครนนทบุรี, โครงการจัดการมูลฝอยอินทรียของนนทบุรีอยางย่ังยืน, [ออนไลน]. 

แหลงท่ีมา: http://www.behn.go.th/th-๘๐/th/NakhonNon๕.html [๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 



 

๖๗ 

กระบวนการหมักทําปุย ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือ และประสานงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินของเมือง REGGIO EMILIA ประเทศอิตาลี และเมือง BARCELONA ประเทศสเปน และ

เทศบาลนครนนทบุร ีประเทศไทย  

 วัตถุประสงคของโครงการ  

 ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีพักอาศัยอยูใกลเคียงกับสถานท่ีกําจัดขยะของ

จังหวัดนนทบุรี  

 ๒. ลดปริมาณขยะอินทรียท่ีจะขนสงไปกําจัด ณ สถานท่ีกําจัดขยะ  

 ๓. นําความรูและเทคโนโลยีการจัดการขยะของสหภาพยุโรป มาประยุกตใชในการวาง

แผนการจัดการขยะของเทศบาลนครนนทบุรี  

 ๔. ใหประชาชนมีความเขาใจและมีความตระหนักถึงปญหาการกาจัดขยะท่ีไมถูกตองตาม

หลักสุขาภิบาล  

 ๕. นําเสนอสภาพปญหาการจัดขยะอินทรียท่ีสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะนํามา ใชประโยชน  

 ๖. วางแผนการจัดการขยะของเทศบาลนครนนทบุรี และจังหวัดนนทบุรีในอนาคต  

 ๗. กระตุนใหแหลงกําเนิดขยะอินทรียเห็นความสําคัญของปญหาและใหความรวมมือใน

การแกไขปญหาการจัดการขยะของเทศนครนนทบุรี  

 ๘. สงเสริมและฟนฟูสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีท่ีใกลเคียงกับสถานท่ีกําจัดขยะ การแกไข

ปญหามูลฝอยอินทรีย โดยการสงเสริมใหมี การคัดแยกมูลฝอยเปยกและมูลฝอยแหง จากแหลงกําเนิด

มูลฝอยท่ีสําคัญ เชน ตลาดสด รานอาหาร โรงแรม หางสรรพสินคา โรงเรียน เปนตน  

 ๓.๓ การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

 ๑. เทศบาลตําบลไทรนอย การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ๖๓ โดยจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใส ระหวางเดือนพฤษภาคม-

มิถุนายน ๒๕๕๙ (แกปญหาผักตบชวาบริเวณตลาดน้ําไทรนอยและคลองสายยอย) สืบเนื่องจากเกิด

การรองเรียน เรื่องผักตบชวาข้ึนเต็มคลองบริเวณตลาดน้ําไทรนอย ทําใหทัศนียภาพตลาดน้ําเสียไป

และปลาท่ีอาศัยอยู ณ ท่ีนั้นไมมีอากาศหายใจ เพ่ือแกไขปญหาผักตบชวาข้ึนอัดแนนในคลองพระพิมล

ราชา เทศบาลตําบลไทรนอยจึงไดทําการกําจัดผักตบชวาตั้งแตบริเวณตลาดน้ําไทรนอยและคลองแยก

ยอยตางๆภายในเขตเทศบาล ขณะนี้ไดดําเนินโครงการดังกลาวเสร็จสิ้นโครงการแลว เปนโครงการท่ี

ไดรับรางวัลดีเดนของจังหวัดนนทบุรี ดานการจัดการสิ่งแวดลอม เปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจของ

                                                           
 ๖๓ เทศบาลตําบลไทรนอย, อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี, แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๒) หนา ๑๘. 



 

๖๘ 

เทศบาลตําบลไทรนอย ในปจจุบันนี้เทศบาลทุกแหงในจังหวัดนนทบุรี ไดจัดทําโครงการคลองสวยน้ํา

ใส บรรจุไวในแผนงานทุกปงบประมาณ 

 นอกจากนี้เทศบาลตําบลไทรนอยยังมีการปองกันและดูแลรักษาท่ีสาธารณะประโยชน

อยางตอเนื่อง โดยการจัดการปญหาการลักลอบท้ิงขยะบริเวณริมทางหลวงท่ีอยูในเขตเทศบาล ซ่ึงเปน

ท่ีสาธารณะประโยชนรวมกัน โดยบูรณาการแกปญหาการลักลอบท้ิงขยะบริเวณริมทางหลวง บริเวณ

ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข นบ. ๕๐๑๐ ดังกลาวโดยกรมทางหลวงชนบทกับเทศบาลตําบลไทร

นอยจัดสงเจาหนา และพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเครื่องจักรกล มาปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีใหสะอาด 

ปราศจากขยะมูลฝอย จัดภูมิทัศนใหม ปลูกไมยืนตนใหรมรื่นสวยงามตอไป 
 

ตารางท่ี ๒.๘ ขอมูลพ้ืนท่ีวิจัยเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 นักวิชาการหรือแหลงขอมูล ขอมูลพ้ืนท่ีวิจัยเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

เทศบาลนครปากเกร็ด ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการคุมครองดูแลและ

บํารุงรักษาปา (ตนไมยืนตน) และดานการจัดการท่ีสาธารณะ

ประโยชน โดยจัดทําโครงการสรางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร 

จ.นนทบุรี บริเวณ ถนนศรีสมาน ตําบลบานใหม เขตเทศบาล

นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

เทศบาลนครนนทบุรี ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  

เทศบาลนครนนทบุร ีเปนเทศบาลขนาดใหญมีการจัดการขยะ

มูลฝอยคอนขางโดดเดน และเปนตนแบบในการจัดการขยะ

มูลฝอยใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน จัดทํา โครงการ

จัดการมูลฝอยอินทรียของนนทบุรีอยางยั่งยืน (Sustainable 

Organic Solid Waste Management in Nonthaburi)  

เทศบาลตําบลไทรนอย ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

โดยจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใส ระหวางเดือนพฤษภาคม-

มิถุนายน ๒๕๕๙ (แกปญหาผักตบชวาบริเวณตลาดน้ําไทร

นอยและคลองสายยอย)  

 

  



 

๖๙ 

๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล  

สิริพงษ ปานจันทร๖๔ ในงานวิจัยเรื่องประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลใน

จังหวัดนครปฐม๕๙ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาระดับประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาล

ตําบลในจังหวัดนครปฐม ๒) ศึกษาปจจัยแวดลอมทางการบริหารจัดการท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการ

บริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม และ๓) เพ่ือคนหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการ

เสริมสรางประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม  

ผลการวิจัยพบวา ท้ังประชาชนและพนักงานของเทศบาลตําบล มีความเห็นตรงกันวาการ 

บริหารงานของเทศบาลตําบล ในการใหบริการสาธารณะดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิตมีประสิทธิผล

มากท่ีสุด และดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินมีประสิทธิผลนอยท่ีสุด 

สวนตัวชี้วัดประสิทธิผลในการบริหารงานท่ีไดคาเฉลี่ยสูงสุดของภารกิจแตละดานจะมีความแตกตาง

กันไปตามภารกิจ แตเกือบทุกภารกิจท้ังประชาชนและพนักงานของเทศบาลตําบลมีความเห็น

สอดคลองกันวา ตัวชี้วัดประสิทธิผลในการบริหารงานดานประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดและปจจัย

แวดลอมทางการบริหารจัดการภายในองคการท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานมากท่ีสุดคือ 

ภาวะผูนํา (เผด็จการแบบมีศิลป), รองลงมาคือ ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ (งบประมาณ), 

นโยบายขององคการ (ข้ันการออกแบบแผนงาน), วัฒนธรรมองคการ (การทํางานเปนทีมและการ

ปรึกษาหารือ), สมรรถนะ/ความสามารถขององคการ (การตอบสนองความตองการของประชาชน), 

เทคโนโลยีขององคการ (แบบรวมกันทํางาน) และโครงสรางองคการ (แบบโครงการ) สงผลตอ 

ประสิทธิผลในการบริหารงานนอยท่ีสุด สวนปจจัยแวดลอมทางการบริหารจัดการภายนอกองคการ 

พบวา สภาพแวดลอมท่ัวไปดานการเมืองและสภาพแวดลอมเฉพาะดานผูสนับสนุนหรือผูสงมอบ

ปจจัยการผลิตแกองคการ สงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานมากท่ีสุดสําหรับการวิเคราะหแบบ

ถดถอยพหุคูณพบวา มีปจจัยเพียง ๔ ปจจัยเทานั้นท่ีสามารถทํานายความเปนไปไดท่ีมีผลตอ

ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐมไดมากท่ีสุดซ่ึงไดแก ปจจัยดาน

ภาวะผูนํา, ดานทรัพยากรทางการบริหารจัดการ, ดานการเมือง และดานผูสนับสนุนหรือผูสงมอบ

ปจจัยการผลิตแกองคการ การวิจัยไดนํามาสูขอเสนอแนะดังนี้  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (๑) รัฐบาลตองใหความสําคัญและจริงจังกับเรื่องการกระจาย

อํานาจใหแกเทศบาลตําบลมากข้ึน (๒) รัฐบาลควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการคลังของ

เทศบาลตําบลอยางจริงจัง (๓) รัฐบาลควรสนับสนุนใหมีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของ
                                                           
 ๖๔ สิริพงษ ปานจันทร, “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบล ในจังหวัดนครปฐม,” 

วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ: 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔). 



 

๗๐ 

เทศบาลตําบลไปสูการจัดการภาครัฐแนวใหม (๔) รัฐบาลควรสงเสริมเทศบาลตําบลใหมีการ

พัฒนาการบริหารงานท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน และ(๕) ท้ังรัฐบาลและเทศบาลตําบลควรเรง

สรางและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบล  

 ขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ (๑) เทศบาลตําบลตองเรงแกไขปญหาดานประสิทธิภาพใน

การบริหารงานและแสวงหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน (๒) เทศบาลตําบล

ควรจะสรางวัฒนธรรมองคการท่ีเนนการทํางานเปนทีมและการปรึกษาหารือรวมกันใหเกิดข้ึนในการ

ปฏิบัติงาน (๓) ผูบริหารของเทศบาลตําบลจะตองสรางความชัดเจนในนโยบายท่ีไดมอบหมายให

พนักงานนําไปปฏิบัติ (๔) ผูบริหารของเทศบาลตําบลควรจะสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการทํางานใน

ลักษณะแบบโครงการ (๕) ผูบริหารของเทศบาลตําบลควรจะสนับสนุนใหเกิดกระบวนการทํางาน

รวมกันของทุกฝาย (๖) เทศบาลตําบลควรมีการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณใหมีความ

เหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินภารกิจในทุกดาน (๗) เทศบาลตําบลควรเรงปลูกฝงคานิยมท่ีดี

ในการใหบริการสาธารณะใหกับพนักงาน (๘) ผูบริหารของเทศบาลตําบลควรมีการพัฒนาความรู 

ความสามารถตนเองอยูเสมอและสามารถเลือกใชรูปแบบของภาวะผูนําไดเหมาะสมกับสถานการณ 

(๙) เทศบาลตําบลตองมีการวางแผนในการปรับตัวและเตรียมความพรอม เพ่ือจะเผชิญกับ 

สถานการณและสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา (๑๐) เทศบาลตําบลตองแสดงให

ทุกภาคสวนท่ีจะใหการสนับสนุนการดําเนินงาน เห็นถึงความตั้งใจจริงและมีความเชื่อม่ันกับศักยภาพ 

ในการบริหารงานของตนตั้งใจแลว หลักธรรมนี้ยอมเปนประโยชนและสําคัญอยางยิ่ง ท่ีจะชวยใหนัก

ปกครองเปนสูญกลางในการเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจ สมานไมตรี ทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

หรือองคกรทําใหนักปกครองท้ังหลายเปนท่ีนาเคารพนับถือตามฐานะ ทําใหสมาชิกสังคมและชุมชน

เอาใจใสคอยรวมมือชวยเหลือกันทําใหความเปนอยูดี และรมเย็นเปนสุขท่ัวถึงกัน  

 เสนห ใจสิทธิ์๖๕ ในขณะท่ีงานวิจัย การศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสราง

กระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มี

วัตถุประสงค ๑. เพ่ือศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะโดยการมีสวนรวมของประชาชนใน

การกําหนดนโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒. เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพการมีสวน

รวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ๓. เพ่ือเสนอ

แนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

                                                           
 ๖๕ นายเสนห ใจสิทธ์ิ, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๗๑ 

 ผลการวิจัยพบวา 

 ๑. กระบวนมีสวนรวมของประชาชน ในการกําหนดนโยบายสาธารณะขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน พบวา ประกอบดวย ๘ ข้ันตอน ไดแกข้ันตอนท่ี ๑ การวางแผนกําหนดการ

สอบถามความตองการ ซ่ึงเปนข้ันในการท่ีอยูในระดับของแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ข้ันตอนท่ี ๒ ระบบการประสานงานกับสถาบันทางพระพุทธศาสนา ชมรมผูใหญกํานันในจังหวัดลําพูน 

และการประสานงานกับชมรมในทองถ่ิน ข้ันตอนท่ี ๓ การสรางกลไกการสงเสริมการมีสวนรวมตอ

กระบวนการกําหนดนโยบายตอการใชกิจกรรมวิถีหนาหมูของชาวจังหวัดลําพูน ข้ันตอนท่ี ๔ การให

ความรูแกประชาชนตอกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ ท่ีเปนการใหความรูตั้งแตการกอตัว

ของปญหานโยบาย การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจนโยบายหรือวิเคราะหหาทางเลือก การนํา

นโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย ข้ันตอนท่ี ๕ การระดมความคิดดวยการทําประชาคม 

ในระดับหมูบานท่ีเปนเกิด การวางแผนในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ข้ันตอนท่ี ๖ 

การนําขอความคิดเห็นประชาชนมาระบุไวในแผนงานท่ีจะดําเนินงานตามกรอบนโยบายสาธารณะท่ีมี

การจัดลําดับความสําคัญตั้งแตสําคัญมาก ข้ันตอนท่ี ๗ การนําแผนงานผานการลงประชามติอีกครั้ง 

เพราะการกําหนดนโยบายสาธารณะสวนท่ียังขาดไป และข้ันตอนท่ี ๘ การรวมกันดําเนินงาน ติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลจาการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ

นโยบาย 

  ๒. สภาพการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพบวา สภาพการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหาอยู ๖ กลุมใหญ ๆ ไดแก ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน 

ปญหาเชิงการสื่อสาร ปญหาเชิงโครงสราง ปญหาเชิงกระบวนการมีสวนรวม ปญหาทางการเมือง

ทองถ่ิน และ 

ปญหาเชิงการบริหารจัดการ  

  ๓. แนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวา ความเขาใจและการประชาสัมพันธ

ถึงกิจกรรมการจัดการประชุม การประชาพิจารณ การทําประชาคมหมูบาน และการสื่อสารในรูปแบบ

อ่ืน ๆ (การประชุมบอยๆ) จะสามารถทําใหประชาชนทราบถึงกิจกรรมตางๆ พรอมกันใหความรวมมือ

ในระดับท่ีนาพอใจ (ความพรอมเพรียง) เพ่ือใหเกิดความเขาใจระดับการลงพ้ืนท่ีจนสามารถทราบ

ปญหาและความตองการของประชาชน (ความเขาใจชุมชน) และความมีใจเปนกลาง (อุเบกขา) ท่ีทํา

ใหเห็นถึงแนวคิดของความเสียสละความสุขสวนตนเพ่ือประโยชนของสวนรวมมากข้ึนตอการสราง

ระบบความสัมพันธระหวางองคกรทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังองคกรในชุมชนกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในการวางแนวทางสําหรับวางรากฐานใหกับประชาชนไดมีความรูและมีสวนรวมตอ



 

๗๒ 

กระบวนการกําหนดนโยบายตั้งแตเริ่มตนอันประกอบดวย การรวมคิดนโยบาย การรวมใจตอนโยบาย 

การรวมทําตามนโยบาย การรวมแรงตามนโยบาย การรวมทุนตามนโยบาย การรวมรับผลประโยชน

อยางเหมาะสม การรวมดูแลรักษานโยบาย และการรวมเปนเจาของนโยบาย อันเปนแนวทางสําหรับ

การเสริมสรางการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียังคงเปนมนตขลังของชาวจังหวัดลําพูน

ท่ีเรียกวา “วิถีครูบาโมเดล”  

อภิชาติ พานสุวรรณ๖๖ ไดทําการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาคุณลักษณะผูนําชุมชนในเขต

เทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปในปจจุบันของ

คุณลักษณะผูนําชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพ่ือศึกษาการใชหลักพุทธธรรม 

ทฤษฏีผูนํา ทฤษฏีการพัฒนาท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณลักษณะผูนําชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผูนําชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

ผลการวิจัยพบวา 

๑. ปจจัยสวนบุคคลของกลุมประชากรท่ีเปนสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผลการสํารวจขอมูลเชิงพรรณนาของกลุมประชากรจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

พบวา กลุมประชากรเปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนประมาณ ๑:๑.๓ (เพศชาย จํานวน ๑๗๔ 

คน คิดเปนรอยละ ๔๓.๗๐ เพศหญิง จํานวน ๒๒๔ คน คิดเปน รอยละ ๕๖.๓๐) กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีอายุอยูในชวง ๓๐- ๓๙ ป (จํานวน ๑๔๕ คน คิดเปน รอยละ ๓๖.๔๐) รองลงมามีอายุอยู

ในชวง ๔๐-๔๙ ป (จํานวน ๑๑๑ คน คิดเปน รอยละ ๒๘.๐๐) ระดับการศึกษาโดยสวนใหญอยูระดับ

ต่ํากวาปริญญาตรี (จํานวน ๑๘๓ คน คิดเปนรอยละ ๔๖.๐๐) รองลงมาคือระดับปริญญาตรี (จํานวน 

๑๖ คน คิดเปน รอยละ๔๒.๐๐) ตําแหนงงานสวนใหญเปนสมาชิกในชุมชน (จํานวน ๒๖๐ คน คิด

เปน รอยละ ๖๕.๓๐) รองลงมาคือประธานชุมชน (จํานวน ๘๔ คน คิดเปน รอยละ ๒๑.๑) กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีประสบการณการทํางานอยูในชวง มากกวา ๑๐ ป (จํานวน ๑๓๐ คน คิดเปน รอย

ละ ๓๒.๗๐) รองลงมาอยูในชวง ๗-๑๐ ป (จํานวน ๑๑๔ คน คิดเปน รอยละ ๒๘.๖๐) ระยะเวลาท่ี

อาศัยอยูในชุมชนของกลุมตัวอยางสวนใหญมากกวา ๑๐ ป (จํานวน ๓๐๖ คน คิดเปน รอยละ 

๗๖.๙๐) รองลงมาอยูในชวง๗-๑๐ ป (จํานวน ๕๒ คน คิดเปน รอยละ ๑๓.๐๐) อาชีพของกลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนขาราชการ ขาราชการการเมือง/สมาชิกเทศบาลและรับจาง จํานวน ๘๗ คน คิด

เปน รอยละ ๒๑.๙๐ จํานวน ๘๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๑.๔๐ และจํานวน ๘๐ คน คิดเปนรอยละ 

๒๐.๑ ตามลําดับ  

                                                           
 ๖๖ นายอภิชาติ พานสุวรรณ, “การพัฒนาคุณลักษณะผูนําชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณทิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๗๓ 

๒. หลักพุทธธรรม ทฤษฎีผูนํา ทฤษฎีการพัฒนาท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณลักษณะผูนํา

ชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูนําชุมชนควรเปนผูท่ีปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  

โดยเฉพาะ ๓ ดาน คือ ๑) มัตตัญุตาหรือรูตน คือมีคุณธรรม จริยธรรม มีอุดมการณเชื่อม่ันในตนเอง

มีความกระตือรือรน ขยันอดทน อุทิศเวลาใหแกงาน พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ยอมรับความ 

ผิดพลาด มีวินัยในตนเองและเปนแบบอยางท่ีดีใหแกชุมชน ๒) ปุคคลปโรปรัญุตาหรือรูจักบุคคล 

คือรูจักเลือกใชคนใหเหมาะกับงาน สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวม สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

เปนกัลยาณมิตรตอเพ่ือนรวมงาน มีความสามารถในการจูงใจคน สรางขวัญกําลังใจใหเพ่ือนรวมงาน 

๓) ปริสัญุตาหรือรูชุมชน คือ มีความรักในชุมชนท่ีอาศัย รูความตองการของคนในชุมชน รู

วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เปนผูนําในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เปนผูนําใน

การอนุรักษฟนฟูวิถีชีวิตชุมชน เปนผูนําในการสรางอาชีพ ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา ผูนําชุมชนควรมี

ลักษณะท่ีสําคัญ ๔ ดาน คือ ๑) ความเปนกันเอง ๒) ความเฉลียวฉลาด ๓) ความมุงม่ัน และ ๔) ความ

ม่ันใจในตนเอง 

๓. ผูนําชุมชนควรเปนผูท่ีมีความเกงและความดีควบคูกันไป ดานความเกงผูนําชุมชนควร

มีคุณลักษณะดังนี้ มีความรูทางการศึกษา สามารถวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของ

ชุมชนได มีวิสัยทัศนกวางไกลสามรถคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนในอนาคตและเตรียมการลอง

รับไดแกไขปญหาไดทันเวลา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคผูนําชุมชนสามารถคิดไดและกําหนดแนวทาง

ในการพัฒนาชุมชนไดเอง มีความเฉลียวฉลาดมีการวางแผนการทํางานผูนําชุมชนตองวางแผนกอน

การทํางานมีการกําหนดเปาหมายในการทํางานทุกครั้ง สามรถกําหนดมาตรฐานในการทํางานไดมีการ

ติดตามและประเมินผลการทํางาน มีความมุงม่ันตั้งใจในการทํางาน ม่ันใจในตนเอง กลาตัดสินใจ ดาน

ความดีผูนําชุมชนควรมีคุณลักษณะดังนี้ มีคุณธรรมจริยธรรม สื่อสัตยสุจริต เสียสละ เห็นประโยชน

สวนรวมเปนสําคัญ ออนนอมถอมตน ใหเกียรติผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน รูจักกาลเทศะ มนุษย

สัมพันธดี วางตัวเหมาะสม เปนแบบอยางท่ีดีแกชุมชน มีความรับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง  

สุทธญาณ โอบออม๖๗ ไดศึกษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงคคือ ๑) ศึกษาวิเคราะหสภาพท่ัวไปและปญหา

อุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎ ีและหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ 

๓) เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแนว

พระพุทธศาสนา 

                                                           
 ๖๗ สุทธญาณ โอบออม, วาท่ีรอยตรีหญิง, “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนา,” วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณทิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 

๗๔ 

ผลการวิจัยพบวา  

๑. สภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานะสมรส รอยละ ๔๕.๗ เปนเพศหญิง รอยละ ๗๓.๕มี

อายุระหวาง ๓๑-๔๐ ป รอยละ ๔๖.๐ มีการศึกษาปริญญาตรี รอยละ ๕๙.๑ เปนขาราชการรอยละ 

๕๔.๖ และมีประสบการณในการทํางาน ๖ –๑๐ ป รอยละ ๔๙.๑ สําหรับการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม พบวา ดานการฝกอบรม ดานการศึกษา และ

ดานการพัฒนา รวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง ( X = ๓.๐๔, S.D. = ๐.๖๙๘) และเม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน 

๒. แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน คือ ๑) ดานการฝกอบรม จัดโครงการฝกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู

ความสามารถ และทักษะ ตามความแตกตางของแตละบุคคล การฝกอบรมข้ันศีล คือ ปรับแกการ

แสดงออกของพฤติกรรมกาย วาจา ข้ันสมาธิ คือ พัฒนาจิตใจใหมีสภาวะอดทน ข้ันปญญา คือชี้แนะ

ใหเห็นพฤติกรรมท่ีควรกระทําหรือไมควรกระทํา ๒) ดานการศึกษา ไดสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอใน

ระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ ข้ันศีลคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยระบบ

การศึกษา ข้ันสมาธิ คือ พัฒนาพฤติกรรมจิตใจใหมี EQ ข้ันปญญา คือ ใหมีการศึกษาเพ่ิมเติม ๓) ดาน

การพัฒนา ข้ันศีล คือ ใหการบมเพาะพฤติกรรมนิสัยท่ีดีงาม ข้ันสมาธิ คือ ฝกจิตใจใหเปนไปในทิศทาง

ท่ีควร ข้ันปญญา คือ สงเสริมพัฒนาใหมีการศึกษาเพ่ิมเติม สวนการพัฒนาศักยภาพ คือ กลุมของ

ความรู (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ท่ีเก่ียวของกัน ซ่ึงมีผลกระทบตอ

งานหลักของตําแหนงงานหนึ่งๆ โดยกลุมความรู ทักษะ และคุณลักษณะดังกลาว สัมพันธกับผลงาน

ของตําแหนงงานนั้นๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ และเปนสิ่งท่ีสามารถ

เสริมสรางข้ึนได โดยผานการฝกอบรมและการพัฒนา  

๓. แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแนว

พระพุทธศาสนา ซ่ึงมีองคประกอบ คือ จะตองเริ่มจากกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ใน ๓ ดาน คือ T (training) การฝกอบรม, E (education) การศึกษา และ D (development) การ

พัฒนานํามาบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา จะ

กอใหเกิดศักยภาพของบุคลากร ใน ๓ ดาน คือทางดานความรู ดานทักษะ และดานพฤตินิสัยท่ีพึง

ประสงค ดังนั้น แนวทางการพัฒนานี้สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ไดอยางมีประสิทธิภาพ จะไดแนวทาง 1จากการสังเคราะห (Synthesis 

Model) 1คือ TED + SSP = KSA  



 

๗๕ 

พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (คําพงษ)๖๘
 ได้ทําการวิจัย เรื่องการสงเสริมจริยธรรมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาคเหนือตอนบน มีวัตถุประสงคการศึกษาวิจัย ๓ ประการ ไดแก ๑) 

เพ่ือ ศึกษามาตรฐานทางจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพ

ปญหาและอุปสรรคการสงเสริมจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคเหนือตอนบน และ๓) 

เพ่ือเสนอแนวทางการสงเสริมจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาคเหนือตอนบน  

ผลการวิจัยพบวา 

๑. มาตรฐานทางจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวาประกอบดวย ๑๐ 

ประการนํามาบูรณาการกับหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสม ไดแก หลักสุจริตธรรม ๓ ประการ คือ หลัก

กายสุจริต หลักวจีสุจริต และหลักมโนสุจริต ซ่ึงสามารถจําแนกหลักการท่ีสอดคลอง ประกอบดวย ๑) 

หลักกายสุจริต ประกอบดวย (๑) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย (๒) การ

ยึดม่ันใน  หลักจรรยาวิชาชีพขององคกร และ (๓) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี

คุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได ๒) หลักวจีสุจริต ประกอบดวย (๑) การใหบริการแกประชาชน

ดวยความ รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ (๒) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง

ครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง ๓) หลักมโนสุจริต ประกอบดวย (๑) การยึดม่ันในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (๒) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม (๓) การมี

จิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา

ประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน (๕) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ิน

ประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมให

สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

๒. สภาพปญหาและอุปสรรคการสงเสริมจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ภาคเหนือตอนบนพบวา มีปญหา ๖ ขอใหญๆ ไดแก (๑) ปญหาท่ีมาจากตัวของผูนํา (๒) ปญหา

ผลประโยชนทับซอนระหวางผูนําและพวกพอง (๓) ปญหาการขาดความตระหนักในการให

ความสําคัญตอจริยธรรม (๔) ปญหาการขาดกลไกในการสงเสริมจริยธรรม (๕) ปญหาความเสื่อม

ศรัทธาจากประชาชนในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม (๖) ปญหาการขาดความรับผิดชอบ  

๓. แนวทางการสงเสริมจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาคเหนือตอนบน 

ประกอบดวย ๓ ดาน ไดแก ๑) ดานกายสุจริต พบวา ควรสรางสถาบันพัฒนาจริยธรรม (Institution) 

เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดกฎเกณฑ ควบคุม ติดตามประเมินผล พฤติกรรมของนักการเมืองและ

บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสริมสรางนักการเมืองและบุคลากรตนแบบทางจริยธรรม  

                                                           
 ๖๘ พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (คําพงษ), “การสงเสริมจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ภาคเหนือตอนบน,” วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณทิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 

๗๖ 

๒) ดานวจีสุจริต พบวา การสื่อสารองคกร (Corporate Communication) ซ่ึงเปนการถายทอด

อุดมการณหลักการปฏิบัติ พันธกิจ วิสัยทัศน และแนวทางการดําเนินกิจกรรมโครงการ ควร

เสริมสรางทักษะการสื่อสารในองคกร เพ่ือการบริการประชาชนท่ีดี รวดเร็ว ไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

โดยกําหนดเปนนโยบายเพ่ือการรับรูของบุคลากรและประชาชนใหเห็นเปนรูปธรรม เพ่ือการแสดงให

เห็นวาภาวะผูนําไดใหความสําคัญกับคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับตําแหนงทางการบริหาร

สูงสุดในองคกร และ ๓) ดานมโนสุจริต พบวา ควรสรางองคความรูทางจริยธรรม (Knowledge) ใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีสถาบันทางพัฒนาจริยธรรม เขามาชวยในการกําหนดองคความรูท่ี

จะตองเกิดจากการศึกษาและการฝกอบรมดานจริยธรรมแกบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อยางตอเนื่อง 

๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

ภูริวัจน ปุณยวุฒิปรีดา๖๙ ไดทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือการจัดการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาถึงรูปแบบ

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ๒) ศึกษาถึงสภาพปญหาการเกิดขยะมูลฝอยใน

จังหวัดนนทบุรี ๓) ศึกษาคนหาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับการเสริมสรางจิตสํานึก

สาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอยใหกับประชากรในจังหวัดนนทบุรี  

ผลการศึกษา รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีมีเพียง ๒ 

รูปแบบ คือ แบบจัดเก็บและแบบกําจัดเทานั้น  

ผลการศึกษา สภาพปญหาการเกิดขยะมูลฝอยในจังหวัดนนทบุรี คือ ๑) การขาด

งบประมาณสนับสนุนจึงทําใหมีเครื่องมือในการทํางานไมเพียงพอ ไมสามารถดําเนินการจัดจางและ/

หรือจัดกิจกรรมสนับสนุนไดอยางตอเนื่องและเพียงพอตอการดําเนินงานรวมท้ังจํานวนพนักงานใน

การทํางานไมเพียงพอและขาดความรูในการปฏิบัติงาน เพราะไมมีงบประมาณในการฝกอบรมงานท่ี

ถูกตอง พนักงานตองใชวิธีไปเรียนเองจากการเขาไปทํางาน ๒) ประชากรในจังหวัดนนทบุรีมีจํานวน

เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเนื่องจากการเปลี่ยนสภาพเมืองจากเกษตรกรรมไปเปนอุตสาหกรรมและการ

ทองเท่ียว โดยมีประชากรจากแหลงอ่ืนๆ ไหลเขามาอาศัยเพ่ือการถาวรและชั่วคราว ซ่ึงทําใหเกิด

ชองวางในการสรางสัมพันธภาพตอกัน ขาดความรูสึกเปนสวนรวมกับชุมชนท่ีตนอยู ขาดจิตสํานึกและ

ความรวมมือรวมใจในการดูแลแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีตนมีสวนรวมสราง โดยเฉพาะการจัดการขยะ

มูลฝอย นอกจากนี้ยังมีปญหาการเกิดขยะจากนักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการในจังหวัดดวย (๒) ผล

การคนหาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมในการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะในการจัดการ
                                                           
 ๖๙ ภูริวัจน ปุณยวุฒิปรีดา,“การพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี,” วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 

๗๗ 

ขยะมูลฝอย พบวา แนวหลักธรรม เรื่อง สังคหวัตถุ ๔ จะเปนหลักธรรม ท่ีเหมาะสมอยางยิ่งในการท่ี

จะใชเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะ ในการจัดการขยะมูลฝอยใหกับประชากรในจังหวัดนนทบุรีซ่ึง

นโยบายการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในทุกดาน เชน เทศบาล หรือองคการบริหารสวน

ตําบล จําเปนตองมีประชาชนเปนสวนรวมในการดําเนินโครงการท้ังสิ้น  

 อธิคม เรียมศรีสกุล๗๐ ในงานวิจัยเรื่องรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง นั้น มีวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษา

วิเคราะหสภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๒) เพ่ือศึกษาศึกษา

แนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการจัด การทรัพยากรธรรมชาติ ๓) เพ่ือนําเสนอ

รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง   

  ผลการวิจัยพบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ ๕๖.๕๐ ดานอาย ุ

พบวาประชากรอยูในวัยทํางานคือ อายุระหวาง ๓๐–๖๐ ป รอยละ ๘๕ ดานการศึกษา มีผูสําเร็จ

การศึกษาไมสูงกวาระดับมัธยมศึกษารอยละ ๘๓ ดานอาชีพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ ๕๒.๕๐ และรับจาง รอยละ ๔๑ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงแรงงานท่ีหมุนเวียนอยู

ในภาคการเกษตรรอยละ ๙๔ ดานรายไดเฉลี่ยตอป ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอปไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ 

บาท คิดเปนรอยละ ๘๖ ดานระยะเวลาอาศัยอยูในพ้ืนท่ี พบวาประชาชนอยูในพ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐ ป ข้ึน

ไปรอยละ ๙๑ แสดงใหเห็นวาประชากรอยูในพ้ืนท่ีมายาวนาน ผลการวิจัย ดานการสงวนในภาพรวมมี

คาเฉลี่ย ( x� = ๓.๒๘ ) ดานการอนุรักษในภาพรวมมีคาเฉลี่ย (x� = ๓.๔๖ ) ดานการพัฒนาใน

ภาพรวมมีคาเฉลี่ย (x� = ๓.๓๘ ) ดานการใชประโยชนในภาพรวมมีคาเฉลี่ย (x� = ๓.๔๑)  

 ๑. สภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พบวา พ้ืนท่ีวิจัย

ท้ังหมดเปนพ้ืนท่ีกันชนของแนวอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา ประชาชนในพ้ืนท่ีดํารงชีพ

โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในปาเฉพาะบางฤดูกาล แตประมาณรอยละ ๙๐ ของประชากรในพ้ืนท่ี

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจางลักษณะของพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีปาตนน้ําลําธาร มีภูมิประเทศ

สวยงาม เปนแหงทองเท่ียวทางธรรมชาติ มีสัตวปาและพันธุไมท่ีหายาก มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพ มีวัฒนธรรมชนเผาท่ีสวยงาม ปญหา พ้ืนท่ีปาท่ีเปนพ้ืนท่ีแนวกันชนท้ังหมดเคยเปนพ้ืนท่ี

สัมปทานมีการบุกรุกปาเสื่อมโทรมเพ่ือขยายพ้ืนท่ีทํากินและใชเปนท่ีอยูอาศัยมีกระบวนการนายทุน  

และผูมีอิทธิพลในทองถ่ินเขาแสวงหาประโยชนโดยการบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ิมเติมเพ่ือแบงเปนพ้ืนท่ีจัดสรร

ขายใหกับผูท่ีตองการพ้ืนท่ีทํากิน 

 

                                                           
 ๗๐ อธิคม เรียมศรีสกุล, ดาบตํารวจ “รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๗๘ 

 ๒. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติพบวาประชาชนในพ้ืนท่ีใชหลักการมีสวนรวม ๔ ดานคือการมีสวนรวมคิด การมีสวนรวม

ดําเนินการ การมีสวนรวมรับประโยชนและการมีสวนรวมติดตามประเมินผลโดยใชหลักอปริหานิย

ธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๔ ดาน ในการสงวน อนุรักษ 

พัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๓. รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพบวามีการแบง

พ้ืนท่ีสงวนและพ้ืนท่ีใชสอยอยางชัดเจนโดยใชหลักศาสนาและภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยในการอนุรักษ

ขยายพันธุและเพ่ิมจํานวนปาไมและสัตวปาตามหลักวิชาการ ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

อยางรูคุณคาและยั่งยืนนานเพ่ือการดํารงชีพอยางม่ันคง 

 สมบัติ พันธวิศิษฏ๗๑ ในงานวิจัยเรื่องตนทุนทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอมในการ

ผลิตสินคาและ บริการตามแนวคิดการบริโภคและผลิตท่ียั่งยืนเพ่ือจัดลําดับความสําคัญในการจัดการ

สิ่งแวดลอมของประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในระบบหวงโซอุปทานของการผลิตสินคาและบริการจําแนกรายสาขาการผลิตตามระบบบัญชี ปจจัย

การผลิตและผลผลิตของประเทศไทยตามแนวคิดการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืนและ ๒) เสนอแนะ

การจัดลําดับความสําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมตามผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบวา ตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการผลิตสินคาและ 

บริการของประเทศไทยโดยเฉลี่ย ๑ บาท จะมีสวนประกอบของตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเทากับ ๐.๑๔๖๖๔๔ บาท หรือประมาณรอยละ ๑๔.๖๖ ของมูลคาสินคาและบริการ โดย

แบงเปนสวนประกอบของตนทุนดาน (๑) ทรัพยากรธรรมชาติ ๐.๐๓๐๖๑๔ หนวย (๒) พลังงานและ

ขนสง ๐.๑๑๑๘๗๗ หนวย (๓) สารเคมีท่ีกอใหเกิดมลพิษ ๐.๐๐๒๗๒๒ หนวย และ (๔) ของเสีย 

๐.๐๐๑๔๓๑ หนวย แสดงใหเห็นวาตนทุนดานพลังงานและขนสงเปนสวนประกอบตนทุนมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ ๑๑.๑๙ ของมูลคาสินคาและบริการ รองลงมาไดแกตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานสารเคมีท่ีกอใหเกิดมลพิษและดานของเสียตามลําดับ 

  

                                                           
 ๗๑ สมบัติ พันธวิศิษฏ, “ตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการผลิตสินคาและ บริการตาม

แนวคิดการบริโภคและผลิตท่ียั่งยืนเพ่ือจัดลําดับความสําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศไทย”, 

วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดลอม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 

๒๕๕๕). 



 

๗๙ 

๒.๖.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม  

ปกรณ มหากันธา๗๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับหลักพุทธธรรมนั้น มีการวิจัยเก่ียวของกับ 

รูปแบบและกระบวนการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ มีวัตถุประสงค ๓ 

ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักการบริหารองคกรตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือศึกษาการ

บริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล และ๓) เพ่ือสรางรูปแบบและกระบวนการ

บริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ  ผลการศึกษาวิจัย พบวาหลักพุทธธรรม

ในการบริหารองคกร ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ไดแก อธิปไตย ๓ อคติ ๔ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท 

๔ สังคหวัตถุ ๔ อปริหานิยธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ หลักราชธรรม ๑๐ หรือทศพิธราชธรรม และหลัก

จักรวรรดิวัตร  

หลักการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏในระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนด

หลักการปฏิบัติไว ๖ หลัก ไดแก ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปรงใส  

๔) หลักการมีสวนรวม ๕) หลักความรับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุมคา รูปแบบและกระบวนการ

บริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ มีลําดับข้ันตอน ไดแก ๑) กําหนดยุทธศาสตร

การบริหารองคกร ดวยการปลูกฝงคานิยมท่ีพึงประสงค ๒) บูรณาการนําหลักการบริหารทางพุทธ

ศาสนาและหลักการบริหารแบบธรรมมาภิบาล เพ่ือกําหนดคานิยมท่ีพึงประสงคขององคกร ๓) 

กําหนดวิธีการบริหารองคกรใหความรู โดยการสัมมนา ฝกอบรม เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากร

และการพัฒนาองคกร และ๔) กําหนดลักษณะการบริหารท่ีพึงประสงค เพ่ือเกิดประโยชนตน 

(องคกร) เกิดประโยชนผูอ่ืน (ประชาชน) และเกิดประโยชนแกท้ังสองฝาย สามารถเปนตนแบบและ

เปนแบบอยางท่ีดีใหแกองคกรอ่ืนๆตอไป 

 ภาส ภาสสัทธา๗๓ ไดทําการวิจัย เรื่องการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการ

ดานความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคของการวิจัย ๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห

สภาพปญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานความโปรงใส 

๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานความโปรงใสตามหลัก

                                                           
 ๗๒ ปกรณ มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเชิงพุทธบูรณา

การ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

 ๗๓ ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการดานความโปรงใสขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 

๘๐ 

พุทธธรรม และ ๓) เพ่ือนําเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการดานความโปรงใส

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ผลการวิจัยพบวา ๑. สภาพปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในดานความโปรงใส ดานการนําหลักนิติธรรมมาปฏิบัติเพ่ือสรางความโปรงใสในการ

บริหารงาน ประกอบดวย ๓ ประเด็นสําคัญ คือ ๑) กฎเกณฑ ๒) ระเบียบ ๓) กฎหมาย ในการ

บริหารงานและการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารงานและบุคลากร ดานการนําการมีสวนรวมเพ่ือสราง

ความโปรงใสในการบริหารงาน ประกอบดวย ๓ ประเด็นสําคัญ คือ ๑) รวมคิด ๒) รวมทํา ๓) รวม

ตรวจสอบ ในการบริหารงานและการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารและบุคลากร ดานการนําความ

รับผิดชอบมาปฏิบัติเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารงาน ประกอบดวย ๓ ประเด็นสําคัญคือ ๑) 

ความรับผิดชอบตอตนเอง ๒) ความรับผิดชอบตอชุมชนทองถ่ิน ๓) ความรับผิดชอบตอสังคม ในการ

บริหารงานและการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารและบุคลากร ๒. ดานการนําหลัก หิริ โอตตัปปะ กับ

หลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการปฏิบัติเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารงาน คือ ๑) ความ

ละอายตอการกระทําสิ่งผิด ๒) ความเกรงกลัวตอการกระทําผิด ในการนําหลักธรรม อปริหานิยธรรม 

๗ กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการปฏิบัติมีวิสัยทัศน ภารกิจ และการพัฒนาการการบริหาร

จัดการตางๆชัดเจนยิ่งข้ึน  

 พระมหาคมเพชร วชิรปญโญ (เรืองผา)๗๔ ทําการวิจัยเรื่อง การนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

มาประยุกตใชในการบริหารราชการ สวนทองถ่ิน : กรณีศึกษาเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลใน

อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบวา การนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกตใชในการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล ท้ัง ๗ ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก  
 พระธนันต ชยานนโท (ประเสริฐศิลป)๗๕ ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงาน ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ พบวา การบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

  

                                                           
 ๗๔ พระมหาคม เพชรวชิรปฺโญ, “การนําหลักสัปปุริสธรรม๗ มาประยุกตใชในการบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน : กรณีศึกษาเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี”, บทความทางวิชาการ, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 

 ๗๕ พระธนันต ชยานนฺโท (ประเสริฐศิลป), “การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยตามหลักสัปปุริสธรรม ๗”, บทความทางวิชาการ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



 

๘๑ 

 สมโพชน กวักหิรัญ๗๖ ทําการศึกษาวิจัยเรื่องบูรณาการการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลดวยหลักสัปปุริสธรรม๗ ผลการวิจัยพบวา ๑. ดานการบริหารงานบุคคล บูรณาการ

ดวยหลักสัปปุริสธรรม๗ ขอท่ีวาดวยการรูจักเหตุ รูจักผล การรูจักตน และการรูจักบุคคล ทําใหมีการ

วางแผนงานท่ีดีมีระบบในการดําเนินงานไดตรงตามเปาหมายยิ่งข้ึน สามารถทําใหเกิดความเปนธรรม 

ลดปญหาความขัดแยง ลดภาวะความเสียหาย สิ้นเปลืองคาใชจาย สงผลใหเกิดผลดีข้ึน การ

ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ๒. ดานการศึกษาบูรณาการดวยหลักสัปปุริสธรรม ๗ ขอท่ีวาดวย การรูจัก

เหตุ การรูจักผล และการรูจักประมาณ ทําใหมีการวางแผนงานท่ีดีมีระบบในการดําเนินงาน ตรงตาม

เปาหมายยิ่งข้ึน ลดภาวการณดอยประสิทธิภาพการบริหาร ลดการเสียหายการสิ้นเปลืองคาใชจายใน

การดําเนินงาน ทําใหการดําเนินงานมีผลสําเร็จดีข้ึน ๓. ดานการบริหารงบประมาณ บูรณาการ

หลักสัปปุริสธรรม๗ ขอท่ีวาดวย การรูจักเหตุ การรูจักผล การรูจักประมาณและการรูจักชุมชน ทําให

การจัดสรรงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุดอยางคุมคา เกิดความเปนธรรม ลดปญหาความขัดแยง 

ความไมเสมอภาค เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔. ดานสาธารณะสุข บูรณาการดวยหลักสัปปุ

ริสธรรม ๗ ขอท่ีวาดวยการรูจักเหตุและการรูจักกาล ทําใหเกิดประโยชนตอประชาชนดานสุขภาพ

และจิตใจ และการลดภาวะความเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บ การดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ๕. ดาน

การบริการสาธารณะ บูรณาการดวยหลักสัปปุริสธรรม๗ ขอท่ีวาดวย การรูจักเหตุ การรูจักประมาณ 

การรูจักชุมชน และการรูจักบุคคล ทําใหมีการวางแผนงานท่ีมีระบบในการดําเนินงานดานการบริการ

สาธารณะ ตรงตามเปาหมายยิ่งข้ึน ลดภาวะความเสียหาย เสียเวลา ความสิ้นเปลืองคาใชจายในการ

ดําเนินงานทําใหการดําเนินงานเกิดประโยชนตอประชาชนและไดรับความพึงพอใจ  

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลในการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

นักวิจัย ผลงานการวิจัย 

สิริพงษ ปานจันทร, (๒๕๕๔). ๑)รัฐบาลตองกระจายอํานาจใหแกเทศบาลตําบล ๒) 

พัฒนาศักยภาพทางการคลังของเทศบาลตําบล ๓) ปรับปรุง

ระบบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลไปสูการจัดการ

ภาครัฐแนวใหม  ๔)  สง เสริมเทศบาลตําบลให มีการ

พัฒนาการบริหารงานท่ีมีความหลากหลาย ๕) รัฐบาลและ

เทศบาลตําบลควรเรงสรางและสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบล 

                                                           
 ๗๖ สมโพชน กวักหิรัญ, “บูรณาการการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักสัปปุริสธรรม๗”, 

รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



 

๘๒ 

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลในการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี (ตอ) 

นักวิจัย ผลงานการวิจัย 

นายเสนห ใจสิทธิ์, (๒๕๕๗) กระบวนมีสวนรวมของประชาชน ในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑) การวางแผน

กําหนดการสอบถามความตองการ  ๒)  ระบบการ

ประสานงานกับชมรมในทองถ่ิน ๓) การสรางกลไกการ

สงเสริมการมีสวนรวมตอกระบวนการกําหนดนโยบาย ๔) 

การใหความรูแกประชาชนตอกระบวนการกําหนดนโยบาย

สาธารณะ ๕) การระดมความคิดดวยการทําประชาคม ๖) 

การนําขอความคิดเห็นประชาชนมาระบุไวในแผนงาน ๗) 

การนําแผนงานผานการลงประชามติ และ ๘) การรวมกัน

ดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

นายอภิชาติ พานสุวรรณ, (๒๕๕๗) การพัฒนาคุณลักษณะผูนําชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาดวยหลักพุทธธรรม ทฤษฎีผูนํา ทฤษฎี

การพัฒนาท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณลักษณะผูนําชุมชนในเขต

เทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูนําชุมชนควรเปนผูท่ี

ปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  

ภูริวัจน ปุณยวุฒิปรีดา, (๒๕๕๖) การพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรีผลการศึกษา รูปแบบการจัดการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีมีเพียง ๒ รูปแบบ คือ 

แบบจัดเก็บและแบบกําจัดเทานั้น 

สุทธญาณ โอบออม, (๒๕๕๘) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนาแนวคิด ๑) ดานการ

ฝกอบรม จัดโครงการฝกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู

ความสามารถ และทักษะ ตามความแตกตางของแตละ

บุคคล การฝกอบรมข้ันศีล คือ ปรับแกการแสดงออกของ

พฤติกรรมกาย วาจา ข้ันสมาธิ คือ พัฒนาจิตใจใหมีสภาวะ

อดทน ข้ันปญญา คือชี้แนะใหเห็นพฤติกรรมท่ีควรกระทํา

หรือไมควรกระทํา 

 



 

๘๓ 

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลในการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี (ตอ) 

นักวิจัย ผลงานการวิจัย 

อธิคม เรียมศรีสกุล, ดาบตํารวจ 

(๒๕๕๗) 

รูปแบบการมีส วนร วมของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง การศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติพบวาประชาชนในพ้ืนท่ีใช

หลักการมีสวนรวม ๔ ดานคือการมีสวนรวมคิด การมีสวน

รวมดําเนินการ การมีสวนรวมรับประโยชนและการมีสวน

รวมติดตามประเมินผลโดยใชหลักอปริหานิยธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๔ 

ดาน ในการสงวน อนุรักษ พัฒนาและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ภาส ภาสสัทธา, ๒๕๕๘). การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการดาน

ความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย 

๑) รวมคิด ๒) รวมทํา ๓) รวมตรวจสอบ ในการบริหารงาน

และการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารและบุคลากร ดานการนํา

ความรับผิดชอบมาปฏิบัติเพ่ือสรางความโปรงใสในการ

บริหารงาน ประกอบดวย ๓ ประเด็นสําคัญ คือ ๑) ความ

รับผิดชอบตอตนเอง ๒) ความรับผิดชอบตอชุมชนทองถ่ิน 

๓) ความรับผิดชอบตอสังคม 

พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (คํา

พงษ), (๒๕๕๘) 

การสงเสริมจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ภาคเหนือตอนบน พบวา มาตรฐานทางจริยธรรมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํามาบูรณาการกับหลักพุทธ

ธรรมท่ีเหมาะสม ไดแก หลักสุจริตธรรม ๓ ประการ คือ 

หลักกายสุจริต หลักวจีสุจริต และหลักมโนสุจริต 

พระธนันตชยานนฺโท (ประเสริฐ

ศิลป), (๒๕๕๓).  

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ พบวา การบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักสัป

ปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  



 

๘๔ 

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลในการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี (ตอ) 

นักวิจัย ผลงานการวิจัย 

สมบัติ พันธวิศิษฏ, (๒๕๕๕). 
 

ตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการผลิตสินคา

และ บริการตามแนวคิดการบริโภคและผลิตท่ียั่งยืนเพ่ือ

จัดลําดับความสําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ

ไทย ผลการศึกษาพบวา ตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในการผลิตสินคาและ บริการของประเทศไทย

โ ดย เ ฉลี่ ย  ๑  บาท  จะ มี ส ว น ป ร ะกอบ ของต น ทุ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทากับ ๐.๑๔๖๖๔๔ 

บาท หรือประมาณรอยละ ๑๔.๖๖ ของมูลคาสินคาและ

บริการ โดยแบงเปนสวนประกอบของตนทุนดาน (๑) 

ทรัพยากรธรรมชาติ ๐.๐๓๐๖๑๔ หนวย (๒) พลังงานและ

ขนสง ๐.๑๑๑๘๗๗ หนวย (๓) สารเคมีท่ีกอใหเกิดมลพิษ 

๐.๐๐๒๗๒๒ หนวย และ (๔) ของเสีย ๐.๐๐๑๔๓๑ หนวย 

ปกรณ มหากันธา, (๒๕๕๗). รูปแบบและกระบวนการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เชิงพุทธบูรณาการ ผลการศึกษาวิจัย พบวาหลักพุทธธรรม

ในการบริหารองคกร ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ไดแก 

อธิปไตย ๓ อคติ ๔ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ 

อปริหานิยธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ หลักราชธรรม ๑๐ หรือ

ทศพิธราชธรรม และหลักจักรวรรดิวัตร  

พระมหาคมเพชรวชิรปฺโญ, 

(๒๕๕๒).    

การนําหลักสัปปุริสธรรม๗มาประยุกตใชในการบริหารราช 

การสวนทองถ่ิน: กรณีศึกษาเฉพาะองคการบริหารสวน

ตําบลในอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี พบวา การนํา

หลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกตใชในการบริหารราชการ

องคการบริหารสวนตําบล ท้ัง ๗ ดาน อยูในระดับมาก  

 

  



 

๘๕ 

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลในการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี (ตอ) 

นักวิจัย ผลงานการวิจัย 
 สมโพชน กวักหิรัญ, (๒๕๕๓), เรื่องบูรณาการการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

ดวยหลักสัปปุริสธรรม๗ พบวา ๑. ดานการบริหารงาน

บุคคล บูรณาการดวยหลักสัปปุริสธรรม๗ ขอท่ีวาดวยการ

รูจักเหตุ รูจักผล การรูจักตน และการรูจักบุคคล ทําใหมี

การวางแผนงานท่ีดีมีระบบในการดําเนินงานไดตรงตาม

เปาหมายยิ่งข้ึน สามารถทําใหเกิดความเปนธรรม ลดปญหา

ความขัดแยง ลดภาวะความเสียหาย สิ้นเปลืองคาใชจาย 

สงผลใหเกิดผลดีข้ึน ๒. ดานการศึกษาบูรณาการดวย

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการรูจักเหตุ การรูจักผล และการ

รูจักประมาณ ทําใหมีการวางแผนงานท่ีดีมีระบบในการ

ดําเนินงาน ตรงตามเปาหมายยิ่งข้ึน ลดภาวการณดอย

ประสิทธิภาพการบริหาร ลดการเสียหายการสิ้นเปลือง

คาใชจายในการดําเนินงาน ๓. ดานการบริหารงบประมาณ 

บูรณาการหลักสัปปุริสธรรม๗ ขอท่ีวาดวย การรูจักเหตุ 

การรูจักผล การรูจักประมาณ 

สมบัติ พันธวิศิษฏ, (๒๕๕๕). ตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการผลิตสินคา

และ บริการตามแนวคิดการบริโภคและผลิตท่ียั่งยืนเพ่ือ

จัดลําดับความสําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ

ไทย ผลการศึกษาพบวา ตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในการผลิตสินคาและ บริการของประเทศไทย

โ ดย เ ฉลี่ ย  ๑  บาท  จะ มี ส ว น ป ร ะกอบ ของต น ทุ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทากับ ๐.๑๔๖๖๔๔ 

บาท หรือประมาณรอยละ ๑๔.๖๖ ของมูลคาสินคาและ

บริการ โดยแบงเปนสวนประกอบของตนทุนดาน (๑) 

ทรัพยากรธรรมชาติ ๐.๐๓๐๖๑๔ หนวย (๒) พลังงานและ

ขนสง ๐.๑๑๑๘๗๗ หนวย (๓) สารเคมีท่ีกอใหเกิดมลพิษ 

๐.๐๐๒๗๒๒ หนวย และ (๔) ของเสีย ๐.๐๐๑๔๓๑ หนวย 

 



 

๘๖ 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดังท่ีไดกลาวมาท้ังหมดขางตน ประกอบกับไดรับคําชี้แนะจาก

คณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธทุกทาน ทําใหผูวิจัยสามารถสรางกรอบ

แนวคิดใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทในการศึกษาวิจัยไดมากยิ่งข้ึน โดยกรอบแนวคิดท่ี

ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

ภาพท่ี ๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Framework) 

     การบริหารงานของเทศบาล              

      - ดานการวางแผนงาน            

      - ดานการอํานวยการ                         

      - ดานการควบคุมคุณภาพ 

      - ดานการปฏิบัติงาน                                   

    

        หลักสัปปุริสธรรม ๗ 

๑. ธัมมัญุตา เปน ผูรูจักเหตุ           

๒. อัตถัญุตา เปน ผูรูจักผล           

๓. อัตตัญุตา เปน ผูรูจักตน             

๔.มัตตัญุตา เปน ผูรูจักประมาณ 

๕.กาลัญุตา เปน ผูรูจักกาลเวลา             

๖.ปริสัญุตา เปน ผูรูจักชุมชน                

๗.ปุคคลัญุตา  เปน ผูรูจักบุคคล 

 

ประสิทธิผลการบริหารงานดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

การคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปา

ตามหลักพุทธธรรม  

 ๒.  การจัดการสิ่ งแวดลอมและ

มลพิษตามหลักพุทธธรรม   

 ๓. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะตาม

หลักพุทธธรรม 

 

 

 



 
 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี”ซ่ึงใชรูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed 

Methodology Research) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยและข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย        

 ๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง       

 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย       

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล       

 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี”การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช

ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณกอน

แลวจึงทําการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 ๓.๑.๑ วิจัยเชิงปริมาณ  การใชระเบียบวิธีการวิจัย เชิ งปริมาณ (Quantitative 

Research) ใชคําถาม (Questionnaire) เพ่ือการวิจัยปลายปดและปลายเปด จํานวน ๗๓ ขอ  แจก

แบบสอบถามโดยสุมอยางงาย (Random Sampling) แตละขอจะมีมาตรา (scale) ใหเลือกตอบ ๕ 

ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด   

๓.๑.๒ วิจัยเชิงคุณภาพ 

๑. การสัมภาษณเชิงลึก (Deep Interview) กับ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant 

Interview) ดวยการบันทึกและเก็บขอมูล  โดยการกําหนดกลุมเปาหมายและกลุมผูใหขอมูลสําคัญ  

๒. สรุปผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  
  



๘๘ 

 

๓.๒ ประชากรและกลุมตวัอยาง 

๓.๒.๑ ประชากรและกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 

๑. ประชากรกลุมตัวอยางในเชิงปริมาณ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ี  เทศบาล

จังหวัดนนทบุรีมีจํานวนเทศบาลท้ังหมด ๑๗ แหง ประกอบดวย 

๑) เทศบาลนครนนทบุร ี  จํานวน ๒๐๓,๐๙๕ คน๑      

๒) เทศบาลนครปากเกร็ด   จํานวน ๑๔๖,๗๑๖ คน๒     

๓) เทศบาลเมืองบางบัวทอง   จํานวน   ๓๙,๓๘๕ คน๓      

๔) เทศบาลเมืองบางกรวย   จํานวน   ๓๕,๑๒๐ คน๔      

๕) เทศบาลเมืองพิมลราช   จํานวน   ๓๔,๓๙๘ คน๕     

๖) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง   จํานวน   ๑๓,๖๗๓ คน๖    

๗) เทศบาลตําบลปลายบาง   จํานวน   ๓๒,๑๓๕ คน๗    

๘) เทศบาลตําบลเสาธงหิน  จํานวน   ๒๘,๑๘๖ คน๘    

๙) เทศบาลตําบลไทรมา   จํานวน   ๒๑,๐๓๘ คน๙     
  

                                                           
๑ ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรี, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://nakornnont.go.th 

[๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 
๒ ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: www.pakkretcity.go.th  

[๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 
๓ ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: www.buathongcity.go.th 

[๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 
๔ ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.bangkruaicity.go.th 

[๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 
๕ ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: www.pimolrach.go.th 

[๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘].  
๖ ข อ มู ล ป ร ะ ช า ก ร ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง บ า ง ศ รี เ มื อ ง ,  [ อ อ น ไ ล น ] .  แ ห ล ง ท่ี ม า : 

http://www.bangsrimuang.go.th [๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘].   
๗ ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลปลายบาง, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.plaibang.go.th 

[๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 
๘ ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลเสาธงหิน, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.sth.go.th  

[๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 
๙ ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลไทรมา, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.saima.go.th  

[๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘].  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://nakornnont.go.th/
http://www.pakkretcity.go.th/
http://www.buathongcity.go.th/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://www.pimolrach.go.th/
http://www.sth.go.th/
http://www.saima.go.th/


๘๙ 

 

๑๐) เทศบาลตําบลบานบางมวง  จํานวน   ๑๑,๔๐๐ คน๑๐    

๑๑) เทศบาลตําบลบางเลน   จํานวน   ๑๑,๓๘๙ คน๑๑  

๑๒) เทศบาลตําบลศาลากลาง   จํานวน   ๑๐,๗๘๙ คน๑๒   

๑๓) เทศบาลตําบลบางสีทอง  จํานวน     ๘,๕๔๗ คน๑๓   

๑๔) เทศบาลตําบลบางใหญ   จํานวน     ๘,๔๔๖ คน๑๔    

๑๕) เทศบาลตําบลบางพลับ   จํานวน     ๗,๓๓๔ คน๑๕    

๑๖) เทศบาลตําบลบางมวง   จํานวน     ๔,๔๘๐ คน๑๖ 

๑๗) เทศบาลตําบลไทรนอย   จํานวน     ๑,๘๙๕ คน๑๗   

      รวมประชากรท้ังหมด   จํานวน ๖๑๗,๙๒๖ คน  

๒. กลุมตัวอยาง 

๑) การวิจัยเชิงปริมาณไดใชคําถาม   จํานวน ๗๓ ขอ โดยทําการสุมตัวอยางแบบงาย 

(Random Sampling) จากประชากรในพ้ืนท่ีวิจัยท้ังหมด ๖๑๗,๙๒๖ คน 

โดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane)๑๘  

                                                           
๑๐ ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลบานบางมวง, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: www.bangmoung.go.th 

[๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 
๑๑ ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลบางเลน, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.bglane.go.th [๒๐ 

ธ.ค. ๒๕๕๘].  
๑๒ ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลศาลากลาง, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.salaklan.go.th 

[๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 
๑๓ ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลบางสีทอง, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://bangsithong.go.th 

[๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 
๑๔ ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลบางใหญ, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.bym.go.th 

[๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘].  
๑๕ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลบางพลับ, [ออนไลน].แหลงท่ีมา: http://www.bangplub.go.th 

[๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘]. 
๑๖ ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลบางมวง, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: www.bangmoung.go.th [๒๐ 

ธ.ค. ๒๕๕๘]. 
๑๗ ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลไทรนอย, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.sainoi.go.th [๒๐ 

ธ.ค. ๒๕๕๘].  
๑๘ Yamane Taro, Statistics An Introductory Analysis, 2nd Ed, (New York: Harper and Row, 

1970), p. 886. 

http://www.bglane.go.th/
http://www.salaklan.go.th/
http://www.bym.go.th/
http://www.sainoi.go.th/


๙๐ 

 

N 

1+N(e)2 

จากสูตร       n =               N             
  

                           1+N (e)2       

             n    คือ   ขนาดของกลุมตัวอยาง      

              N    คือ   ขนาดของประชากร       

             e    คือ   ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยาง                        

โดยท่ี     n = จํานวนของขนาดของกลุมตัวอยาง ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕%  

           N = จํานวนรวมท้ังหมดของประชากรท่ีใชในการศึกษา  

         e = ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณคา (เทากับ ๐.๐๕)  

จากขอมูลประชากรท้ังหมด แทนคาจากสูตรจะไดกลุมตัวอยางดังนี้   

ขนาดของกลุมตัวอยาง     =         ๖๑๗,๙๒๖            =    ๓๙๙.๙๙ คน  

                       ๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕)๒    

 จากจํานวนประชากรท้ังหมดท่ีใชในการศึกษาวิจัย จํานวน ๖๑๗,๙๒๖ คน ไดกลุม

ตัวอยาง  ๓๙๙.๙๙ หรือ ประมาณ  ๔๐๐ คน แบงตามความหนาแนนของประชากร ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงท่ีมาของกลุมตัวอยางจากเทศบาลตางๆตามสัดสวนประชากร 

  

ลําดับท่ี 

 

รายช่ือเทศบาล 

 

ประชากร  

(คน) 

 

สูตร n = 

 

กลุมตัวอยาง

(คน) 

๑ เทศบาลนครนนทบุรี ๒๐๓,๐๙๕ ๒๐๓,๐๙๕                       

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕)๒ 
๑๓๑ 

๒ เทศบาลนครปากเกร็ด ๑๔๖,๗๑๖ ๑๔๖,๗๑๖ ๐                       

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๕)๒ 

๙๕ 

๓ เทศบาลเมืองบางบัวทอง  ๓๙,๓๘๕ ๓๙,๓๘๕                                 

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕)๒ 
๒๕ 

๔ เทศบาลเมืองบางกรวย  ๓๕,๑๒๐ ๓๕,๑๒๐                         

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕)๒ 
๒๔ 

๕ เทศบาลเมืองพิมลราช ๓๔,๓๙๘ ๓๔,๓๙๘                        

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕)๒ 
๒๒ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A


๙๑ 

 

N 

1+N(e)2 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงท่ีมาของกลุมตัวอยางจากเทศบาลตางๆตามสัดสวนประชากร (ตอ) 
 

ลําดับท่ี 

 

รายช่ือเทศบาล 

 

ประชากร 

(คน) 

 

สูตร n = 

 

กลุมตัวอยาง

(คน) 

๖ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ๑๓,๖๗๓ ๑๓,๖๗๓                               

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕๒ 
๙ 

๗ เทศบาลตําบลปลายบาง   ๓๒,๑๓๕ ๓๒,๑๓๕                              

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕)๒ 
๒๐ 

๘ เทศบาลตําบลเสาธงหิน ๒๘,๑๘๖ ๒๘,๑๘๖                                  

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕)๒ 
๑๘ 

๙ เทศบาลตําบลไทรมา   ๒๑,๐๓๘ ๒๑,๐๓๘                             

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕)๒ 
๑๑ 

๑๐ เทศบาลตําบลบานบางมวง ๑๑,๔๐๐ ๑๑,๔๐๐                            

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕)๒ 
๘ 

๑๑ เทศบาลตําบลบางเลน  ๑๑,๓๘๙ ๑๑,๓๘๙                            

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕)๒ 
๘ 

๑๒ เทศบาลตําบลศาลากลาง   ๑๐,๗๘๙ ๑๐,๗๘๙                              

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕)๒ 
๗ 

๑๓ เทศบาลตําบลบางสีทอง  ๘,๕๔๗ ๘,๕๔๗                               

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕)๒ 
๖ 

๑๔ เทศบาลตําบลบางใหญ   ๘,๔๔๖ ๘,๔๔๖                              

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕)๒ 
๖ 

๑๕ เทศบาลตําบลบางพลับ   ๗,๓๓๔ ๗,๓๓๔                             

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕)๒ 
๕ 

๑๖ เทศบาลตําบลบางมวง   ๔,๔๘๐ ๔,๔๘๐                               

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕)๒ 
๓ 

 

 



๙๒ 

 

N 

1+N(e)2 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงท่ีมาของกลุมตัวอยางจากเทศบาลตางๆตามสัดสวนประชากร (ตอ) 
 

ลําดับท่ี 

 

รายช่ือเทศบาล 

 

ประชากร 

(คน) 

 

สูตร n = 

 

 

กลุมตัวอยาง

(คน) 

๑๗ เทศบาลตําบลไทรนอย  ๑,๘๙๕ ๑,๘๙๕                                

๑+๖๑๗,๙๒๖(๐.๐๕)๒ 
๒ 

 

กลุมประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถแบงออกไดเปน ๒ ประเภท ไดแก   

(๑) กลุมประชากรสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เปนประชาชนมีภูมิลําเนาอยูในเขต

เทศบาล ท่ีมีอายุตั้งแต ๑๘ ป ข้ึนไป และอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีท้ัง 

๑๗ แหง จํานวน ๔๐๐ คน 

(๒) กลุมประชากรสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

กลุมเปาหมายผูใหขอมูลสําคัญ หมายถึง พระสงฆผูรูหลักธรรมะในเรื่องการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักพุทธธรรมและการประยุกตใชหลักธรรมดังกลาว ผูบริหารของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี นักวิชาการ, เจาหนาท่ีภาครัฐ, ผูนําทองถ่ิน, และปราชญชาวบาน, ท่ีเก่ียวของหรือมี

ความรูในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จากการสัมภาษณ ๒๒ รูป/คน  

๑. โดยสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)  กําหนดตัวผูสัมภาษณแบบเจาะจง

ซ่ึงเปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ  โดยผูวิจัยทําการ

สัมภาษณเชิงลึก เปนบุคคลซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีวิจัย และมีองคความรูหลากหลาย มีความเขาใจในสภาพ

ปญหาของทองถ่ินนั้นๆ  มีขอมูลท่ีดีลึกซ้ึงกวางขวางเปนพิเศษ  เหมาะสมกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

รวมจํานวน  ๒๒  คน ประกอบดวย 

กลุมผูบริหารระดับสูงท่ีทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย กํากับดูแลงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จํานวน ๕ ทาน 

ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี จํานวน ๙ ทาน  

กลุมนักวิชาการ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ ๓ กลุม   (จํานวน ๘ ทาน) ดังนี้  

(๑) กลุมพระสงฆท่ีเปนเมธีทางหลักธรรมพระพุทธศาสนา จํานวน ๒ รูป 

(๒) กลุมผูเชี่ยวชาญดานการจัดการองคการเพ่ือใหขอมูลในดานการพัฒนาองคการ

และการมีสวนรวมในการบริหารงานเทศบาลของประชาชน จํานวน ๓ ทาน 

(๓) กลุมผูเชี่ยวชาญดานรัฐประศาสนศาสตร เพ่ือใหขอมูลในดานการปกครองและการ

พัฒนาทองถ่ิน จํานวน ๓ ทาน 
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๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือการวิจัยไว ๒ แบบ คือ 

๓.๓.๑ เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิง

ปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีข้ันตอนการสรางเครื่องมือ ดังตอไปนี้  

๑) ผูวิจัยศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลการ

บริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี ๕ ดานคือ ดานประสิทธิผลของเทศบาล  ดานการบริหารงานของเทศบาล ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ดานการดูแล

รักษาท่ีสาธารณะ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๒) นําองคความรู ท่ีไดรับจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมา

กําหนดกรอบแนวคิด ในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

๓)  กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัย โดยขอคําปรึกษาจากอาจารยท่ี

ปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

๔)  สรางเครื่องมือ  

๕)  นําเสนอรางเครื่องมือการวิจัยตออาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 

เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

๖)  นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใชกับประชากรท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง

ประชากรท่ีจะดําเนินการวิจัยเพ่ือหาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 

๗)  ปรับปรุงแกไขเครื่องมือเพ่ือใหมีความสมบูรณ 

๘)  จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณและนําไปใชจริงเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม

ตัวอยางในพ้ืนท่ีวิจัย 

๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี” โดยแบง

แบบสอบถามเปน ๓ สวน ดังนี้ 

สวนท่ี ๑ แบบสอบถามลักษณะดานบุคคล เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ตําแหนงงาน  และ ระยะเวลาอาศัยอยูในพ้ืนท่ี ลักษณะของคําถาม

เปนแบบเลือกตอบ 

สวนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ประกอบดวยขอมูล ๕ ดานคือ ดานประสิทธิผล
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ของเทศบาล ดานการบริหารงานของเทศบาล ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา 

ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ และดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ ผสมหลักพุทธธรรม

ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีใชในชีวิตประจําวัน คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ เชื่อมโยงกับการมีสวนรวมของ

ประชาชน และใช มาตราประมาณคา (rating scale) ตามแบบของ Likert๑๙ แตละขอจะมีมาตรา 

(scale) ใหเลือกตอบ ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ตามลําดับ ซ่ึงมีการให

คะแนนดังนี้ 

  มากท่ีสุด   ใหคะแนนเทากับ ๕       

  มาก  ใหคะแนนเทากับ ๔     

  ปานกลาง  ใหคะแนนเทากับ ๓     

  นอย   ใหคะแนนเทากับ ๒       

  นอยท่ีสุด  ใหคะแนนเทากับ ๑           

แปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ ดังนี้      

  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึงเห็นดวย มากท่ีสุด    

  คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึงเห็นดวย มาก    

  คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึงเห็นดวย ปานกลาง   

  คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึงเห็นดวย นอย    

  คาเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึงเห็นดวย นอยท่ีสุด  

สวนท่ี ๓ เปนคําถามแบบปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ

ประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรีท้ัง ๕ ดาน คือ ดานประสิทธิผลของเทศบาล ดานการบริหารงานของเทศบาล ดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ และดาน

การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ และการประยุกตหลักพุทธธรรม 

๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเชิงปริมาณ 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการหาคาความเท่ียงตรง (validity) และ

ความเชื่อม่ัน (reliability) ดังนี้ 

๑. การทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนํารางแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปให

ผูเชี่ยวชาญ ๕ ทาน ซ่ึงประกอบดวย 

                                                           
๑๙ Likert Rensis, The Method of Constructing and Attitude Scale, Fishbeic Matin Ed, (New 

York: Wily e& Son, 1967), p.p. 90-95. 
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๑) ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร    - อาจารยหัวหนาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช       - อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร

มหา วิ ทย าลั ย มหาจุ ฬ าล งกรณราช วิ ทย าลั ย 

ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด 

สุพรรณบุรี  

๓) อาจารย ดร.รัฐพล เย็นใจมา    - อาจารยประจํา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๔) อาจารย ดร.อนุวัต กระสงข     - อาจารยประจํา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕) อาจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง   - อาจารยประจํา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ชวยตรวจสอบและแกไขใหมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ท่ีสามารถใช

วัดไดตรงตามเนื้อหาสาระครอบคลุมและวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไวตอไป  

๒. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือขอ

ความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม เพ่ือพิจารณาท้ังใน

ดานเนื้อหาสาระและโครงสรางของคําถาม ตลอดจนภาษาท่ีใชและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence 

Index: IOC) โดยไดคา IOC ตั้งแต ๐.๖๐ ข้ึนไปทุกขอ 

๓. การทดสอบหาความเชื่อม่ัน (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีไดแกไขเสร็จเรียบรอยไป

ทดสอบโดยใช (Try-Out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน ๓๐ คน เพ่ือหาคา ความเชื่อม่ันดวย

วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันเกณฑท่ียอมรับไดคือ ๐.๙๘๙ 

๔. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไข เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือ

ขอความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณเพ่ือใชในการวิจัยตอไป 

ในงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลในเชิงปริมาณตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

๑) จัดเตรียมแบบสอบถาม (Questionnaire) 

๒)  ติดตอขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร เพ่ือขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

๓) ลงพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ดวยตนเอง 
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๔) เก็บแบบสอบถามพรอมตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถาม

(Questionnaire) แลวนําไปวิเคราะหขอมูล  

๓.๓.๔ เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ 

๑) แบบสัมภาษณ   ลักษณะของเครื่องมือประกอบดวย 

(๑) แบบฟอรมการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ 

(Key Informant Interview) เรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมตามหลัก

พุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี”  สําหรับใชสัมภาษณ นักวิชาการ ผูบริหารทองถ่ินโดยแบง

แบบสัมภาษณเปน ๒ สวน ดังนี้ 

สวนท่ี ๑ ขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ตําแหนง รายได ระยะเวลาท่ี

อาศัยอยูในพ้ืนท่ี 

สวนท่ี ๒ ประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๔ ดาน คือ ดานการ

บริหารงานของเทศบาล ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา ดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ และดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ ประยุกตหลักพุทธธรรมซ่ึงเปน

หลักธรรมท่ีใชในชีวิตประจําวัน คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 

(๒) แบบฟอรมการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สําหรับใชสัมภาษณ

พระสงฆผูมีความรูในหลักพระธรรมคําสอนประเด็นการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักพุทธธรรม จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant Interview) เรื่อง 

“ประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี”  

๒) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

(๑) นําแบบสัมภาษณท่ีสรางเสร็จ เสนออาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ เพ่ือตรวจสอบ 

แกไขความถูกตองและตรงตามเนื้อหา (content validity) แลวนําแบบสัมภาษณนั้นมาปรับปรุงแกไข

ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

(๒) นําแบบสัมภาษณท่ีปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

ไปพบผูเชี่ยวชาญเพ่ือขอความอนุเคราะห พิจารณาท้ังในดานเนื้อหาสาระ และโครงสรางของคํา

สัมภาษณ รูปแบบของคําสัมภาษณ ตลอดจนภาษาท่ีใชในการสัมภาษณ 

(๓) ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหคําสัมภาษณมี

ความสมบูรณ และนําไปสัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ีวิจัย 
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 ๓.๓.๕ การสัมภาษณ (Interview)   

เปนการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ( Key Informant Interview) ใชรูปแบบการ

สัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-structured Selection Interview) โดยใชแบบบันทึกขอมูลเบื้องตน 

บันทึกขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูใหขอมูลสําคัญแตละทานเพ่ือเปนหลักฐานประกอบในการเก็บ

รวบรวมขอมูลและแยกประเภทท่ีมาของขอมูล โดยจะสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทานละประมาณ ๑ 

ชั่วโมงผูวิจัยทําการสัมภาษณดวยตัวเองมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

๑. ข้ันเตรียมการสัมภาษณ  ไดแก กอนลงสนามเพ่ือรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 

ผูวิจัยไดนัด หมาย วัน เวลา ท่ีจะสัมภาษณกับผูใหขอมูลสําคัญ พรอมติดตอขอหนังสือเพ่ือขออนุญาต

สัมภาษณจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ผูวิจัยศึกษาประเด็น

คําถามท่ีจะใชในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ในประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕ ดาน คือ ดานประสิทธิผลของเทศบาล ดานการบริหารงานของเทศบาล ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ และดานการดูแล

รักษาท่ีสาธารณะ ประยุกตหลักพุทธธรรมซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีใชในชีวิตประจําวัน คือ หลักสัปปุริส

ธรรม ๗ และ เตรียมใชเครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมกอน

ดําเนินการสัมภาษณ 

๒. ข้ันดําเนินการสัมภาษณ  ผูวิจัยจะสนทนาสรางความคุนเคยกับผูใหสัมภาษณ แจง

วัตถุประสงคของการสัมภาษณ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียงใน ขณะท่ีสัมภาษณ 

ผูวิจัยจะขออนุญาตใชกลองถายรูปเพ่ือบันทึกภาพการสัมภาษณเพ่ือเปนเอกสารประกอบการอางอิง

ในการสัมภาษณ หากผูใหสัมภาษณไมประสงคท่ีจะใหบันทึกเสียงในชวงใด ผูวิจัย ก็จะไมบันทึกเสียง 

บุคคลผูมีความรูและเหมาะสมท่ีจะใหขอมูลสําคัญประกอบงานวิจัยเพ่ือใหงานวิจัยมีความสมบูรณ

มากข้ึน ดังมีรายนามตอไปนี้ 

ตารางท่ี ๓.๒  รายนามผูทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ 

คนท่ี รายช่ือ ตําแหนง 

๑ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ 

กิตฺติปฺโญ, ดร. 

ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

(รัฐปศาสนศาสตร)  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย 

๒ พระอุดมสิทธินายก, ดร. อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย 

๓ รศ.พิพัฒน ไทยอารี  ผูอํานวยการหลักสูตร รปม. 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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๔ รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชต ิ  อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๕ รศ.ดร. วรัฃยา ศิริวัฒน   อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๖ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง 

๗ 0นายพงษศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปลายบาง 

๘ นายอดุลย บุญสม นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางพลับ 

๙ นายสัมฤทธิ์ ดวงโสน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลไทรนอย 

๑๐ ดร.วรพจน พวงแยม นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางเลน 

๑๑ นายสุพจน ธูปแพ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานบางมวง 

๑๒ นายประสิทธิพงศ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี 

๑๓ นายพงศชัย เกาะหมาก  สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี 

๑๔ นายเพ่ิมพงษ พุมวิเศษ  ผูอํานวยการสวนสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม     

เทศบาลนครนนทบุรี 

๑๕ นายกรีทา ฤทธาภัย ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

๑๖ นายวิทยา สิริอนุวัฒน ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

๑๗ นายไพโรจน ชนิตรวัฒน ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี                              

ประธานชุมชนประชานิเวศน ๓ สวนกลาง 

๑๘ นายอิทธินันท อินทรชาติ ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  

๑๙ นางรุจิรา เมฆลาย ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

๒๐ นายมงคล ฉวีจันทร ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

๒๑ นางสาวสุกัญญา บินอุมา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช 

๒๒ นางสุนันทา ปฐมนุพงษ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสาธงหิน 

๓.๓.๖ การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

การสนทนากลุมเฉพาะ  โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิเพ่ือการสนทนาเฉพาะ โดยแบงเปนฝาย

ตางๆ คือ ฝายนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ๒ รูป คณาจารยทางรัฐประศาสนศาสตร  ๕ คน และ 

พนักงานเทศบาลระดับผูบริหาร ๒ คน รวม จํานวน ๙ รูป/คน มีรายนามดังตอไปนี้  

๑. พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร.      

      ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

      (รัฐปศาสนศาสตร)    

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย  



๙๙ 

 

๒. พระปลัดระพิน พุทฺธสาโร, ดร. อาจารยประจําคณะสังคมสาสตร   

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย  

๓. รศ.ดร.สมาน งามสนิท      อาจารยประจําคณะสังคมสาสตร   

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย 

๔. รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร   อาจารยประจําคณะสังคมสาสตร   

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย 

๕. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร   หัวหนาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

                               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๖. อาจารย ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี   อาจารยประจําคณะสังคมสาสตร   

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย   

๗. อาจารยปรมต วรรณบวร   อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๘. นายมนัส นพรัตน     ปลัดเทศบาลตําบลศาลายา   

๙. วาท่ี ร.ต. เสนห สุพุทธี    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลศาลายา  

วิธีดําเนินการเก็บขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือ

ยืนยันรูปแบบประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลัก

พุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยมีพิธีกรเปนผูดําเนินรายการ มีผูจดบันทึกเปนผูจดยอ

เนื้อหาการสนทนา และมีเทปบันทึกเสียงบันทึกรายละเอียดของการพูดคุย เม่ือเสร็จสิ้นการสนทนา 

ผูวิจัยจะถอดรายละเอียดจากเทปท่ีบันทึกไว เพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะหตอไป 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน ๒ ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑ ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคท่ี

เก่ียวกับประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลใน

จังหวัด ซ่ึงผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาดังนี้ 

๑. ขอหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากประชากรท่ี

มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  

๒. จัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับกลุมตัวอยาง 

๓. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  

๔. ตรวจสอบ และคัดแยกแบบสอบถามท่ีไดรับการตอบไมสมบูรณหรือมีรองรอยระบุ

ถึงการไมตั้งใจทําแบบสอบถามโดยพิจารณาตามขอบเขตของกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว 
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๕. ทําการลงรหัสและจัดระบบขอมูลเพ่ือวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี ๒ ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือนําเสนอ

แนวทางพัฒนาประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของ

เทศบาลในจังหวัด  ดังนี้ 

๑. ติดตอประสานงานผูเชี่ยวชาญ ๒๒ รูป/คน เพ่ือขอความรวมมือในการสัมภาษณ  

พรอมชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค ข้ันตอน กระบวนการ สถานท่ี และ วัน เวลา ในการสัมภาษณ 

๒. ขอหนังสือ ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. จัดเตรียมประเด็นคําถาม โครงราง และเอกสาร ใหเพียงพอกับกลุมผูเชี่ยวชาญ 

๔. ประสานงานเพ่ือยืนยัน วัน เวลา สถานท่ี กับผูเชี่ยวชาญทุกทาน 

๕. จัดเตรียมสถานท่ี และดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง 

๖. ทําการรวมรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยการวิเคราะห  สังเคราะหขอมูล 

ในแตละประเด็นคําถาม ตามประสบการณของผูเชี่ยวชาญ ดวยวิธีการวิเคราะหปจจัยภายนอกดวย 

PEST Analysis และวิธีวิเคราะหเนื้อหา โดยการวิเคราะหจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และ

รายงานผลการวิจัย 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  

การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ  (Quantitative Analysis) เปนหลัก

โดยการดําเนินการข้ันแรก คือ นําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได จํานวน  ๔๐๐ ชุด นํามาตรวจสอบ

ความสมบูรณของแบบสํารวจ (Editing) แลวดําเนินการลงรหัสตามคูมือการลงรหัส (Code Book) 

หลังจากนั้นไดมีการตรวจสอบแบบสํารวจเพ่ือความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงดําเนินการถายรหัส

ท้ังหลายลงในแบบฟอรมถายขอมูล (Transfer Sheet) บรรจุขอมูลลงในคอมพิวเตอรและวิเคราะห

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 

๑) สถิติอางอิง (Inference Statistic) ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ  

(Multiple Regression Analysis) ใชเพ่ือศึกษาวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลในการบริหารงาน กับประสิทธิผลในการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 
๒) วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของแบบสอบถามตอนท่ี ๑ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล

โดยสถิติพ้ืนฐาน (Basic Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะกลุมตัวอยาง โดยหาความถ่ี (Frequency) คา



๑๐๑ 

 

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ การ

วิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

๓) วิเคราะหแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

ตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จํานวน ๗๓ ขอ โดยใชมาตราประมาณคา (rating 

scale) ตามแบบของ Likert แตละขอจะมีมาตรา (Scale) ใหเลือกตอบ ๕ ระดับ คือ เห็นดวยมาก

ท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และ เห็นดวยนอยท่ีสุด ตามลําดับ ซ่ึงการ

วิ เคราะหขอมูลในสวนนี้จะวิ เคราะหขอมูลดวย คาเฉลี่ย ( Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D.(Standard Deviation) โดยการแปลผลและใชหลักเกณฑการหาคาเฉลี่ยของผลคะแนนดังนี้ 
คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึงเห็นดวย มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึงเห็นดวย มาก 

คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึงเห็นดวย ปานกลาง 

คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึงเห็นดวย นอย 

คาเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึงเห็นดวย นอยท่ีสุด  

๔) นําขอมูลเชิงปริมาณมาอภิปรายผลในตารางเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (Χ )สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.(Standard Deviation) และคาการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณในแตละดาน  

๓.๕.๒ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ   

ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพตามข้ันตอนดังตอไปนี้  

๑) ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการจดบันทึกและบันทึกเสียงในการสัมภาษณ และ

สังเกตการณจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล  

๒) นําขอมูลท่ีไดมาเรียบเรียงในรูปแบบของขอความเพ่ืองายตอการแยกประเด็น  

๓) ทําการวิเคราะหและจัดแยกประเด็นตามกลุมของขอมูล  

๔) ตีความขอมูลท่ีไดโดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักท่ีนํามาใชในการวิเคราะห 

๕) สรุปขอมูลท่ีได และนําไปเปรียบเทียบทีละประเด็นระหวางผูใหขอมูลท้ัง ๒ กลุม  

๖) อภิปรายผลขอมูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ เพ่ือสรางขอสรุปรวบยอด และ

ขอเสนอแนะ  

ขอมูลจากการสัมภาษณ ท่ีผานการบันทึกขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยไดบันทึกขอมูลยอยๆ ใน

แตละประเด็นท่ีสําคัญ และเขียนบันทึกรายละเอียดเม่ือสิ้นสุดการสัมภาษณและการเสวนากลุมแตละ

ครั้ง ตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูลโดยใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสาดานขอมูล (Data 

Triangulation) พิจารณาจาก เวลา สถานท่ี และบุคคล รวมกับการตรวจสอบ แบบสามเสาดานวิธี

รวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation)  พรอมการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 



๑๐๒ 

 

เพ่ือหาขอสรุปแบบอุปนัยอยางเปนระบบและการวิเคราะหสวนประกอบอยางมีเหตุผลโดยอิงกรอบ

แนวคิดและทฤษฎีและดูความเชื่อมโยงในเชิงปริมาณ แลวนํามาเขียนบรรยายในเชิงพรรณนา๒๐ 

                                                           
๒๐ สุภางค จันทวานิช, การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ, พิมพครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๓๔. 



 
 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี” ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี 

(Mixed Method Research) ระหวาง การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รวมกับการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษามีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

๔.๑ ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ลอมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุร ี  

๔.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรม ชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี   

๔.๓ รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีท่ีมีประสิทธิผล ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูล ดังตอไปนี้  

๔.๑ ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

  



๑๐๔ 
 

๔.๑.๑ การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจํานวนและรอยละ ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

n = ๔๐๐  

  ลักษณะท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

 

๑๖๘ 

๒๓๒ 

 

๔๒.๐๐ 

๕๘.๐๐ 

 รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

อายุ 

 ๒๑ - ๓๐ ป  

 ๓๑ – ๔๐ ป 

 ๔๑ – ๕๐ ป 

 ๕๑ – ๖๐ ป 

 

 ๖๔ 

๑๐๐ 

๑๑๘ 

๑๑๘ 

 

๑๖.๐๐ 

๒๕.๐๐ 

๒๙.๕๐ 

๒๙.๕๐ 

 รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

การศึกษา 

 ต่ํากวาปริญญาตรี 

 ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท   

 ปริญญาเอก 

 

๑๘๒ 

๑๗๑ 

๔๔ 

 ๓ 

 

๔๕.๕๐ 

๔๒.๗๐ 

๑๑.๐๐ 

๐.๘๐ 

  รวม  ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

อาศัยอยูในชุมชนเปนเวลา    

 ๑. ต่ํากวา ๓ ป     

 ๒. ๓ – ๖ ป     

 ๓. ๗ – ๑๐ ป   

 ๔. มากกวา ๑๐ ป  

 

 ๓๐ 

 ๕๕ 

 ๗๔ 

 ๒๔๑ 

 

 ๗.๕๐ 

๑๓.๘๐ 

๑๘.๕๐ 

๖๐.๒๐ 

 รวม  ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  



๑๐๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจํานวนและรอยละ ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (ตอ) 

n = ๔๐๐  

อาชีพ  

เกษตรกรรม 

รับจาง ธุรกิจสวนตัว 

ผูประกอบการ  

พนักงานเอกชน   

รับราชการ   

ขาราชการการเมือง/สมาชิกเทศบาล 

พนักงานราชการ  

อ่ืน ๆ โปรดระบุ  

 

 ๕ 

๘๑ 

๗๘ 

๕๘ 

๗๗ 

 ๖ 

๓๑ 

๖๔ 

 

๑.๓๐ 

๒๐.๓๐ 

๑๙.๕๐ 

๑๔.๕๐ 

๑๙.๓๐ 

 ๑.๕๐ 

 ๗.๘๐ 

๑๖.๐๐ 

 รวม  ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 จากตารางท่ี ๔.๑ แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง จําแนกตามตัว

แปร ปจจัยสวนบุคคลพบวา ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน ๒๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๕๘.๐๐ 

มีอายุระหวาง ๕๐ – ๖๐ ป จํานวน ๑๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๒๙.๕๐ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน ๑๘๒ คน คิดเปน รอยละ ๔๕.๕๐ อาศัยอยูในชุมชนเปนเวลามากกวา ๑๐ ป จํานวน ๒๔๑ 

คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๒๐ และมีอาชีพรับจาง จํานวน ๘๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๓๐  

๔.๑.๒ การวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานการบริหารงานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ดานการบริหารงานของเทศบาล

  ในจังหวัดนนทบุรี n = ๔๐๐  

ดานการบริหารงานของเทศบาล X� S.D. แปลผล 

ดานการวางแผนงาน 

๑. เทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

 เพ่ือพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

๓.๔๐ 

 

 

๑.๐๕๒ 

 

 

ปานกลาง 

๒. ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน ดาน 

 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล 

 

๓.๐๙ 

 

๑.๓๒๙ 

 

ปานกลาง 

๓. ทานรับรูนโยบายและแผนงานดานอนุรักษทรัพยากร  

 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล  

 

๓.๑๐ 

 

๑.๒๒๓  

 

ปานกลาง 



๑๐๖ 
 

 ดานการอํานวยการ 

๔. เทศบาลมีการจัดองคการ กําหนด โครงสราง หนวยงาน  

 ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

๓.๓๓ 

 

 

.๙๙๑ 

 

 

ปานกลาง 

๕. ทานมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนานโยบายดานอนุรักษ  

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

๓.๐๔ 

 

๑.๑๘๒ 

 

ปานกลาง 

๖. เทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

 และสิ่งแวดลอมใหสมาชิกในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย  

 

๓.๐๒  

 

๑.๑๖๓  

 

ปานกลาง  

 ดานการปฏิบัติงาน 

๗. เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรู  

 ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 

๓.๑๕ 

  

 

๑.๑๗๔ 

 

 

ปานกลาง  

๘. ทานเขารวมกิจกรรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ  

 สิ่งแวดลอมกับชุมชนเสมอ 

    

๓.๐๗ ๑.๒๔๐ ปานกลาง  
  

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ดานการบริหารงานของเทศบาล

  ในจังหวัดนนทบุรี (ตอ)  

n = ๔๐๐  

ดานการบริหารงานของเทศบาล X� S.D. แปลผล 

๙. ชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม 

 

๓.๓๓ 

  

๑.๐๕๕ 

  

ปานกลาง 

 ดานการควบคุมคุณภาพ 

๑๐. เทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ 

๓.๓๙ ๑.๐๖๔ ปานกลาง 

๑๑. เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได ๓.๓๑ ๑.๐๙๗ ปานกลาง 

๑๒. เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน  

 ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในองคกร  

 

๓.๐๖ 

 

๑.๑๒๙ 

 

ปานกลาง 

รวม  ๓.๑๙  ๑.๑๔๒  ปานกลาง  

 

จากตารางท่ี ๔.๒ พบวาดานการบริหารงานของเทศบาล มีคาประสิทธิผล โดยรวม อยูใน

ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๙ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ  

๑) เทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๐ ๒) เทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ 

คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๙ ๓) เทศบาลมีการจัดองคกร กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๓ ๔) เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุม

คุณภาพการปฏิบัติงานดาน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในองคกร คาเฉลี่ย เทากับ 

๓.๓๓ ๕) เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๑ ๖) เทศบาล

จัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรู ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย 

เทากับ ๓.๑๕ ๗) ทานรับรูนโยบายและแผนงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

เทศบาล คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๐ ๘) ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน ดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๐๙ ๙) ทานเขารวมกิจกรรมดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอมกับชุมชนเสมอ คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๐๗ ๑๐) ชุมชนของ

ทานไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม 

คาเฉลี่ ย  เท า กับ  ๓.๐๖  ๑๑)  ทานมีส วนร วมในกระบวนการพัฒนานโยบายดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๐๔ นอยท่ีสุด คือ ๑๒) เทศบาลมีหลักสูตรการ

อบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมาชิกในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย 

คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๐๒ ซ่ึงมีความสอดคลองกับการวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูล

สําคัญดังนี้  

สรุปผลจากการวิ เคราะหและสังเคราะหขอมูล การสัมภาษณเชิงลึก ( In-Depth 

Interiew) วิเคราะหประเด็นดานการบริหารงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบวา เทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ตลอดจนทํางานใหบรรลุเปาหมายเปน

สวนใหญ เพราะพนักงานเทศบาลทุกระดับ ทุกกกลุมงานจะตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จากการคณะกรรมการท้ังภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําปของพนักงานเทศบาล ซ่ึงทําการประเมินตามปงบประมาณปละ ๒ ครั้ง ในภาพรวมของ

เทศบาลนครและเทศบาลเมืองในจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเปน เทศบาลขนาดใหญ มีงบประมาณในการ

ดําเนินกิจการสาธารณะมากจะมีผลการประเมินอยูในเกณฑคาเฉลี่ย ดี และดีมากของ มีเพียงบาง

จุดประสงคท่ีอยูในเกณฑ ปานกลาง สวนเทศบาลตําบลในจังหวัดนนทบุรีซ่ึงมีการจัดลําดับ เทศบาล

ตําบลขนาดใหญ เทศบาลตําบลขนาดกลางและเทศบาลตําบลขนาดเล็ก พบวามีผลการประเมินอยูใน

เกณฑ ดี และมีเพียงบางจุดประสงคท่ีอยูในเกณฑ ปานกลางเทานั้น จึงทําใหในภาพรวม เทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรีมีผลงานเปนตนแบบตอสังคมได และเปนตนแบบของเทศบาลจังหวัดตางๆทุกภูมิภาค

ของประเทศ โดยดูจากสมุดบันทึกการเยี่ยมชมกิจการ มาศึกษาดูงานของหนวยงานภาครัฐและภาค 

เอกชน นอกจากนี้แลวเทศบาลจะตองดําเนินการจัดองคการ กําหนด โครงสราง หนวยงานดาน
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อนุรักษทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม มีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในองคกร มีบุคลากรดําเนินงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐๑ ไดบทบัญญัติท่ี ๘ ไดมีกําหนดเรื่องแนวนโยบาย ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ในมาตรา ๘๕ (๕) ระบุวา รัฐตองสงเสริมบํารุงรักษาและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม

หลักการพัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกาจัดมลพิษท่ีผลกระทบตอบัญญัติวา ภายใตบังคับ

มาตรา ๑ รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ

ประชาชนในทองถ่ิน และในมาตรา ๒๙๐ บัญญัติวา “องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาท่ี

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม” และจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลมีหนาท่ีรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ัง

การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย

ประชาชนในทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีสวนรวม จากบทบัญญัติเรื่องอํานาจหนาท่ี

ดังกลาวขางตน เปนการกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจนเก่ียวกับการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมท่ีทาง

ทองถ่ิน ตองดําเนินการในการบริหารจัดการของทองถ่ินทุกๆองคกรท่ีอยูในประเทศไทย สวนเรื่อง

งบประมาณของชุมชนไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอง

เปนไปตาม สภาพความพรอมดานการบริหารจัดการของแตละเทศบาล มีการดําเนินจัดสรร

งบประมาณไมเหมือนกัน จากการท่ีเทศบาลมีการจัดองคกร กําหนด โครงสราง หนวยงานดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ตลอดจนมีการกํากับดูแลควบคุมคุณภาพ

การปฏิบัติงานดานอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในองคการจึงทําใหเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี มีผลงาน ท่ี เปนตนแบบตอสังคมได เชน เทศบาลนครนนทบุรี ไดรับ รางวัล

พระปกเกลาทองคํา ดานเสริมสรางเครือขาย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจําป ๒๕๕๙ รางวัล

องคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน ดานสตรีและครอบครัว ประจําป ๒๕๕๖ รางวัลองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕๒ และเทศบาลนครปากเกร็ด ไดรับการ

คัดเลือกใหเปนองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินดีเดนดานการจัดสวัสดิการสําหรับคนพิการ ประจําป 

๒๕๕๒ จาก สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย และ 4รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ของ

เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลตางๆ4 อีกจํานวนมาก  

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรี, ๒๕๕๐). 
๒ สัมภาษณ นายประสิทธิพงศ ดีวาจิน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี, ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
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ดานการเผยแพรความรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยท่ัวไป

เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรู ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

อยางสมํ่าเสมอทุกปงบประมาณ เชน การรณรงคใหประชาชนมีความรู ความเขาใจถึงประโยชนใน

ดาน การคัดแยกขยะหรือวัสดุท่ีไมใชแลว เชน พลาสติก กระดาษ ขวดแกว โฟม ยางรถยนต ตลอดจน 

หลอดไฟฟาชนิดตางๆ ซ่ึงขยะท่ีมีพิษและสารเคมีตกคาง ตามหลักการ 3Rs ประกอบดวย Reduce 

(การลดการใช) Reuse (การใชซํ้า) Recycle (การนํากลับมาใชใหม) และมีการจัดการขยะอินทรียใน

ครัวเรือนกอนนําไปท้ิง ดวยการจัดทําโครงการเผยแพรความรูสูชุมชน ท่ีดําเนินการโดยสํานัก

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของเทศบาลนครนนทบุรี จากการสํารวจพบวาในจังหวัดนนทบุรี มีสถาน

ประกอบ การรับซ้ือของเกาจากขยะท่ีใชแลวเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก แสดงใหเห็นวาประชาชนในเขต

เทศบาลนครนนทบุรีมีการคัดแยกขยะกอนท้ิง แลวนําขยะท่ี Recycle ไดไปขายใหรานรับซ้ือของเกา

เปนการใชประโยชนอยางคุมคา๓
 ตามแนวคิดการใชทรัพยากรท่ีมีประสิทธิ์ผลสูงสุดขององคกร สวน

เรื่องการประชา สัมพันธ การบริการขอมูลขาวสารในเรื่องแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรีเทศบาลทุกแหงมีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร เพ่ือเผยแพรขาวสารของทางราชการ 

ตามพระราช บัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทําใหประชาชนไดรับรูนโยบายและ

แผน งานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล และมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายและแผนงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล โดยการเขารวม

ประชุมประชาคมของชุมชน๔ และประชาชนสามารถรองเรียนหรือสงขอเสนอแนะ ผานทาง เฟสบุค 

(Facebook) แฟนเพจ (Fanfage) หรือ ทาง E-Mail โดยเทศบาลจะมีกลองขอความ (IN BOX) 

สําหรับรับเรื่องรองทุกข เหตุการณขอเดือดรอนตางๆ ไดตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ซ่ึงเปนการ

ประชาสัมพันธ สื่อสารสองทางไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการพัฒนานโยบายดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม๕ ประสบความสําเร็จของ

ประชาชน โดยประชาชนสามารถเขารวมกิจกรรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับ

ชุมชนไดเสมอ๖ นอกจากท่ีกลาวมาแลวเทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหสมาชิกในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลายในเทศบาลขนาดใหญ เพ่ือสรางจิตสา

                                                           
๓ สัมภาษณ รศ.ดร. วรัฃยา ศิริวัฒน, อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๔ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๔ สัมภาษณ นายสัมฤทธ์ิ ดวงโสน, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลไทรนอย, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕ สัมภาษณ นายเพ่ิมพงษ พุมวิเศษ, ผูอํานวยการสวนสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลนครนนทบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖ สัมภาษณ, นายไพโรจน ชนิตรวัฒน, ประธานชุมชนประชานิเวศน ๓ สวนกลาง, ๒๕ กันยายน 

๒๕๕๙.   



๑๑๐ 
 

ธารณท่ีดีแกประชาชน โดยการจัดตั้งศูนยการเรียนรูในชุมชน สรางหองสมุดชุมชน ศูนยการกีฬาและ

นันทนาการ สวนในเทศบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก มีการจัดการฝกอบรม และสงเสริมเผยแพร

ความรูตามกลุมภารกิจแตละงานอยางสมํ่าเสมอในรอบปงบประมาณ๗  

๔.๑.๓ การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล ดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม และจําแนกแตละดาน  

ตารางท่ี ๔.๓ แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพรวมความคิดเห็น ดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จําแนกแตละดาน 

 n = ๔๐๐  

 ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 

Χ  
 

S.D.  แปลผล  

๑. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา  ๓.๑๔  ๑.๑๒๗ ปานกลาง 

๒. ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  ๓.๔๔ ๑.๐๗๑ ปานกลาง 

๓. ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  ๓.๖๐  ๑.๐๗๗ มาก 

รวม  ๓,๓๙  ๑.๐๙๒ ปานกลาง 
 

จากตาราง ท่ี  ๔.๓  พบว าค า เ ฉลี่ ยและค า เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  ด านอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมคาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๙ 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ คาเฉลี่ย 

เทากับ ๓.๖๐ รองลงมา ไดแก ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๔ 

นอยท่ีสุดไดแก ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาคาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๔  

๔.๑.๔. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

บํารุงรักษาปา  

  

                                                           
๗ สัมภาษณ นายพงษศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธ์ิ, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปลายบาง, ๑๘ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๑๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ดานการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

n = ๔๐๐  

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา X� S.D. แปลผล 

๑. มีการใหความรูและฝกอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 แกประชาชน  

๒. มีการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากร 

 ธรรมชาติ  

๓. มีการประกาศเขตอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

๔. มีการจัดตั้งหนวยงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติข้ึน  

 เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีดานนี้โดยเฉพาะ 

๕. มีการคุมครองดูแลท่ีดิน บํารุงรักษาความอุดมสมบูรณของดิน 

๖. มีการควบคุมอัคคีภัยในเขตเทศบาล 

๗. มีหนวยงานพัฒนาปาไมชุมชน 

๘. ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมปาไมอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๙. มีการอนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถ่ิน 

๑๐. ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษปาไม 

 

๓.๒๑ 

 

๓.๒๕ 

๒.๙๖ 

 

๓.๑๐ 

๓.๑๔ 

๓.๕๒ 

๒.๙๖ 

๓.๐๔ 

๓.๑๘ 

๓.๐๔ 

 

๑.๑๒๘ 

 

๑.๐๖๘ 

๑.๑๘๔ 

 

๑.๑๔๒ 

๑.๑๐๗ 

๑.๑๒๘ 

๑.๑๙๒ 

๑.๑๑๔ 

๑.๑๐๖ 

๑.๑๐๔ 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง

ปานกลาง 

 

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง 

รวม ๓.๑๔ ๑.๑๒๗ ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.๔ พบวาประสิทธิผล ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา

ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๔ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ๑) เทศบาลมีการควบคุมอัคคีภัยในเขตเทศบาล คาเฉลี่ย เทากับ 

๓.๕๒ ๒) มีการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คาเฉลี่ย เทากับ๓.๒๕ ๓) มี

การใหความรูและฝกอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๒๑ ๔) มี

การอนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถ่ิน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๘ ๕) มีการคุมครองดูแลท่ีดิน บํารุงรักษาความ

อุดมสมบูรณของดิน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๔ ๖) มีการจัดตั้งหนวยงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติข้ึนเพ่ือ

ปฏิบัติหนาท่ีดานนี้โดยเฉพาะ คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๐ ๗) ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมปาไมอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๐๔ ๘) ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษปาไม คาเฉลี่ย เทากับ 

๓.๐๔ ๙) นอยท่ีสุด คือ มีการประกาศเขตอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คาเฉลี่ย เทากับ ๒.๙๖ ๑๐) มี

หนวยงานพัฒนาปาไมชุมชน คาเฉลี่ย เทากับ ๒.๙๖   



๑๑๒ 
 

สรุปผลจากขอมูลเชิงปริมาณท่ีนําเสนอตามลําดับ คาเฉลี่ย นั้นพบวางานอนุรักษ

ทรัพยากร ธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีนั้น มีปจจัยท่ีเก่ียวของหลาย

ประการ ท่ีจะทําใหเกิดประสิทธิผลดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของ

เทศบาล ในจังหวัดนนทบุรีได โดยผูใหขอมูลสําคัญไดกลาวถึงเทศบาลไมมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงใน

เรื่องอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและบํารุงรักษาปา ดังนั้นจึงตองมีการบูรณาการในงานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุง รักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เชน การแกกฎหมายให

เทศบาลสามารถประกาศเขตอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติได และมีหนวยงานพัฒนาปาไมชุมชนหรือ

วนศาสตรชุมชนในเขตเทศบาลไดอยางถูกตองตามกฎหมาย เพราะปจจุบันอํานาจดังกลาวข้ึนอยูกับ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม๘   

เทศบาลมีการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา 

เชน มีการรณรงค เชิญชวนใหประชาชนในเขตเทศบาล รวมกันปลูกตนยืนตนไมในท่ีดินสาธารณะ

ประโยชน ริมถนน ทางเทาในชุมชน สถานท่ีราชการทุกหนวยงานท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาล รวมกิจกรรมเนื่อง

ในวันตนไมแหงชาติ๙ ตลอดจนมีการใหความรูและฝกอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชน

และนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยูในกํากับของเทศบาลและกระทรวงศึกษาธิการทุกโรงเรียน สงเสริมใหมีการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถ่ิน เชน สงเสริมใหมีการปรับปรุงพันธุทุเรียนเมืองนนท ท่ีเปนพันธุแทดั้งเดิม

ใหมีการปลูกมากข้ึน สงเสริมการผลิตและจําหนายไมดอกไมประดับในเขตเทศบาลใหมีสถานท่ีจําหนาย

มากข้ึน เพราะเมืองนนทบุรีเคยเปนเมืองท่ีผลิตไมดอกไมประดับเพ่ือการคามากอนจังหวัดอ่ืนๆ๑๐  

  

                                                           
๘ สัมภาษณ นายประสิทธิพงศ ดีวาจิน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี, ๖ กันยายน ๒๕๕๙     
๙ สัมภาษณ นายพงษศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธ์ิ, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปลายบาง, ๑๘ กันยายน 

๒๕๕๙.    
๑๐ สัมภาษณ นายมงคล ฉวีจันทร, ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย , ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

  



๑๑๓ 
 

๔.๑.๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดานการจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ  

ตารางท่ี ๔.๕ แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและ

มลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 n = ๔๐๐  

ดานการจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ X� S.D. แปลผล 

๑. เทศบาลมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ๓.๕๗ ๑.๑๒๒ ปานกลาง 

๒. มีการสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษสิ่งแวดลอม ๓.๓๘ ๑.๐๖๗ ปานกลาง 

 ๓. มีการติดตามตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ  

 เชน คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา มลภาวะเสียง 

 

๓.๓๓ 

 

๑.๐๘๔ 

 

ปานกลาง 

๔. มีการบําบัดน้ําเสีย กอนระบายสูลํารางสาธารณะ ๓.๓๖ ๑.๐๕๕ ปานกลาง 

๕. มีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนอยางท่ัวถึง ๓.๕๗ ๑.๐๒๙ ปานกลาง 

รวม ๓.๔๔ ๑.๐๗๑ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๕ พบวาประสิทธิผล ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๔ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เทศบาลมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆและเทศบาล

มีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนอยางท่ัวถึง คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๕๗ นอยท่ีสุด คือ 

เทศบาลมีการ ติดตาม ตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ เชน ตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

คุณภาพน้ําและมลภาวะเสียง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๓ 

สรุปผลจากขอมูลเชิงปริมาณท่ีนําเสนอตามลําดับ คาเฉลี่ย นั้นมีความสอดคลองกับผล

การสัมภาษณเชิงลึก ของผูใหขอมูลสําคัญ ในดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ พบวา

เทศบาลมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ๑๑ โดยบูรณาการดําเนินงานรวมกับกรมควบคุม

มลพิษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ทําการติดตามตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ เชน ตรวจสอบคุณภาพ

อากาศ คุณภาพน้ํา มลภาวะเสียง ในเขตจังหวัดนนทบุรี มีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายใน

ชุมชนอยางท่ัวถึงทุกชุมชน โดยเฉพาะเทศบาลนครนนทบุรี มีการสรางโรงงานผลิตปุยอินทรียจากสิ่ง

                                                           
๑๑ สัมภาษณ นายเพ่ิมพงษ พุมวิเศษ, ผูอํานวยการสวนสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลนครนนทบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๔ 
 

ปฏิกูล โดยใชจุลินทรีย EM เปนตัวเรงใหสิ่งปฏิกูลยอยสลายเร็วยิ่งข้ึน และมีการบําบัดน้ําเสีย กอน

ระบายสูลํารางสาธารณะ โดยทําการสรางโรงงานบําบัดน้ําเสียข้ึนในชุมชนหมูบานประชานิเวศน ๓ 

ทําการบําบัดน้ําเสียจากหมูบานตางๆ กอนระบายลงคลองบางตลาดและลงแมน้ําเจาพระยาตอไป๑๒ 

มีการสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษสิ่งแวดลอม ดวยการประชาสัมพันธเผยแพรความรูดานการ

จัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ดวยการติดปายประกาศใหประชาชนรักษาความสะอาดในชุมชน 

รวมกันรักษาสิ่งแวดลอม ในกิจกรรม Bic Cleaning Day, กิจกรรม โครงการคารบอนเปน ๐, 

โครงการลดโลกรอน โดยเทศบาลนครนนทบุรีมีโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟาแสงสวาง ในสํานักงาน ไฟ

ถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตางๆ พ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตเทศบาลจาก หลอดฟลูออเรสเซนตหรือ

หลอดนีออน (หลอดอวน) เปนหลอดไฟ LED (หลอดผอม T5) ท้ังหมดในระยะเวลา ๓ ปงบประมาณ 

โครงการนี้จะชวยลดการใชพลังงานไฟฟาลงไดครึ่งหนึ่ง ของปริมาณท่ีใชไฟฟาในปจจุบัน ชวยทําให

เทศบาลลดคาใช จายดานพลังงานไฟฟาไดมาก เทศบาลนครนนทบุรีทําโครงการนี้เปนแหงแรกของ

ประเทศไทย ท่ีทําโครงการดานการประหยัดพลังงาน และอยูในแผนการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี๑๓  

สรุปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและจากขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆ โดยเฉพาะเรื่องขยะมูลฝอยซ่ึงเปนปญหาใหญระดับประเทศ มีปริมาณขยะท้ัง

ประเทศถึง ๑๕.๓ ลานตนตอป ซ่ึงเปนผลมาจากการเพ่ิมของจํานวนประชากรและการพัฒนา

เทคโนโลยี และจากขอมูลดานการจัดการกําจัดขยะมูลฝอยเพียง ๘๔% หรือประมาณ ๑๒.๓๖ ลาน

ตันเทานั้น ซ่ึงรูปแบบบริหารจัดการของมูลฝอยของเทศบาล หรือ ผูเก่ียวของมีอยูหลายวิธี คือ บาง

ทองถ่ินจัดการโดยการเทกองพ้ืนใหยอยสลายไปตามธรรมชาติ ทําใหเกิดปญหากลิ่นเหม็นเปนแหลง

เพาะเชื้อโรค เกิดมลพิษปนเปอนแมนาลําคลอง หรือบางแหงแกปญหาดวยการเผา เพ่ือชวยแกปญหา

เรื่องกลิ่นหรือแมลง ซ่ึงกอใหเกิดปญหาควันและกลิ่นจากการเผาไหมเปนอันตรายตอสุขภาพ เพ่ือ

แกปญหาอยางยั่งยืน เทศบาลควรทําการฝงกลบอยางถูกวิธี หรือ ใชระบบโรงงานเผาเพ่ือการผลิต

ไฟฟาจากขยะ เปนตน 

  

                                                           
๑๒ สัมภาษณ นายพงศชัย เกาะหมาก, สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓ สัมภาษณ นายประสิทธิพงศ ดีวาจิน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๑๕ 
 

 

๔.๑.๖ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดานการจัดการดูแลท่ีสาธารณะ  

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ดานการจัดการดูแลท่ีสาธารณะ

ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 n = ๔๐๐ 

ดานการจัดการดูแลท่ีสาธารณะ  X� S.D. แปลผล 

๑. มีการวางแผนดูแลรักษาและคุมครองปองกัน ท่ีดิน  

 สาธารณะประโยชนไมใหถูกบุกรุก 

๒. มีปายบอกชื่อสถานท่ีสําคัญ ถนน ซอย และ ปายจราจร 

 ๓. ถนนมีไฟฟาสองสวางอยางเพียงพอ 

๔. มีการขุดลอก คูคลองสาธารณะ ใหสะอาดอยูเสมอ 

๕. มีการจัดสรางสวนสาธารณะใหบริการแกประชาชน  

 อยางท่ัวถึง 

 

๓.๕๒ 

๓.๘๔ 

๓.๗๒ 

๓.๕๓ 

 

๓.๓๘ 

 

๑.๑๒๖ 

๑.๐๖๕ 

๑.๐๔๖ 

๑.๐๘๓ 

 

๑.๐๖๕ 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

ปานกลาง 

รวม ๓.๖๐ ๑.๐๗๗ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๖ พบวาประสิทธิผล ดานการจัดการดูแลท่ีสาธารณะ ของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี อยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๖๐ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เทศบาลมีปายบอกชื่อสถานท่ีสําคัญ ถนน ซอย และ ปายจราจร คาเฉลี่ย 

เทากับ ๓.๘๔ นอยท่ีสุด คือ เทศบาลมีการจัดสรางสวนสาธารณะใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง 

คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๘ สรุปผลจากขอมูลเชิงปริมาณท่ีนําเสนอตามลําดับ คาเฉลี่ย นั้นมีความสอด 

คลองกับผลการสัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลสําคัญ ในดานการจัดการดูแลท่ีสาธารณะ พบวา

เทศบาลมีปายบอกชื่อสถานท่ีสําคัญ ถนน ซอย และ ปายจราจรเพียงพอกับสถานท่ีสาธารณะ ถนนมี

ไฟฟาสองสวางอยางเพียงพอ มีการขุดลอก คูคลองสาธารณะ ใหสะอาดอยูเสมอตามโครงการคลอง

สวยน้ําใส มีการวางแผนดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินสาธารณะประโยชนไมใหถูกบุกรุก มีการ

จัดสรางสวนสาธารณะใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง๑๔  

 

                                                           
๑๔ สัมภาษณ นายกรีฑา ฤทธาภัย, ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๖ 
 

๔.๒ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๔.๒.๑ การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกตหลักพุทธธรรม  

(หลักสัปปุริสธรรม ๗) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม และจําแนกแตละดาน 

ตารางท่ี ๔.๗ แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผล ภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

n = ๔๐๐ 

หลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ท่ีประยุกตใชเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 
X� S.D.  แปลผล 

๑. หลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการบริหารงานของเทศบาล   ๓.๓๕   ๑.๐๑๑ ปานกลาง 

๒. หลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 และ บํารุงรักษาปา 

 

๓.๓๑ 

 

๑.๐๓๘ 

 

ปานกลาง 

๓. หลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ  

 ตางๆ 

๓.๔๕ ๐.๙๘๑ ปานกลาง 

๔. หลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ ๓.๔๑ ๑.๐๑๗ ปานกลาง 

รวม ๓.๓๘ ๑.๐๑๒ ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.๗ พบวาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ี

ประยุกตใชในเทศบาลจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๘ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๕ 

รองลงมา คือ ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๑ นอยท่ีสุดไดแก ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๑  

  



๑๑๗ 
 

๔.๒.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ดาน

การบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

ตารางท่ี ๔.๘ แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล การประยุกตหลักสัปปุริส

ธรรม ๗ ดานการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

n = ๔๐๐ 

 การประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการบริหารงานของ

เทศบาล X� S.D.  แปลผล  

๑. อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย ผูรับผิดชอบมีวิธี  

 ดําเนินงานอยางชาญฉลาด มีความสามารถในการตัดสินใจ 

 ดําเนินการอยางเหมาะสม  

 

 

๓.๓๘ 

 

 

๑.๐๑๓ 

 

 

ปานกลาง 

๒. ธัมมัญุตา หรือ รูหลักการ ผูรับผิดชอบมองประโยชน  

 สวนรวมกอนประโยชนสวนตน  

  

๓.๓๙ 

 

๑.๐๐๕ 

 

ปานกลาง 

๓. อัตตัญุตา หรือ รูจักตน ผูรับผิดชอบพัฒนา/ปรับปรุง  

 ตนเองอยูเสมอยอมรับในความผิดพลาด  

  

๓.๒๙ 

 

๑.๐๑๒ 

 

ปานกลาง 

๔. มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบจัดสรร 

 ทรัพยากรไดอยางเหมาะสม  

 

๓.๓๓  

 

.๙๙๔ 

 

ปานกลาง 

๕. กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา ทํางานสําเร็จตามระยะเวลาท่ี 

 กําหนด  

 

๓.๔๑  

 

๑.๐๐๒ 

 

ปานกลาง 

๖. ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน รูความตองการของคนในชุมชน ๓.๓๐ .๙๗๕ ปานกลาง 

๗. ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล เทศบาลรูจักเลือกใชคนให 

 เหมาะสมกับงาน 

 

๓.๓๓ 

 

๑.๐๗๔ 

 

ปานกลาง 

รวม ๓.๓๕ ๑.๐๑๑ ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.๘ พบวาการประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการบริหารงานของ

เทศบาล โดยรวม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๕ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี

มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา ทํางานสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด คาเฉลี่ย 

เทากับ ๓.๔๑ นอยท่ีสุดคือ อัตตัญุตา หรือ รูจักตน ผูรับผิดชอบพัฒนา/ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ

ยอมรับในความผิดพลาด คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๒๙  

  



๑๑๘ 
 

๔.๔.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ดาน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

ตารางท่ี ๔.๙ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล การประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดาน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

n = ๔๐๐ 

การประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา X� S.D. แปลผล 

๑. อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย 

 ผูรับผิดชอบมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 

๓.๓๓ 

 

๑.๐๓๘ 

 

ปานกลาง 

๒. ธัมมัญุตา หรือ รูหลักการ ผูรับผิดชอบมีความรูในงานท่ี  

 ปฏิบัติ  

 

๓.๓๔ 

 

๑.๐๒๘ 

 

ปานกลาง 

๓. อัตตัญุตา หรือ รูจักตน ผูรับผิดชอบสํารวจขอบกพรองของ  

 งานอยูเสมอ  

 

๓.๒๙ 

 

๑.๐๖๔ 

 

ปานกลาง 

๔. มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบมีความสามารถใน  

 การสรางมาตรฐานในการทํางาน 

 

๓.๒๘ 

 

๑.๐๑๓ 

 

ปานกลาง 

๕. กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา เปนผูทันตอเหตุการณอยูเสมอ  ๓.๒๖ ๑.๐๐๘ ปานกลาง 

๖. ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน มีความรูเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของ  

 ชุมชน เปนผูนําในการสรางอาชีพ  

 

๓.๓๘ 

 

๑.๐๗๓ 

 

ปานกลาง 

๗. ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล ผูรับผิดชอบเขาใจเพ่ือนรวมงาน  

 สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

 

๓.๒๙ 

 

๑.๐๔๕ 

 

ปานกลาง 

รวม ๓.๓๑ ๑.๐๓๘ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๙ พบวาการประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยรวม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 

เทากับ ๓.๓๑ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน มี

ความรูเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เปนผูนําในการสรางอาชีพ คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๘ นอย

ท่ีสุดคือ กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา เปนผูทันตอเหตุการณอยูเสมอ คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๒๖  

  



๑๑๙ 
 

 ๔.๒.๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ดาน

การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

ตารางท่ี ๔.๑๐ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล เก่ียวกับการประยุกตหลักสัปปุริสธรรม 

๗ ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

n = ๔๐๐ 

การประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆของเทศบาล X� S.D. แปลผล 

๑. อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย 

 ผูรับผิดชอบมีความสามารถในการปองกันปญหาท่ีจะเกิด 

 

๓.๔๘ 

 

๑.๐๑๖ 

 

ปานกลาง 

๒. ธัมมัญุตา หรือ รูหลักการ ผูรับผิดชอบมีความรูใน  

 กฎระเบียบ  

 

๓.๔๖ 

 

๐.๙๓๙ 

 

ปานกลาง 

๓. อัตตัญุตา หรือ รูจักตน ผูรับผิดชอบมีความเปนผูนํา/มี  

 คุณธรรมสูง มีสติปญญาเฉลียวฉลาด  

 

๓.๔๓ 

 

๐.๙๖๖ 

 

ปานกลาง 

๔. มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบมีความยืดหยุนใน  

 การทํางาน 

 

๓.๓๙ 

 

๐.๙๕๙ 

 

ปานกลาง 

๕. กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา ตรงตอเวลาทุกครั้งเม่ือทํากิจกรรม ๓.๔๓ ๐.๙๗๙ ปานกลาง 

๖. ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน เปนผูนําในการปฏิบัติตาม  

 วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน 

 

๓.๔๙ 

 

๑.๐๑๖ 

 

ปานกลาง 

๗. ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล ผูรับผิดชอบงานสรางขวัญ  

 กําลังใจ และเปนกัลยาณมิตรตอเพ่ือนรวมงาน 

  

๓.๔๙ 

 

๐.๙๘๖ 

 

ปานกลาง 

รวม ๓.๔๕ ๐.๙๘๑ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวาการประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆของเทศบาล โดยรวมอยูใน ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๕ เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน เปนผูนําในการปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล ผูรับผิดชอบงานสรางขวัญ กําลังใจ 

และเปน กัลยาณมิตรตอใหเพ่ือนรวมงาน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๙ นอยท่ีสุดคือ มัตตัญุตา หรือ รูจัก

ประมาณ ผูรับผิดชอบมีความยืดหยุนในการทํางาน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๙  

  



๑๒๐ 
 

 

๔.๒.๕ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ดาน

การจัดการดูแลท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

ตารางท่ี ๔.๑๑ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล เก่ียวกับการประยุกต หลักสัปปุริส 

ธรรม ๗ ดานการจัดการดูแลท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

n = ๔๐๐ 

การประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการจัดการดูแลท่ี

สาธารณะของเทศบาล X� S.D. แปลผล 

๑. อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย 

 ผูรับผิดชอบมีความสามารถในการปองกันปญหาท่ีจะเกิด 

๒. ธัมมัญุตา หรือ รูหลักการ ผูรับผิดชอบเปนผูมีเหตุผลเม่ือ  

 ตองตัดสินใจ  

๓. อัตตัญุตา หรือ รูจักตน ผูรับผิดชอบมีความกระตือรือรน/  

 ขยันอดทน อุทิศเวลาใหแกงาน  

๔. มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบมีความสามารถใน  

 การติดตามและประเมินผลในการทํางาน 

๕. กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา เสมอตนเสมอปลาย รูจักกาลเทศะ  

๖. ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน เปนผูนําในการอนุรักษฟนฟูวิถีชีวิต  

 ชุมชน  

๗. ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล ผูรับผิดชอบมีความสามารถใน  

 การจูงใจคน 

 

๓.๔๐ 

 

๓.๔๓ 

 

๓.๔๔ 

 

๓.๔๓ 

๓.๔๐ 

 

๓.๔๑ 

   

๓.๓๙  

 

๐.๙๘๓ 

 

๑.๐๑๖ 

 

๑.๐๔๙ 

 

๑.๐๔๑ 

๐.๙๙๖ 

 

๑.๐๒๔ 

 

๑.๐๑๕ 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง  

รวม ๓.๔๑  ๑.๐๑๗  ปานกลาง  

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบวาการประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการจัดการดูแลท่ี

สาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยรวม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๑ เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ อัตตัญุตา หรือ รูจักตน ผูรับผิดชอบมีความ

กระตือรือรน/ขยันอดทน อุทิศเวลาใหแกงาน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๔ นอยท่ีสุดคือ ปุคคลัญุตา หรือ 

รูจักบุคคล ผูรับผิดชอบมีความสามารถในการจูงใจคน อยูในระดับต่ํา คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๙  

จากขอเชิงปริมาณจะพบวามีความสอดคลองกับผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 

Interiew) จากผูใหขอมูลสําคัญ โดยองครวมสามารถสรุปผลจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล



๑๒๑ 
 

จากการสัมภาษณเชิงลึก ประเด็นดานการประยุกตหลักหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการ

บริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ๑๕ ได

กลาวถึง หลักสัปปุริสธรรม ๗ วาเปนหลักธรรมของคนดี เปนหลักธรรมท่ีนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

ทุกโอกาส มีจุดมุงหมายใหมนุษย ๑) เวนจากการทําชั่วและมุงทําความดี ๒) ใหความรัก ความเมตตา 

แกเพ่ือนมนุษย และสัตวโลก ๓) มีการเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห ๔) มีความอุตสาหะและ

พัฒนาตนเองอยูเสมอ ๕) มีความยุติธรรม โดยมีวิธีการมุงสูความสําเร็จ ๗ ประการ คือ 

๑. อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย มีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. ธัมมัญุตา หรือ รูหลักการ ปฏิบัติใหเปนไปตามแผนการจัดอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด  

๓. อัตตัญุตา หรือรูจักตน เทศบาลควรเปนแบบอยางท่ีดีดานการอนุรักษทรัพยากร

ธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม ตองเปนศูนยกลางท่ีดีของชุมชนตางๆ 

๔. มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ รูจักประมาณในการใชจายงบประมาณ การ

บริหารงานดานการอนุรักษและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๕. กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา รูวาเวลาใดควรจะอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพ่ือใหทันกับสถานการณ 

๖. ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน รูวาชุมชนใดเปนอยางไร มีวิธีในการถายทอดความรูสูชุมชน

รวมถึงการแนะนําวิธีการแกปญหา ท่ีเหมาะสมกับชุมชนนั้นๆ 

๗. ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล รูวาควรเลือกบุคคลใด เขามาทําหนาท่ีในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุด 

แตเม่ือการกลาวถึง การนําหลักหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล

การบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในบริบทของเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 

พบวา ผูใหขอมูลสําคัญ มีความเห็นสรุปไดดังตอไปนี้  

ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน รูความตองการของคนในชุมชน เปนท่ียอมรับและนิยมของ

ชุมชนเพราะการรูจักชุมชน มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการบริหารใหมีประสิทธิผล โดยผูปฏิบัติ

หนาท่ีหรือพนักงานเทศบาลตองมีธัมมัญุตา หรือ รูหลักการ เพราะเทศบาลเปนผูรับผิดชอบและมี

ความรูในงานท่ีปฏิบัติ มีความสามารถในการวางแผนสิ่งแวดลอม 

                                                           
๑๕ สัมภาษณ พระอุดมสิทธินายก, ดร., อาจารยประจําคณะสังคมสาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๒ 
 

ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล เทศบาลตองสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

ท่ีอาศัยอยูในชุมชน ซ่ึงงานหรือโครงการทุกอยาง ถาขาดการมีสวนรวมของประชาชนแลวคงไม

ประสบความสําเร็จ มีประสิทธิผลเทาท่ีควร 

อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย ผูบริหารหรือผูรับผิดชอบงานหรือโครงการ ตองมี

วิสัยทัศนกวางไกล และมีการกําหนดเปาหมายในการทํางานหรือโครงการทุกครั้ง 

อัตตัญุตา หรือ รูจักตน ผูรับผิดชอบมีอุดมการณเชื่อม่ันในตัวเองมีวินัยในตนเอง มีความ

กระตือรือรน/ขยันอดทน อุทิศเวลาใหแกงาน รวมท้ังเปนตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนตัวอยาง/

แบบอยางท่ีดี ใหแกคนในสังคมอีกดวย 

มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบบริหารเงิน/งบประมาณไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ท่ีดี ไมทุจริต คอรรัปชั่น 

กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ทํางานใหแลวเสร็จตามเวลา

ท่ีกําหนดทุกครั้ง๑๖ สอดคลองการเปนผูบริหารท่ีดีตองมีการประยุกตภาวะผูนําเชิงพุทธมาปรับใชใน

การบริหารองคกร ภาวะผูนําเชิงพุทธไดแก จักขุมา คือ มอง ไกล ตองนํามาบูรณาการกับ นิสสยสัม

ปนโน คือ เปนผูมนุษยสัมพันธดี เนื่องจากผูบริหารระดับสูงสามารถมอบหมายงานดานเทคนิคหรือ

วิชาการใหผูรวมงานไปดําเนินการแทนไดตามความ สามารถและความเหมาะสมของผูนั้น สําหรับ วิธู

โร คือความชํานาญ ตองนํามาบูรณาการกับ นิสสยสัมปนโน คือ เปนผูมนุษยสัมพันธดีเพราะตองลง

มือปฏิบัติงานรวมกับผูรวมงานหรือทีมงาน  

การนําหลักธรรมไปประยุกตใชเพ่ือใหการบริหารมีภาวะผูนําเชิงพุทธเพ่ือการบริหาร

องคกรท่ีดี ตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถวางแผนขับเคลื่อนองคกร สามารถคาดการณสิ่ง

ตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนไดแมนยํา กาวทันกระแสโลกและฉลาดในการใชคน ควบคุมการปฏิบัติงานไดดี 

จัดการงานไดดี มีความสามารถและรอบรูในการทํางาน รูจักคนมาก กวางขวางในวงการ มีมนุษย

สัมพันธท่ีดี มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานดี มีจิตใจกวางขวาง และรูจักใหอภัยเพราะ ผูนํา คือ ผู

ชักพาใหคนอ่ืนเคลื่อนไหว หรือกระทําการในทิศทางท่ีผูนํากําหนดเปาหมายไวหลายคนมีบทบาทเปน

ผูนํากันอยูแลว เชน เปนผูนําองคกร ผูนําสมาคม ผูนําวัดและแมกระท่ังหัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปน

ผูนํา ปญหาของผูนําก็คือทําอยางไรจะใหเปนท่ียอมรับของผูตาม เริ่มตั้งแตหาทางใหไดรับการเลือกตั้ง

เขาสูตําแหนงผูนํา เม่ือไดรับเลือกตั้งแลวก็ยังไดรับความรวมมือจากสมาชิกชวยกันทํางานและมี

ผลงานเปนท่ีประจักษจนพรอมท่ีจะไดรับเลือกตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงอีกในสมัยหนา๑๗ บทบาท

                                                           
๑๖ สัมภาษณ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์  กิตฺติปฺโญ, ดร., ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏี

บัณฑิต (รัฐปศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๗ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ม๒๕๔๙), หนา ๒๖-๒๗. 



๑๒๓ 
 

หนาท่ีของการเปนผูนําท่ีดี หากผูนําขาดซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมยอมทําใหผูนํานั้นขาดความชอบ

ธรรมในการทําหนาท่ีในองคกรนั้นตอไป สอดคลองกับนักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรชาวไทย๑๘ 

ผูซ่ึงใหความสนใจศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ รวมท้ังภาวะผูนําตามแนวความคิดทฤษฎีตะวันตก 

ไดใหแนวคิดวา กระบวนทัศน (Paradigm) การบริหารองคการตามแนวคิดของนักวิชาการตะวันตก

เปนผลพวงของอารยะธรรมแหงอวิชชาและความไรซ่ึงศีลธรรม การบริหารจึงตองพ่ึงภาวะผูนําท่ีมี

ศีลธรรมไดแก ภาวะผูนําเชิงพุทธ  
 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี ๑ การบริหารของเทศบาลสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๔.๒.๖ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยดานการบริหารงานของ

เทศบาลท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณเพ่ือทํานายความเปนไปไดของปจจัยเก่ียวกับการ

บริหารงานของเทศบาล ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยผูวิจัยไดใชเทคนิค Stepwise เขามาใชในการคัดเลือก

ปจจัยดานการบริหารงาน ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามท่ีทําการทดสอบมี

รายละเอียดดังนี ้

ตัวแปรตน ดานการบริหารงาน ไดแก  

๑. เทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒. ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของเทศบาล 

๓. ทานรับรูนโยบายและแผนงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

เทศบาล 

๔ .  เ ทศบาล มีกา รจั ดองค ก าร  กํ าหนด  โ คร งส ร า ง  หน ว ย งานด านอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

                                                           
๑๘ กฤษ เพ่ิมทันจิตต, แนวทางการบริหารภายใตกระบวนทัศน วิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

สุขุมวิทยการพิมพ จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๒๕-๓๐. 



๑๒๔ 
 

๕. ทานมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนานโยบายดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๖. เทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

สมาชิกในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย 

๗. เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรู ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

๘. ทานเขารวมกิจกรรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับชุมชนเสมอ 

๙. ชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม 

๑๐. เทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ 

๑๑. เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได 

๑๒ .  เทศบาล มีการ กํ า กับดู แลควบ คุม คุณภาพการปฏิบั ติ ง านด านอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

ผลการทดสอบเพ่ือหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 

ตารางท่ี ๔.๑๒ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยเก่ียวกับ ดานการบริหารงานของ

เทศบาลท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 Model Summary 

 

  
  

  

 

 

การวิเคราะหผลจากตารางพบวาคา R Square เทากับ .๗๑๓ นั่นหมายความวา ตัวแปร

ตนท้ัง ๘ ตัว ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามมีความสามารถอธิบายตัวแปรตามได ๗๑.๓๐%  
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๑๒๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหการถดถอย ดานการบริหารงาน

ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

ANOVAi 

 

โดยตัวแปรตน ดานการบริหารงาน คือ 

- เทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

- เทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ  

- เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรม ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมภายในองคกร 

- เทศบาลมีการจัดองคการ กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

- เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได 

- ชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม 

- เทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมาชิก

ในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย  

โดยตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

การวิเคราะหผลจากตารางพบวาคา Sig. เทากับ .๐๐๐ นั่นหมายความวา มีตัวแปรตน

อยางนอยหนึ่งตัวท่ีเปนเหตุปจจัยท่ีมีตอตัวแปรตาม นั้นคือ ตัวแปรตนมีผลตอตัวแปรตาม 

  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression  ๑๙๓.๕๕๗ 

 ๗๘.๐๘๓ 

๒๗๑.๖๔๐ 

๘ 

๓๙๑ 

๓๙๙ 

๒๔.๑๙๕.๒๐๐ ๑๒๑.๑๕๕ .๐๐๐h 

Residual 

Total 



๑๒๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปรตนแต

ละตัวเพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณ ดานการบริหารงานของเทศบาล

จังหวัดนนทบุรี  
 

Coefficientsa 
       

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

B Std. Error Beta 

(Constant) .๗๐๙ .๐๘๘  ๘.๐๓๒ .๐๐๐ 

- เทศบาลของทานทํางาน

บรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ  

  

.๑๐๘ 

 

.๐๓๗ 

 

.๑๓๙ 

 

๒.๙๙๕ 

 

.๐๐๓ 

-เทศบาลจัดการอบรมให

สมาชิกของชุมชนไดเรียนรู

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 

 

 .๐๙๗ 

 

 

 

.๐๒๙ 

 

 

 

.๑๓๘ 

 

 

 

๓.๓๓๓ 

 

 

 

.๐๐๑ 

- เทศบาลมีการกํากับดูแล 

ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติ 

งานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภายในองคกร  

  

 

 

 

 .๑๒๐ 

 

 

 

 

.๐๓๔ 

 

 

 

 

.๑๕๓ 

 

 

 

 

๓.๕๖๓ 

 

 

 

 

.๐๐๐ 

- เทศบาลมีการจัดองคกร 

กําหนด โครงสราง หนวย 

งานดานอนุรักษ ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 

 

.๑๕๕ 

 

 

 

.๐๔๐ 

 

 

 

.๑๘๖ 

 

 

 

๓.๘๒๙ 

 

 

 

.๐๐๐ 

- เทศบาลของทานมีผลงาน

ท่ีเปนตนแบบตอสังคมได 

 

 .๑๑๒ 

 

.๐๓๓ 

 

 .๑๔๘ 

 

๓.๓๙๕ 

 

.๐๐๑ 

  



๑๒๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปรตนแต

ละตัวเพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณ ดานการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี (ตอ) 

 Coefficientsa 
       

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

B Std. Error Beta 

- ชุมชนของทานไดรับงบ 

ประมาณสนับสนุนดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางเหมาะ 

สมหรือไม    

 

 

 

 

.๐๗๒ 

 

 

 

 

.๐๒๖ 

 

 

 

 

.๐๙๙ 

 

 

 

 

๒.๗๓๙ 

 

 

 

 

.๐๐๖ 

- เทศบาลมีหลักสูตรการ

อบรมดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

สมาชิกในชุมชนไดเรียนรู

อยางหลากหลาย  

 

 

 

 

.๐๖๓ 

 

 

 

 

.๐๒๙ 

 

 

 

 

.๐๘๙ 

 

 

 

 

๒.๑๖๙ 

 

 

 

 

.๐๓๑ 

 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

การวิเคราะหผลจากตาราง พบวา ตัวแปรตนเก่ียวกับประสิทธิผลท้ัง ๘ ตัว ท่ีนําเขาไปหา

ความสัมพันธกับตัวแปรตาม (ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 

แวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี) พบวามีตัวแปรตน ๘ ตัว ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม นั้น

คือ ๑) ตัวแปรเทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๒) ตัวแปรเทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ 

๓) ตัวแปรเทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ๔) ตัวแปรเทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในองคกร ๕) ตัวแปรเทศบาลมีการจัดองคการ กําหนด โครงสราง 

หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๖) ตัวแปรเทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปน

ตนแบบตอสังคมได ๗) ตัวแปรชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรม 



๑๒๘ 
 

ชาติและสิ่งแวดลอม อยางเหมาะสมหรือไม, ๘) ตัวแปรเทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมใหสมาชิกในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย โดยมีสมการ

ความสัมพันธ ดังนี้ 

การบริหารงานของเทศบาล = .๗๐๙ + .๐๗๓ (เทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนว 

ทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๑๐๘ (เทศบาล

ของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ) + .๐๙๗ (เทศบาลจัดการอบรมให สมาชิกของชุมชนได

เรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๑๒๐ (เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุม

คุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในองคกร) + .๑๕๕ 

(เทศบาลมีการจัดองคการ กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม) + .๑๑๒ (เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได) + .๐๗๒ (ชุมชนของทาน

ไดรับงบ ประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม)  

+ .๐๖๓ (เทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมาชิกใน

ชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย)  

สมการความสัมพันธ พบวา ตัวแปรเทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนว ทางการ

ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมี

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๐๗๓ หนวย 

ตัวแปรเทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมี

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๑๐๘ หนวย 

ตัวแปรเทศบาลจัดการอบรมให สมาชิกของชุมชนไดเรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๐๙๗ หนวย 

ตัวแปรเทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในองคกร เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๑๒๐ หนวย 

ตัวแปรเทศบาลมีการจัดองคการ กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๑๕๕ หนวย 



๑๒๙ 
 

ตัวแปรเทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมี

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรีเพ่ิมข้ึน + .๑๑๒ หนวย 

ตัวแปรชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 

แวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๐๗๒ หนวย และถาตัว

แปรเทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมาชิกในชุมชน

ไดเรียนรูอยางหลากหลาย เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน + .๐๖๓ หนวย 

การวิเคราะหผลคาสัมประสิทธิ์ พบวาตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามท้ัง ๘ 

ตัว ท่ี สงผลตอ ตัวแปรตามดานการบริหารงานของเทศบาล มากเปนอันดับหนึ่ง คือ เทศบาลมีการจัด

องคการ กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองลง คือ มา

ตัวแปร เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมภายในองคกร รองลง คือ มาตัวแปร เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได 

รองลงมาคือ ตัวแปร เทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ รองลงมาคือ ตัวแปร 

เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รองลง คือ มาตัวแปรเทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนว ทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) รองลง คือ มาตัวแปร ชุมชนของทานไดรับงบ ประมาณ

สนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม และตัวแปรท่ีสงผล

นอยท่ีสุด คือ เทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมาชิก

ในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย  

๔.๒.๗ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยการบริหารงานของเทศบาลท่ี

สง ผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา ของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณเพ่ือทํานายความเปนไปไดของปจจัยเก่ียวกับการ

บริหารงานของเทศบาล ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

บํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยผูวิจัยไดใชเทคนิค Stepwise เขามาใชในการ

คัดเลือกปจจั ยด านการบริหารงาน  ท่ีส งผลตอประสิทธิ ผลการบริหารงานดานอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยตัวแปรอิสระ และตัวแปร

ตามท่ีทําการทดสอบมีรายละเอียดดังนี้ 



๑๓๐ 
 

ตัวแปรตน ดานการบริหารงาน ไดแก  

๑. เทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๒. ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของเทศบาล 

๓. ทานรับรูนโยบายและแผนงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

เทศบาล 

๔ .  เ ทศบาล มีการจั ดองค ก า ร  กํ าหนด  โค ร งส ร า ง  หน ว ยง านด านอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕. ทานมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนานโยบายดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๖. เทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

สมาชิกในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย 

๗. เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรู ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

๘. ทานเขารวมกิจกรรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับชุมชนเสมอ 

๙. ชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม 

๑๐. เทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ 

๑๑. เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได 

๑๒ .  เทศบาลมีการ กํ า กับดู แล  ควบ คุมคุณภาพการปฏิบั ติ ง านด านอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

บํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี มีดังนี้ 

๑. มีการใหความรูและฝกอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชน 

๒. มีการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

๓. มีการประกาศเขตอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

๔. มีการจัดตั้งหนวยงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติข้ึนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีดานนี้โดยเฉพาะ 

๕. มีการคุมครองดูแลท่ีดิน บํารุงรักษาความอุดมสมบูรณของดิน 

๖. มีการควบคุมอัคคีภัยในเขตเทศบาล 

๗. มีหนวยงานพัฒนาปาไมชุมชน 



๑๓๑ 
 

๘. ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมปาไมอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๙. มีการอนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถ่ิน 

๑๐. ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษปาไม 

ผลการทดสอบเพ่ือหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้  

ตารางท่ี ๔.๑๕ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยดานการบริหารงานของเทศบาลท่ี

สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษา

ปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 

Model Summary 

  

R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 
 

.๘๐๓g 
 

.๖๔๔ 
 

.๖๓๘ 
 

.๕๔๓๙๔ 

 

การวิเคราะหผลจากตารางพบวาคา R Square เทากับ .๖๔๔ นั่นหมายความวา ตัวแปร

ตนท้ัง ๗ ตัว ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามมีความสามารถอธิบายตัวแปรตามได ๖๔.๔๐%  

  



๑๓๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหการถดถอยของดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  
 

ANOVAh 

 

 

 

 

 

 

โดยตัวแปรตน ดานการบริหารงาน มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ๗ ตัว คือ 

- เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรู ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- เทศบาลมีการจัดองคการ กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

- เทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมาชิก

ในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย 

- เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได 

- ชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม 

- เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

- เทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

การวิเคราะหผลจากตารางพบวาคา Sig. เทากับ .๐๐๐ นัน่หมายความวา มีตัวแปรตน

อยางนอยหนึ่งตัวท่ีเปนเหตุปจจัยท่ีมีตอตัวแปรตาม นั้นคือ ตัวแปรตนมีผลตอตัวแปรตาม 

  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression   ๒๐๙.๙๐๐ 

 ๑๑๕.๙๘๐ 

 ๓๒๕.๘๘๐ 

๗ 

๓๙๒ 

๓๙๙ 

๒๙.๙๘๖ 

 .๒๙๖ 

๑๐๑.

๓๔๘ 

.๐๐๐g 

Residual 

Total 



๑๓๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗ ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปรตัว แต

ละตัว เพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณ ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

บํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

Coefficientsa 
       

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

- เทศบาลจัดการอบรมให

สมาชิกของชุมชนไดเรียนรู 

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอม   

.๔๖๓ 

 

 

 

.๑๓๖ 

.๐๑๗ 

 

 

 

.๐๓๕ 

 

 

 

 

.๑๗๗ 

๔.๓๑๔ 

 

 

 

๓.๘๔๙ 

.๐๐๐ 

 

 

 

.๐๐๐ 

- เทศบาลมีการจัดองคการ 

กําหนด โครงสรางหนวย 

งานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

 

 

 

.๑๕๑ 

 

 

 

.๐๔๒ 

 

 

 

.๑๖๕ 

 

 

 

๓.๖๓๑ 

 

 

 

.๐๐๐ 

- เทศบาลมีหลักสูตรการ

อบรมดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

สมาชิกในชุมชนไดเรียนรู

อยางหลากหลาย  

 

 

 

 

.๑๒๑ 

 

 

 

 

.๐๓๖ 

 

 

 

 

.๑๕๖ 

 

 

 

 

๓.๐๔๘ 

 

 

 

 

.๐๐๑ 

- เทศบาลของทานมีผลงาน

ท่ีเปนตนแบบตอสังคมได   

 

.๐๙๓ 

 

.๐๔๐ 

 

.๑๑๓ 

 

๒.๓๕๓ 

 

.๐๑๙ 

- ชุมชนของทานไดรับงบ 

ประมาณสนับสนุนดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางเหมาะ 

สมหรือไม    

 

 

 

 

.๑๑๑ 

 

 

 

 

.๐๓๒ 

 

 

 

 

.๑๓๙ 

 

 

 

 

๓.๔๘๐ 

 

 

 

 

.๐๐๑ 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุร ี 



๑๓๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗ ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปรตัว แต

ละตัว เพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณ ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

บํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี (ตอ) 

Coefficientsa 
       

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

B Std. Error Beta 

- เทศบาลมีการกํากับดูแล 

ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติ 

งานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

 

 

 

.๑๐๙ 

 

 

 

.๐๔๐ 

 

 

 

.๑๒๘ 

 

 

 

๒.๗๓๘ 

 

 

 

.๐๐๖ 

- เทศบาลของทานทํางาน

บรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ 

 

.๑๐๘ 

 

.๐๔๕ 

 

.๑๒๗ 

 

๒.๔๒๘ 

 

.๐๑๖ 

 

การวิเคราะหผลจากตาราง พบวา ตัวแปรตน ดานการบริหารงาน มีความสัมพันธกับตัว

แปรตาม ๗ ตัว ท่ีนําเขาไปหาความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเก่ียวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี คือ ๑) เทศบาลจัดการอบรมให

สมาชิกของชุมชนไดเรียนรู ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๒) เทศบาลมีการจัด

องคการ กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๓) เทศบาลมี

หลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมาชิกในชุมชนไดเรียนรูอยาง

หลากหลาย ๔) เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได ๕) ชุมชนของทานไดรับงบ 

ประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม ๖) เทศบาล 

มีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๗) เทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ โดยมีสมการความสัมพันธ ดังนี้ 

การบริหารงานของเทศบาล = .๔๖๓ + .๑๓๖ (เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชน

ไดเรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๑๕๑ (เทศบาลมีการจัดองคการ 

กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๑๒๑ (เทศบาลมี

หลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมาชิกในชุมชนไดเรียนรูอยาง

หลาก หลาย) + .๐๙๓ (เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได + .๑๑๑ (ชุมชนของทาน

ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม)  



๑๓๕ 
 

+ .๑๐๙ (เทศบาล มีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม) + .๑๐๘ (เทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ)  

การวิเคราะหผลจากสมการความสัมพันธ ถาตัวแปรเทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของ

ชุมชนไดเรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิ 

ผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี

เพ่ิมข้ึน ๑๓๖ หนวย  

ตัวแปรเทศบาลมีการจัดองคการ กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๑๕๑ หนวย 

ตัวแปรเทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

สมาชิกในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงาน

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๑๒๑ หนวย 

ตัวแปรเทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมี

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๐๙๓ หนวย 

ตัวแปรชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 

แวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๑๑๑ หนวย 

ตัวแปรเทศบาล  มีการกํากับดูแล  ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติ งานด านอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๑๐๙ หนวย 

และถาตัวแปรเทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมี

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๑๐๘ หนวย 

การวิเคราะหผลจากคาสัมประสิทธิ์ พบวาตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามท้ัง 

๗ ตัว ท่ี สงผลตอ ตัวแปรตามดานการบริหารงานของเทศบาล มากเปนอันดับหนึ่ง คือ เทศบาลมีการ

จัดองคการ กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองลง คือ 

มาตัวแปร เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมภายในองคกร รองลง คือ มาตัวแปร เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคม

ได รองลง คือ มาตัวแปร เทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ รองลง คือ มาตัวแปร 

เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



๑๓๖ 
 

รองลง คือ มาตัวแปรเทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนว ทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) รองลง คือ มาตัวแปร ชุมชนของทานไดรับงบ ประมาณ

สนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม และตัวแปรท่ีสงผล

นอยท่ีสุด คือ เทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมาชิก

ในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย 

๔.๒.๘ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยการบริหารงานของเทศบาลท่ี

สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน ดานการจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี 

การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณเพ่ือทํานายความเปนไปไดของปจจัยเก่ียวกับการ

บริหารงานของเทศบาล ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ

ตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยผูวิจัยไดใชเทคนิค Stepwise เขามาใชในการคัดเลือกปจจัย

ดานการบริหารงาน ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 

ลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามท่ีทําการทดสอบมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวแปรตน ดานการบริหารงาน ไดแก  

๑. เทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๒. ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของเทศบาล 

๓. ทานรับรูนโยบายและแผนงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

เทศบาล 

๔ .  เ ทศบาล มีการจั ดองค ก า ร  กํ าหนด  โค ร งส ร า ง  หน ว ยง านด านอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕. ทานมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนานโยบายดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๖. เทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

สมาชิกในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย 

๗. เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรู ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

๘. ทานเขารวมกิจกรรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับชุมชนเสมอ 



๑๓๗ 
 

๙. ชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม 

๑๐. เทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ 

๑๑. เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได 

๑๒ .  เทศบาลมีการ กํ า กับดู แล  ควบ คุมคุณภาพการปฏิบั ติ ง านด านอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรีมีดังนี้ 

๑. เทศบาลมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

๒. เทศบาลมีการสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษสิ่งแวดลอม 

๓. เทศบาลมีการติดตาม ตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ 

๔. เทศบาลมีการบําบัดน้ําเสีย กอนระบายสูลํารางสาธารณะ 

๕. เทศบาลมีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนอยางท่ัวถึง 

ผลการทดสอบเพ่ือหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้  

 

ตารางท่ี ๔.๑๘ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัย ดานการบริหารงานของเทศบาลท่ี

สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

Model Summary 

  

R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 
 

.๗๙๗g 
 

.๖๓๕ 
 

.๖๒๘ 
 

.๕๖๖๑๕ 

  

การวิเคราะหผลจากตารางพบวาคา R Square เทากับ .๖๓๕ นั่นหมายความวา ตัวแปร

ตนท้ัง ๘ ตัว ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามมีความสามารถอธิบายตัวแปรตามได ๖๓.๕๐%  

  



๑๓๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๙ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหการถดถอยของดานการจัดการ 

สิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี (ตอ) 

ANOVAh 
 

โดยตัวแปรตน ดานการบริหารงาน มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ๗ ตัว คือ 

- เทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

- เทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ  

- เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  

- เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรู ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  

- เทศบาลมีการจัดองคการ กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  

- เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได  

- ชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม  

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรีมีดังนี้ 

การวิเคราะหผลจากตารางพบวาคา Sig. เทากับ .๐๐๐ นั่นหมายความวา มีตัวแปรตน

อยางนอยหนึ่งตัวท่ีเปนเหตุปจจัยท่ีมีตอตัวแปรตาม นั้นคือ ตัวแปรตนมีผลตอตัวแปรตาม 

  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression  ๒๑๘.๔๕๖ 

๑๒๕.๖๔๘ 

๓๔๔.๑๐๔ 

๗ 

๓๙๒ 

๓๙๙ 

๓๑.๒๐๘ 

 .๓๒๑ 

๙๗.๓๖๔ .๐๐๐g 

Residual 

Total 



๑๓๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๐ ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปรตนแต

ละตัวเพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณ ดานการจัดการสิ่งแวดลอม และ

มลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 
 

Coefficientsa 
       

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

- เทศบาลมีการวางแผน 

กําหนดแนวทางการดําเนิน 

งานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม   

.๖๔๕ 

 

 

 

 

.๑๐๘ 

.๑๑๒ 

 

 

 

 

.๐๕๑ 

 

 

 

 

 

.๑๒๒ 

๕.๗๖๑ 

 

 

 

 

๒.๑๒๘ 

.๐๐๐ 

 

 

 

 

.๐๓๔ 

- เทศบาลของทานทํางาน

บรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ 

 

.๑๔๓ 

 

.๐๔๕ 

 

.๑๖๓ 

 

๓.๑๗๕ 

 

.๐๐๒ 

- เทศบาลมีการกํากับดูแล 

ควบคุมคุณภาพการปฏิบัต ิ

งานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

 

 

 

.๑๖๑ 

 

 

 

.๐๔๒ 

 

 

 

.๑๘๓ 

 

 

 

๓.๘๑๓ 

 

 

 

.๐๐๐ 

- เทศบาลจัดการอบรมให

สมาชิกของชุมชนไดเรียนรู 

ด า น อ นุ รั ก ษ ท รั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

 

 

 

.๑๐๔ 

 

 

 

.๐๓๕ 

 

 

 

.๑๓๒ 

 

 

 

๓.๐๑๑ 

 

 

 

.๐๐๓ 

- เทศบาลมีการจัดองคการ 

กําหนด โครงสราง หนวย 

งานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 

 

.๑๖๙ 

 

 

 

.๐๕๑ 

 

 

 

.๑๘๐ 

 

 

 

๓.๒๘๙ 

 

 

 

.๐๐๑ 

- เทศบาลของทานมีผลงาน

ท่ีเปนตนแบบตอสังคมได  

 

.๐๙๔ 

 

.๐๔๒ 

 

.๑๑๑ 

 

๒.๒๔๗ 

 

.๐๒๕ 

 



๑๔๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๐ ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปรตนแต

ละตัวเพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณ ดานการจัดการสิ่งแวดลอม และ

มลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี (ตอ) 
 

Coefficientsa 
       

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

B Std. Error Beta 

- ชุมชนของทานไดรับงบ 

ประมาณสนั บสนุ นด าน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม อ ย า ง

เหมาะสมหรือไม   

 

 

 

 

.๐๖๘ 

 

 

 

 

.๐๓๓ 

 

 

 

 

.๐๘๓ 

 

 

 

 

๒.๐๗๔ 

 

 

 

 

.๐๓๙ 

 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี มีดังนี้  

การวิเคราะหผลจากตาราง พบวา ตัวแปรตน ดานการบริหารงาน มีความสัมพันธกับตัว

แปรตาม ๗ ตัว ท่ีนําเขาไปหาความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี คือ ๑) เทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๒) เทศบาลของทานทํางาน

บรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ ๓) เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๔) เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรู ดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๕) เทศบาลมีการจัดองคการ กําหนด โครงสราง หนวย 

งานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๖) เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอ

สังคมได ๗) ชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 

ลอมอยางเหมาะสมหรือไม โดยมีสมการความสัมพันธ ดังนี้   

การบริหารงานของเทศบาล = .๖๔๕ + .๑๐๘ (เทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทาง

การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๑๔๓ (เทศบาลของ

ทานทํา งานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ) + .๑๖๑ (เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการ

ปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๑๐๔ (เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิก

ของชุมชนไดเรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๑๖๙ (เทศบาลมีการจัด



๑๔๑ 
 

องคการกําหนด โครงสราง หนวย งานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๐๙๔ 

(เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได) + .๐๖๘ (ชุมชนของทานไดรับงบประมาณ

สนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ลอมอยางเหมาะสมหรือไม)  

สมการความสัมพันธ ถาตัวแปรเทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

เพ่ือพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผล

การบริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เพ่ิมข้ึน .

๑๐๘ หนวย 

ตัวแปรเทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมี

ประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี

เพ่ิมข้ึน .๑๔๓ หนวย 

ตัวแปรเทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๑๖๑ หนวย 

ตัวแปรเทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๑๐๔ หนวย 

ตัวแปรเทศบาลมีการจัดองคการกําหนด โครงสราง หนวย งานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๑๖๙ หนวย 

ตัวแปรเทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมี

ประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี

เพ่ิมข้ึน .๐๙๔ หนวย และถาตัวแปรชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไมเพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการ

บริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๐๖๘ 

หนวย 

การวิเคราะหผลจากคาสัมประสิทธิ์ พบวาตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามท้ัง 

๗ ตัว ท่ี สงผลตอ ตัวแปรตามดานการบริหารงานของเทศบาล มากเปนอันดับหนึ่ง คือ เทศบาลมีการ

จัดองคการกําหนด โครงสราง หนวย งานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองลงมา 

คือ ตัวแปรเทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม รองลงมา คือ ตัวแปรเทศบาลของทานทํา งานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ 

รองลงมา คือ ตัวแปรเทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษ



๑๔๒ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองลงมา คือ ตัวแปรเทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชน

ไดเรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองลงมา คือ ตัวแปรเทศบาลของทานมี

ผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได) และตัวแปรท่ีสงผลนอยท่ีสุด คือ ตัวแปรชุมชนของทาน ไดรับ

งบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม 

๔.๕.๓ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยการบริหารงานของเทศบาลท่ี

สง ผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี 

การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณเพ่ือทํานายความเปนไปไดของปจจัยเก่ียวกับการ

บริหารงานของเทศบาล ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี โดยผูวิจัยไดใชเทคนิค Stepwise เขามาใชในการคัดเลือกปจจัยดานการบริหารงานท่ีสงผล

ตอประสิทธิผลการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยตัวแปรอิสระ และตัวแปร

ตามท่ีทําการทดสอบมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวแปรตน ดานการบริหารงาน ไดแก  

๑. เทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๒. ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของเทศบาล 

๓. ทานรับรูนโยบายและแผนงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

เทศบาล 

๔ .  เ ทศบาล มีการจั ดองค ก า ร  กํ าหนด  โค ร งส ร า ง  หน ว ยง านด านอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕. ทานมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนานโยบายดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  

๖. เทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

สมาชิกในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย  

๗. เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรู ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  

๘. ทานเขารวมกิจกรรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับชุมชนเสมอ 

๙. ชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม  



๑๔๓ 
 

๑๐. เทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ     

๑๑. เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได 

๑๒ .  เทศบาลมีการ กํ า กับดู แล  ควบ คุมคุณภาพการปฏิบั ติ ง านด านอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเก่ียวกับการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี มีดังนี้ 

๑. มีการวางแผนดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินสาธารณะประโยชนไมใหถูกบุกรุก 

๒. มีปายบอกชื่อสถานท่ีสําคัญ ถนน ซอย และ ปายจราจร 

๓. ถนนมีไฟฟาสองสวางอยางเพียงพอ 

๔. มีการขุดลอก คูคลองสาธารณะ ใหสะอาดอยูเสมอ 

๕. มีการจัดสรางสวนสาธารณะใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง 

ผลการทดสอบเพ่ือหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้     

  

ตารางท่ี ๔.๒๑ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยดานการบริหารงานของเทศบาลท่ี

สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี 

Model Summary 

  

  
  

  

 

 

การวิเคราะหผลจากตารางพบวาคา R Square เทากับ .๔๗๖ นั่นหมายความวา ตัวแปร

ตนท้ัง ๓ ตัว ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามมีความสามารถอธิบายตัวแปรตามได ๔๗.๖๐%  

  

R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 
 

.๖๙๐c 
 

.๔๗๖ 
 

.๔๗๒ 
 

.๖๔๘๐๐ 



๑๔๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๒ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหการถดถอยของดานการดูแลรักษา

ท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุร ี 
 

ANOVAd 

 

โดยตัวแปรตน ดานการบริหารงาน มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ๓ ตัว คือ 

- เทศบาลมีการจัดองคการ กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  

- เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได 

- เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลดานดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

การวิเคราะหผลจากตารางพบวาคา Sig. เทากับ .๐๐๐ นั่นหมายความวา มีตัวแปรตน

อยางนอยหนึ่งตัวท่ีเปนเหตุปจจัยท่ีมีตอตัวแปรตาม นั้นคือ ตัวแปรตนมีผลตอตัวแปรตาม 

  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression  ๑๕๑.๐๗๕ 

๑๖๖.๒๘๓ 

๓๑๗.๓๕๘ 

๓ 

๓๙๖ 

๓๙๙ 

๕๐.๓๕๘ 

 .๔๒๐ 

๑๑๙.๙๒๗ .๐๐๐c 

Residual 

Total 



๑๔๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๓ ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปรตนแต

ละตัวเพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณ ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

Coefficientsa 
       

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

- เทศบาลมีการจัดองคการ 

กําหนด โครงสราง หนวย 

งานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

๑.๓๓๕ 

 

 

 

.๒๗๘ 

.๑๒๔ 

 

 

 

.๐๔๘ 

 

 

 

 

.๓๐๙ 

๑๐.๗๗๑ 

 

 

 

๕.๘๓๔ 

.๐๐๐ 

 

 

 

.๐๐๐ 

- เทศบาลของทานมีผลงาน

ท่ีเปนตนแบบตอสังคมได   

 

.๒๔๔ 

 

.๐๓๘ 

 

.๓๐๐ 

 

๖.๓๔๗ 

 

.๐๐๐ 

- เทศบาลมีการกํากับดูแล 

ควบคุมคุณภาพการปฏิบัต ิ

งานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

.๑๖๐ 

 

 

 

.๐๔๔ 

 

 

 

.๑๘๙ 

 

 

 

๓.๖๑๑ 

 

 

 

.๐๐๐ 
 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

จากตารางผลการวิเคราะหจะเห็นวา ตัวแปรตน ดานการบริหารงาน มีความสัมพันธกับ

ตัวแปรตาม ๓ ตัว ท่ีนําเขาไปหาความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลดานการดูแลรักษาท่ี

สาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี คือ ๑) เทศบาลมีการจัดองคการ กําหนด โครงสรางหนวย 

งานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๒) เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอ

สังคมได ๓) เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม โดยมีสมการความสัมพันธ ดังนี้  

การบริหารงานของเทศบาล = ๑.๓๓๕ + .๒๗๘ (เทศบาลมีการจัดองคการ กําหนด 

โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๒๔๔ (เทศบาลของทานมี

ผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได) + .๑๖๐ (เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม) 



๑๔๖ 
 

สมการความสัมพันธ พบวา ถาตัวแปรเทศบาลมีการจัดองคการ กําหนด โครงสราง 

หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผล

การบริหาร งานดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เพ่ิมข้ึน .๒๗๘ หนวย 

ตัวแปรเทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได เพ่ิมข้ึน ๑ หนวยจะทําใหมี

ประสิทธิผลการบริหารงานดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๒๔๔ 

หนวย ถาตัวแปรเทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานการดูแลรักษาท่ี

สาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๑๖๐ หนวย 

การวิเคราะหผลจากคาสัมประสิทธิ์ พบวาตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามท้ัง 

๓ ตัว ท่ี สงผลตอ ตัวแปรตามดานการบริหารงานของเทศบาล มากเปนอันดับหนึ่ง คือ เทศบาลมีการ

จัดองคการ กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองลงมา 

คือ ตัวแปรเทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได และตัวแปรท่ีสงผลนอยท่ีสุด คือ ตัว

แปรเทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

สมมติฐานท่ี ๒ หลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

การทดสอบสมมติฐานระหวาง ตัวแปรอิสระ ภาพรวมการบริหารกับ ภาพรวมการบริหาร

ท่ีใชหลักธรรมมีผลตอภาพรวมประสิทธิผล  

๔.๒.๑๐ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณเปรียบเทียบระหวางภาพรวมความคิดเห็น

เกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล กับ ภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของ

เทศบาลโดยการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) มีผลตอภาพรวมประสิทธิผลดาน

อนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณเพ่ือทํานายความเปนไปไดเก่ียวกับภาพรวมความคิดเห็น

เก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาล กับ ภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาล

โดยการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) มีผลตอภาพรวมประสิทธิผลดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีโดยผูวิจัยไดใชเทคนิค Stepwise 

เขามาใชในการคัดเลือกปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยตัวแปรตน ท่ีทําการทดสอบมีรายละเอียดดังนี้  



๑๔๗ 
 

ตัวแปรตน ประกอบดวย 

๑. ภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับดานการบริหารงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๒. ภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับดานการบริหารงาน โดยประยุกตหลักพุทธธรรม 

(หลักสัปปุริสธรรม ๗) ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

ตัวแปรตาม ภาพรวมประสิทธิผลดานการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี  
 

ตารางท่ี ๔.๒๔ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณเปรียบเทียบระหวางภาพรวมการบริหารงานของ

เทศบาลกับภาพรวมการบริหารงานของเทศบาลโดยการประยุกตหลักพุทธธรรม

(หลักสัปปุริสธรรม ๗) มีผลตอประสิทธิผลดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 
 

Model Summary 
  

R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 
 

  .๘๕๙b 
 

.๗๓๘ 
 

.๗๓๗ 
  

  .๔๒๓๔๖ 

  

การวิเคราะหผลจากตารางพบวาคา R Square เทากับ .๗๓๘ นั่นหมายความวา ตัวแปร

ตน ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม มีความสามารถอธิบายตัวแปรตามได ๗๓.๘๐% 

ตารางท่ี ๔.๒๕ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหการถดถอยเปรียบเทียบระหวาง

ภาพรวมการบริหารงานของเทศบาล กับ ภาพรวมการบริหารงานของเทศบาลโดย

การประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) มีผลตอประสิทธิผลดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

ANOVAc 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression  

Residual 

๒๐๐.๔๕๒ ๒ ๑๐๐.๒๒๖ ๕๕๘.๙๓๘ .๐๐๐e 

๗๑.๑๘๘ ๓๙๗  .๑๗๙  

Total ๒๗๑.๖๔๐ ๓๙๙    



๑๔๘ 
 

ตัวแปรตน ประกอบดวย 

๑. ภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับดานการบริหารงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๒. ภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ดาน

การบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลดานการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี  

การวิเคราะหผลจากตารางพบวาคา Sig. เทากับ .๐๐๐ นั่นหมายความวา มีตัวแปรอิสระ

อยางนอยหนึ่งตัวท่ีเปนเหตุปจจัยท่ีมีตอตัวแปรตาม นั้นคือ ตัวแปรอิสระมีผลตอตัวแปรตาม 

ตารางท่ี ๔.๒๖ ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปรอิสระ

แตละตัวเพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณประสิทธิผลการบริหารงานตามหลัก

พุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  
 

Coefficientsa 

        

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta   

(Constant) .๕๑๔ .๐๘๗  ๕.๘๗๗ .๐๐๐ 

- ภาพรวมความคิดเห็น

เก่ียวกับการประยุกต

หลักพุทธธรรม(หลักสัป

ปุริสธรรม ๗) ดานการ

บริหารงานของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรี  

 

 

 

 

 

.๖๒๘ 

 

 

 

 

 

.๐๕๓ 

  

 

 

 

 

 .๖๔๑ 

 

 

 

 

 

๑๑.๙๑๓ 

 

 

 

 

 

.๐๐๐ 

- ภาพรวมความคิดเห็น

เก่ียวกับดานการบริหาร 

งานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวด 

ลอมของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี 

  

 

 

 

 

.๒๑๙ 

 

 

 

 

 

.๐๔๙ 

 

 

 

 

 

.๒๔๐ 

 

 

 

 

 

๔.๔๕๖ 

 

 

 

 

 

.๐๐๐ 

 



๑๔๙ 
 

 ตัวแปรตาม คือ ภาพรวมประสิทธิผลดานการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี

จากตารางผลการวิเคราะหจะเห็นวา ตัวแปรอิสระความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลัก ธรรม 

(หลักสัปปุริสธรรม ๗) และความคิดเห็นดานการบริหารงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 

ลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบวามีตัวแปรอิสระ มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม นั้นคือ ตัว

แปรความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ดานการบริหารงานของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี และ ตัวแปรความคิดเห็นเ ก่ียวกับดานการบริหารงานอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยมีสมการความสัมพันธ ดังนี้ 

ประสิทธิผลดานการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี = .๕๑๔ + .๖๒๘ 

(ภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ดานการบริหารงาน

ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี) + .๒๑๙ (ภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับดานการบริหารงานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี) 

สมการความสัมพันธ ถาตัวแปรความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลัก 

สัปปุริสธรรม ๗) ดานการบริหาร งานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีผล

ตอประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๖๒๘ หนวย และถาตัวแปร

ความคิดเห็นเก่ียวกับดานการบริหารงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีผลตอประสิทธิผลการบริหาร งานของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรีดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๒๑๙ หนวย 

การวิเคราะหผลจากคาสัมประสิทธิ์ พบวาตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามท้ัง 

๒ ตัว 

ตัวแปรความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ดานการ

บริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี มีผลตอการเพ่ิมประสิทธิผลดานการบริหารงานของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุร ี 

สรุปไดวา ปจจัยเก่ียวกับการประยุกตหลักธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) มีความสัมพันธกับ 

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุร ีสามารถนํามาทํานายความเปนไปไดในการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงาน

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ได

อยางมีนัยสําคัญ 



๑๕๐ 
 

๔.๒.๑๑ การทดสอบสมมติฐานระหวาง ตัวแปรตน การประยุกตหลักธรรม (หลักสัปปุ

ริสธรรม ๗) มีผลตอประสิทธิผลดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี  

การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณเพ่ือทํานายความเปนไปไดเก่ียวกับระดับการประยุกต

หลักพุทธธรรม  (หลักสัปปุริสธรรม  ๗)  ท่ีส งผลตอประสิทธิผลของเทศบาลดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยผูวิจัยไดใชเทคนิค Stepwise 

เขามาใชในการคัดเลือกปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยตัวแปรตน และตัวแปรตามท่ีทําการทดสอบมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวแปรตนดานหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ประกอบดวย  

๑. ผูรับผิดชอบมีวิธีดําเนินงานอยางชาญฉลาด มีความสามารถในการตัดสินใจดําเนินการ

อยางเหมาะสม 

๒. เทศบาลเปนผูรับผิดชอบและมีความรูในงานท่ีปฏิบัติ มีความสามารถในการวางแผน

สิ่งแวดลอม  

๓. มีอุดมการณเชื่อม่ันในตัวเอง มีวินัยในตนเอง เปนตัวอยาง/แบบอยางท่ีดี 

๔. ผูรับผิดชอบมองประโยชนสวนรวมกอนประโยชนสวนตน 

๕. ผูรับผิดชอบมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการกําหนดเปาหมายในการทํางานทุกครั้ง 

๖. รูความตองการของคนในชุมชน เปนท่ียอมรับและนิยมของชุมชน 

๗. ผูรับผิดชอบพัฒนา/ปรับปรุงตนเองอยูเสมอยอมรับในความผิดพลาด 

๘. เทศบาลสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเสมอ 

๙. รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบจัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

๑๐. รูความตองการของคนในชุมชนท่ีกําลังปฏิบัติงานอยู 

๑๑. เทศบาลรูจักเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

๑๒. ทํางานสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรี 

ผลการทดสอบเพ่ือหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้  

  



๑๕๑ 
 

 

ตารางท่ี ๔.๒๗ การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลักพุทธ

ธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) จะมีผลตอประสิทธิผลดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

Model Summary 

  

R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 
 

.๘๕๔h 
 

.๗๒๐ 
 

.๗๒๔ 
 

.๔๓๓๓๓ 

  

การวิเคราะหผลจากตารางพบวาคา R Square เทากับ .๗๓๐ นั่นหมายความวา ตัวแปร

ตนท้ัง ๘ ตัว ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามมีความสามารถอธิบายตัวแปรตามได ๗๓.๐๐%  

 

ตารางท่ี ๔.๒๘ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางการ

ประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) มีผลตอประสิทธิผลดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

   ANOVAf  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression  

Residual 

๑๙๘.๒๑๙ ๘ ๒๔.๗๗๗ ๑๓๑.๙๕๐ .๐๐๐h 

 ๗๓.๔๒๑ ๓๙๑  .๑๘๘  

Total ๒๗๑.๖๔๐ ๓๙๙    
 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรี 

โดยตัวแปรตน การประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) มีความสัมพันธกับตัว

แปรตาม ๘ ตัว คือ 

- ทํางานสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

- รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบจัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

- ผูรับผิดชอบมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการกําหนดเปาหมายในการทํางานทุกครั้ง 

- ผูรับผิดชอบพัฒนา/ปรับปรุงตนเองอยูเสมอยอมรับในความผิดพลาด 

- รูความตองการของคนในชุมชน เปนท่ียอมรับและนิยมของชุมชน 



๑๕๒ 
 

- เทศบาลรูจักเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

- เทศบาลเปนผูรับผิดชอบและมีความรูในงานท่ีปฏิบัติ มีความสามารถในการวางแผน

สิ่งแวดลอม  

- ผูรับผิดชอบมีวิธีดําเนินงานอยางชาญฉลาด มีความสามารถในการตัดสินใจดําเนินการ

อยางเหมาะสม 

การวิเคราะหผลจากตารางพบวาคา Sig. เทากับ .๐๐๐ นั่นหมายความวา มีตัวแปรตน

อยางนอยหนึ่งตัวท่ีเปนเหตุปจจัยท่ีมีตอตัวแปรตาม นั้นคือ ตัวแปรตนมีผลตอตัวแปรตาม 

ตารางท่ี ๔.๒๙ ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปรตนแต

ละตัวเพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณเ พ่ิมประสิทธิผลดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  
 

Coefficientsa 
       

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

B Std. Error Beta 

(Constant) .๕๕๖ .๐๘๘  ๖.๒๙๒ .๐๐๐ 

- ทํางานสําเร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด    

 

.๐๙๔ 

 

.๐๓๘ 

 

.๑๑๕ 

 

๒.๕๑๕ 

 

.๐๑๒ 

- รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบ

จัดสรรทรัพยากรไดอยาง

เหมาะสม 

 

 

.๐๙๘ 

 

 

.๐๓๙ 

 

 

.๑๑๘ 

 

 

๒.๕๔๒ 

 

 

.๐๑๑ 

- ผูรับผิดชอบมีวิสัยทัศน

กวางไกล มีการกําหนดเปา 

หมายในการทํางานทุกครั้ง  

 

 

.๑๑๓ 

 

 

.๐๓๕ 

 

 

.๑๔๗ 

 

 

๓.๑๙๑ 

 

 

.๐๐๒ 

- ผูรับผิดชอบพัฒนา/

ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ

ยอมรับในความผิดพลาด   

 

 

.๑๒๘ 

 

 

.๐๓๖ 

 

 

.๑๕๗ 

 

 

๓.๕๘๕ 

 

 

.๐๐๐ 

- รูความตองการของคนใน

ชุมชน เปนท่ียอมรับและ

นิยมของชุมชน 

 

 

.๑๑๙ 

 

 

.๐๓๔ 

 

 

.๑๔๗ 

 

 

๓.๔๖๘ 

 

 

.๐๐๑ 

- เทศบาลรูจักเลือกใชคนให      



๑๕๓ 
 

เหมาะสมกับงาน    .๑๐๒ .๐๓๑ .๑๓๓ ๓.๒๕๕ .๐๐๑ 

 - เทศบาลเปนผูรับผิดชอบ

และมีความรูในงานท่ีปฏิบัติ 

มีความสามารถในการ

วางแผนสิ่งแวดลอม 

 

 

 

.๐๘๗ 

 

 

 

.๐๓๓ 

 

 

 

.๑๑๕ 

 

 

 

๒.๖๒๕ 

 

 

 

.๐๐๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๙ ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปรตนแต

ละตัวเพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณเ พ่ิมประสิทธิผลดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี (ตอ)  
 

Coefficientsa 
       

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

B Std. Error Beta 

- ผูรับผิดชอบมีวิธีดําเนิน 

งานอยางชาญฉลาด มี

ความสามารถในการตัดสิน 

ใจดําเนินการอยางเหมาะสม 

 

 

 

.๐๘๑ 

 

 

 

.๐๓๖ 

 

 

 

.๐๙๙ 

 

 

 

๒.๒๖๗ 

 

 

 

.๐๒๔ 

 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรี 

การวิเคราะหผล จากตารางพบวา ตัวแปรตน ดานการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุ

ริสธรรม ๗) มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ๘ ตัว ท่ีนําเขาไปหาความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ตัว

แปรตาม คือ ประสิทธิผลดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี คือ ๑) ทํางานสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๒) รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบจัดสรรทรัพยากร

ไดอยางเหมาะสม ๓) ผูรับผิดชอบมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการกําหนดเปาหมายในการทํางานทุกครั้ง ๔) 

ผูรับ ผิดชอบพัฒนา/ปรับปรุงตนเองอยูเสมอยอมรับในความผิดพลาด ๕) รูความตองการของคนใน

ชุมชน เปนท่ียอมรับและนิยมของชุมชน ๖) เทศบาลรูจักเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน ๗) เทศบาล

เปนผูรับผิดชอบและมีความรูในงานท่ีปฏิบัติ มีความสามารถในการวางแผนสิ่งแวดลอม ๘) 

ผูรับผิดชอบมีวิธีดําเนินงานอยางชาญฉลาด มีความสามารถในการตัดสินใจดําเนินการอยางเหมาะสม 

โดยมีสมการความสัมพันธ ดังนี้   



๑๕๔ 
 

การประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) = .๕๕๖ + .๐๙๔ (ทํางานสําเร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด) +.๐๙๘ (รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบจัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม) + .๑๑๓ 

(ผูรับผิดชอบมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการกําหนดเปาหมายในการทํางานทุกครั้ง) +.๑๒๘ (ผูรับผิดชอบ

พัฒนา/ปรับปรุงตนเองอยูเสมอยอมรับในความผิดพลาด) + .๑๑๙ (รูความตองการของคนในชุมชน 

เปนท่ียอมรับและนิยมของชุมชน) + .๑๐๒ (เทศบาลรูจักเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน) + .๐๘๗ 

(เทศบาลเปนผูรับผิดชอบและมีความรูในงานท่ีปฏิบัติ มีความสามารถในการวางแผนสิ่งแวดลอม)  

+ .๐๘๑ (ผูรับผิดชอบมีวิธีดําเนินงานอยางชาญฉลาด มีความสามารถในการตัดสินใจดําเนินการอยาง

เหมาะสม) 

การวิเคราะหสมการความสัมพันธ ถาตัวแปรเทศบาลทํางานสําเร็จตามระยะเวลาท่ี

กําหนด เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ

ตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เพ่ิมข้ึน .๐๙๔ หนวย 

ตัวแปรเทศบาลรูจักประมาณ ผูรับผิดชอบจัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม เพ่ิมข้ึน ๑ 

หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๐๙๘ หนวย 

ตัวแปรเทศบาลผูรับผิดชอบมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการกําหนดเปาหมายในการทํางานทุก

ครั้ง เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ

ตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๑๑๓ หนวย 

ตัวแปรผูรับผิดชอบพัฒนา/ปรับปรุงตนเองอยูเสมอยอมรับในความผิดพลาด เพ่ิมข้ึน ๑ 

หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๑๒๘ หนวย  

ตัวแปรเทศบาลรูความตองการของคนในชุมชน เปนท่ียอมรับและนิยมของชุมชน เพ่ิมข้ึน 

๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรเีพ่ิมข้ึน .๑๑๙ หนวย 

ตัวแปรเทศบาลเทศบาลรูจักเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน เพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมี

ประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี

เพ่ิมข้ึน .๑๐๒ หนวย 

ตัวแปรเทศบาลเปนผูรับผิดชอบและมีความรูในงานท่ีปฏิบัติ มีความสามารถในการ

วางแผนสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน ๑ หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๐๘๗ หนวย และถาตัวแปรผูรับผิดชอบมีวิธี

ดําเนินงานอยางชาญฉลาด มีความสามารถในการตัดสินใจดําเนินการอยางเหมาะสม เพ่ิมข้ึน ๑ 



๑๕๕ 
 

หนวย จะทําใหมีประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรีเพ่ิมข้ึน .๐๘๑ หนวย 

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ พบวาตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามท้ัง ๘ ตัว 

ท่ี สงผลตอ ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรี มากเปนอันดับหนึ่ง ไดแก  

ผูรับผิดชอบพัฒนา/ปรับปรุงตนเองอยูเสมอยอมรับในความผิดพลาด รองลงมา คือ ตัว

แปร รูความตองการของคนในชุมชน เปนท่ียอมรับและนิยมของชุมชน รองลงมา คือ ตัวแปร

ผูรับผิดชอบมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการกําหนดเปาหมายในการทํางานทุกครั้ง รองลงมา คือ ตัวแปร

เทศบาลรูจักเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน รองลงมา คือ ตัวแปรรูจักประมาณ ผูรับผิดชอบจัดสรร

ทรัพยากรไดอยางเหมาะสม รองลงมา คือ ตัวแปรทํางานสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รองลงมา คือ 

ตัวแปรเทศบาลเปนผูรับผิดชอบและมีความรูในงานท่ีปฏิบัติ มีความสามารถในการวางแผน

สิ่งแวดลอม และ ตัวแปรท่ีสงผลนอยท่ีสุด คือ ตัวแปรผูรับผิดชอบมีวิธีดําเนินงานอยางชาญฉลาด มี

ความสามารถในการตัดสินใจดําเนินการอยางเหมาะสม  

สรุปการบริหารงานของเทศบาลโดยการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗)  

จะสามารถเพ่ิมประสิทธิผลดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรีได ตามสมมติฐานท่ี ๒ หลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) สงผลตอประสิทธิผลการ

บริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 
 

๔.๒.๑๒ สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 

ลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้จากวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิผล 

การบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือ

ตอบโจทกปญหาท่ีตองการทราบในประเด็น ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีท้ัง ๓ ดาน คือ ๑) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติและบํารุงรักษาปา ๒) ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ และ ๓) ดานการดูแลรักษาท่ี

สาธารณะ รวมถึงการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริส

ธรรม ๗)ทเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ในปจจุบันมีลักษณะเปนอยางไร ซ่ึงผลการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล

จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interiew) มีรายละเอียดดังนี้  

วิเคราะหประเด็นท่ี ๑ : ดานการบริหารงานของเทศบาล ยังเปนปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัด



๑๕๖ 
 

นนทบุรี ซ่ึงมีผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) มีรายละเอียด

จากการสัมภาษณ ดังนี้ 

สวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของเทศบาล เนื่องจากเทศบาลเปนการบริหารงานของ 

หนวยงานภาครัฐ ซ่ึงเรียกวา การบริหารรัฐกิจ มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง คือ การใหบริการ

สาธารณะ รวมถึง การรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม ตลอดจนการอํานวยความสะดวก ดานการ

พัฒนาประชาชนและประเทศชาต1ิ8

๑๙ 

 เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายบัญญัติไวตอง

ใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด มีการวางแผนงาน กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา ดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน มีการจัดองคกร กําหนดโครงสราง หนวยงาน

ด านอนุ รั กษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อม  มีบุ คล ากรดํ า เ นิ น งานด านอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับปริมาณงาน มีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพ

การปฏิบัติ งาน 1 9

๒๐ เทศบาลมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา  ดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทศบาลไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอในเทศบาลขนาดใหญและใหญพิเศษ เชน เทศบาล

นครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด สามารถจัดเก็บรายไดปละหลายพันลานบาท เนื่องจากเปน

เทศบาลนครขนาดใหญ จึงสามารถทําโครงการตางๆ ตามท่ีประชาชนในทองถ่ินตองการได โดย

ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการตามนโยบายของเทศบาล เชน โครงการคลองสวยน้ําใส ของ

เทศบาลนครนนทบุรี 2 0

๒๑ เทศบาลตําบลบานบางมวง มีการรณรงคโครงการกําจัดผักตบชวาในคลอง

มหาสวัสดิ์ โดยประชาชนท่ีอาศัยอยูริมคลองมีสวนรวมดําเนินการตามนโยบาย ประชาชนในชุมชน

ชวยกันกําจัดผักตบชวา แลวนําผักตบชวาท่ีเก็บไดมาทําปุยหมักใชในครัวเรือน 2 1

๒๒ นอกจากนี้มี 

โครงการรักษโลก มีการรณรงคใหประชาชนในเขตเทศบาลคัดแยกขยะกอนท้ิง แลวนําขยะท่ีคัดแยก

แลว เชน พลาสติก ขวดแกว กระดาษ มาขายใหกับเทศบาล 2 2

๒๓ เทศบาลมีจัดการอบรมใหสมาชิกของ

                                                           
๑๙ สัมภาษณ รศ.ดร. วรัฃยา ศิริวัฒน, อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๔ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐ สัมภาษณ รศ.พิพัฒน ไทยอารี, ผูอํานวยการหลักสูตร รปม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑ สัมภาษณ นายพงษศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธ์ิ, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปลายบาง, ๑๘ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๒ สัมภาษณ นายเพ่ิมพงษ พุมวิเศษ, ผูอํานวยการสวนสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลนครนนทบุร,ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓ สัมภาษณ นายสุพจน ธูปแพ, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานบางมวง, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๗ 
 

ชุมชนไดเรียนรู ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 3

๒๔ และ ทํางานบรรลุเปาหมายเปน

สวนใหญ ตลอดจนมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมภายในองคกร24

๒๕ ผูวิจัยจึงไดทําตารางท่ี ๔.๒๗ แสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็นดาน 

การบริหารงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี แสดงให

เห็นความถ่ีดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๓๐ แสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอ ดานการบริหารงานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 
 

ขอ ประเด็น/ตัวบงชี้ ความถี่ คนท่ี 

๑ เทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานเพ่ือพัฒนา ดานอนุรักษทรัพยากร

ธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม  

๑๖ 

 

๑,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔, 

๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

 

๒ เทศบาลมีการจัดองคกร กําหนด โครง สราง 

หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม   

๑๘ ๑,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๓ เทศบาลมีบุคลากรดําเนินงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ลอมอยาง

เหมาะสม 

๑๘ ๑,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๔ มีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติ 

งาน ดานอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมภายในองคกร 

๑๗ ๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔, 

๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๕ ชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุน 

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมไมเหมาะสม  

๑๘ ๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๖ เทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

สมาชิกในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย 

๑๖ 

 

๑,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔, 

๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

 

                                                           
๒๔ สัมภาษณ นายอดุลย บุญสม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางพลับ, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕ สัมภาษณ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธ์ิ, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง, ๑๐ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๕๘ 
 

๗  ชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุน

ดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม

หรือไม 

๑๘ ๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๘ เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพ

การปฏิบัติงาน ดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในองคกร 

๑๗ ๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔, 

๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

 

 

สรุปไดวา เพราะการบริหารงาน เปนกิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไป รวมมือ รวมแรง 

รวมใจกันปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวรวมกัน เพ่ือใชเปนแนวทางการบริหารงานภาครัฐ 

นํามาใชในการปฏิบัติราชการเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการบริหารงานประกอบดวย

การวางแผนการจัดองคการ ดานการอํานวยการ ดานการควบคุมคุณภาพ และ ดานการปฏิบัติงาน 

ใหกิจกรรมขององคการดําเนินงานไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดหมาย

ปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศให ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมท้ังประเทศชาติมีความ

เจริญกาวหนาและม่ันคงเพ่ิมข้ึน มาปรับใชในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือให

บุคคลในองคกรมีการพัฒนาระบบบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรีอยางยั่งยืนตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 

๙ คือ การเขาใจ เขาถึง พัฒนา  

วิเคราะหประเด็นท่ี ๒ : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา ซ่ึงมีผล

การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) มีรายละเอียดจากการสัมภาษณ 

ดังนี้ 

ในภาพรวมเทศบาลมีการใหความรู มีการฝกอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีแกประชาชนตลอดเวลา 2 5

๒๖ และ มีการรณรงคใหประชาชน

ในชุมชนตางๆมีสวนรวมกันปลูก และดูแลรักษาไมยืนตนในชุมชน ในท่ีดินทางเทาสองขางถนน 2 6

๒๗ 

เพ่ือใหรมเงาลดความรอนจากแสงแดดท่ีมากระทบตอตัวอาคารบานเรือน เทศบาลทุกแหงมีการ

รณรงคจัดใหมีกิจกรรมลดลดโลกรอน ลดการใชพลังงานไฟฟาโดยเปลี่ยนหลอดไฟฟาแสงสวางท่ีติดใน

ชุมชน ใหเปนหลอดประหยัดไฟท้ังหมดในเขตเทศบาลนครนนทบุร2ี7

๒๘ เทศบาลตําบลไทรนอยเชิญชวน

                                                           
๒๖ สัมภาษณ, นายไพโรจน ชนิตรวัฒน, ประธานชุมชนประชานิเวศน ๓ สวนกลาง, ๑ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๒๗ สัมภาษณ นางรุจิรา เมฆลาย, ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘ สัมภาษณ นายพงศชัย เกาะหมาก, สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๙ 
 

และรณรงคใหประชาชนไมเผาขยะเศษวัสดุ ขยะตางๆ เศษพืชในชุมชนเพ่ือมลพิษในอากาศ2 8

๒๙นอกจากนี้

แลว เทศบาลทุกแหงมีการรณรงคใหประชาชนคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิง โดยการติดปายประกาศในชุมชน 

และประชาสัมพันธเสียงตามสายในชุมชน มีการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ไมท้ิงขยะ สิ่งปฏิกูลลงในท่ีสาธารณะ หรือตามสถานท่ีราชการ วัด โรงเรียน ถนน แมน้ํา ลําคลอง จัดตั้ง

ธนาคารขยะ มีการจัดตั้งหนวยงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมข้ึนในโครงสราง หนวยงาน

เทศบาลทุกระดับ มีการคุมครองดูแลท่ีดินและบํารุงรักษาความอุดมสมบูรณของดินสาธารณะ มีการควบคุม

อัคคีภัยในเขตเทศบาล โดยตั้งหนวยงานบรรเทาสาธารณะภัยข้ึนในทุกเทศบาลเพราะเปนหนาท่ีของเทศบาล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล29

๓๐ แตก็มีผูบริหารบางแหงไมสามารถปฏิบัติใหเปนตามแผนการจัดการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมธรรมชาติได เพราะประชาชนไมใหความรวมมือกับทางราชการ เชน การท้ิงขยะในท่ีหามท้ิง ท้ิง

ขยะลงในแมน้ํา ลําคลอง ท่ีสาธารณะ ตลอดจนผูดูแลรับผิดชอบบางแหง ยังขาดความรู ความเขาใจ และ

ขาดการบริหารจัดการท่ีดี เชน ขาดการประชาสัมพันธ โครงการท่ีเทศบาลจัดทําอยู ควรทําการ

ประชาสัมพันธใหมากๆ กวานี้ เพ่ือประชาชนจะไดมีสวนรวมในโครงการท่ีเทศบาลจัดทํา30

๓๑ 

ผูวิจัยจึงไดทําตารางท่ี ๔.๓๑ แสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็นดานการอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติและบํารุงรักษาปา ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือแสดงใหเห็นความถ่ีดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๓๑ แสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็น แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา ของเทศบาลในจังหวันนทบุรี  

ขอ ประเด็น/ตัวบงช้ี  ความถี่ คนท่ี 

๑ มีการใหความรูและฝกอบรมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชน 

๑๖ ๑,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖, 

๑๗,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๒ มีการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑๔ ๑,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖, 

๑๗,๑๙,๒๐ 

๓ มีการจัดตั้งหนวยงานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติ เพื่อปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะ  

๒๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 

๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐ 

๔ มีการคุมครองดูแลที่ดิน บาํรุงรักษาความ

อุดมสมบูรณของดิน 

๑๖ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔, 

๑๖,๑๗,๑๙,๒๐ 

๕ มีการควบคุมอัคคีภัยในเขตเทศบาล  ๒๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 

๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐ 

๖ ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษปาไม  ๑๒ ๑,๒,๓,๔,๕,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๔,๑๖,๑๘ 

                                                           
๒๙ สัมภาษณ นายสัมฤทธ์ิ ดวงโสน, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลไทรนอย, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๐ สัมภาษณ นายกรีฑา ฤทธาภัย, ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑ สัมภาษณ นายวิทยา สิริอนุวัฒน, ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๖๐ 
 

 

 สรุปไดวา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุ รี  นั้ น มีปญหาเนื่ องมาจาก  ขาดการมีจิ ตสํ านึ ก ท่ีดี ของประชาชนในการอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีไมเหมือนกันทุกครัวเรือน ทําใหมีปญหาดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาไมของเทศบาล ไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร ทําใหการ

บริหารงานไมมีประสิทธิภาพ ผูดูแลรับ ผิดชอบบางแหง ยังขาดความรู ความเขาใจ และขาดการ

บริหารจัดการท่ีดี ไมปฏิบัติใหเปนตามแผน การจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เชน ขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคมในเขตเทศบาล ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล เพราะ

เนื่องจากสภาพของจังหวัดนนทบุรีมีอาณาเขตติดตอกับกรุงมหานคร เปนจังหวัดท่ีอยูในเขตปริมณฑล 

ทําใหมีการกระจายตัวของประชากรจากจังหวัดตางๆ เขามาอาศัยในรูปของประชากรแฝงเปนจํานวน

มาก ทําใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยน แปลงไปจากสภาพสังคมชนบทดั่งเดิมท่ีมีอาชีพเกษตร 

กรรมเปนหลัก กลายเปนสังคมเมืองท่ีมีการประกอบอาชีพทางอุตสาหกรรม และพานิชกรรมมาก

ยิ่งข้ึน พ้ืนท่ีทางการเกษตร กรรมดั่งเดิมท่ีเปนไรนา สวนผลไมตางๆ ลดลงกลายเปนบานจัดสรร 

อาคารพานิชและโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลสวนมากไมใช

คนท่ีมีถ่ินกําเนิดในจังหวัดนนทบุรี 3 1

๓๒ สวนมากยายเขาเพ่ือมาทํางานในกรุงเทพมหานคร แตมีท่ีพัก

อาศัยอยูในจังหวัดนนทบุรีเพราะราคาบานท่ีอยูอาศัยถูกกวาในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรเหลานี้

ไมมีความผูกพันกับภูมิลําเนาท่ีอยูอาศัยเหมือน กับสถานท่ีเกิด จะมีเวลาวางเฉพาะวันเสาร-อาทิตย 

เทานั้น จึงเปนสาเหตุสําคัญเพราะเง่ือนไขดานเวลาไมตรงกัน ทําใหประชาชนไมมีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆ ท่ี เทศบาลจัดใหประเด็นสํ า คัญ  จั งหวัดนนทบุรี  เปนจั งหวัด ท่ีอยู ใน เขตปริมณฑล

กรุงเทพมหานคร มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนมากข้ึน สงผลใหบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเคยเปนสวนผลไม ไร

นา กลับกลายเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัย โรงงาน ศูนยการคา การสรางถนนหนทาง หรือการขยายงานการ

คมนาคมของตัวจังหวัดนนทบุรี ทําใหพ้ืนท่ีท่ีเคยเปนสีเขียวลดนอยลง สภาพปญหาดังกลาว ดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาไม เทศบาลนนทบุรีควรไดตระหนักถึงความสําคัญและ

ความตองการจําเปน ควรสงเสริมใหประชาชนในชุมชนปลูกตนไมยืนตนเนื่องในวันสําคัญตางๆ และ

จัดภูมิทัศนตามหนวยงานของราชการ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล เกาะกลางถนน เพ่ือเปนตัวอยางและ

ประชาสัมพันธใหภาคประชาสังคม โดยเฉพาะศูนยการคาตางๆ ใหจัดปรับปรุงภูมิทัศนและปลูกตนไม

ยืนตนใหมากข้ึน เพ่ือสรางความรมรื่นใหแกชุมชน เทศบาลพรอมจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลรักษาอยาง

ใกลชิด 3 2

๓๓ขอสังเกตอีกประเด็นจากมุมมองของประชาชนและขอมูลจากการผูใหสัมภาษณเชิงลึก  

(In-Depth Interview) ซ่ึงสวนมากเปนกลุมชนชั้นกลาง มีรายไดตอครัวเรือนอยูในระดับปานกลาง

                                                           
๓๒ สัมภาษณ นางสาวสุกัญญา บินอุมา, ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๓๓ สัมภาษณ นายอิทธินันท อินทรชาติ, ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๑ 
 

จนถึงคอนต่ํา มีรายไดนอยและไมแนนอน เปนมนุษยเงิน มองปญหาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และบํารุงรักษาปาของเทศบาลเปนเรื่องไกลตัว ตางจากเรื่องปญหาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนเรื่องของปาก

ทองมีความสําคัญกวาปญหาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาล 3 3

๓๔ ทําให

ประชาชนไมอยากรวมกิจกรรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาล เพราะ

เปนปญหาสาธารณะ เชน กิจกรรมวันปลูกตนไมแหงชาติ พบวามีประชาชนมารวมกิจกรรมนอยมากผู

มารวมกิจกรรมสวนมากจะเปน เจาหนาท่ีของรัฐ ครู นักเรียน นักศึกษาชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม ใน

สถานศึกษาทุกระดับ ชมรมผูสูงอายุในชุมชนตางๆ34

๓๕ เปนตน 

   วิเคราะหประเด็นท่ี ๓ : แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน ดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมีผลการวิเคราะหขอมูลจากการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) มีรายละเอียดจากการสัมภาษณ ดังนี้  

ประเด็น ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีนั้นพบวา 

เทศบาลมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ เทศบาลมีการกระตุน ใหประชาชนมีเจตคติท่ีดี

ตอการรักษาสิ่งแวดลอม โดยใหประชาชนมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรักชุมชน รักบานเกิด 

ทองถ่ินท่ีตนเองอยูอาศัย โดยการจัดกิจกรรมตางๆแลววิทยากร สอดแทรกองคความรู ดานการ

จัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ใหแกประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตเทศบาล ใหมีความรักความ

สามัคคีเกิดข้ึนในชุมชน โดยการจัดทําโครงการครอบครัวลอมรัก ของเทศบาลนครนนทบุรี มี

วิธีดําเนินการ โดยคัดเลือกตัวแทนชุมชนท่ีมีภู มิลําเนาในเขตเทศบาล ครอบครัวละ ๓ คน 

ประกอบดวย พอ แม ลูก เขารวมโครงการ ทํากิจกรรมนอกสถานท่ีรวมกันกับสมาชิกในชุมชนอ่ืนเปน

เวลา ๒ วัน ๑ คืน โดยมีวัตถุประสงคโครงการเพ่ือสรางจิตสํานึกรักชุมชน รักบานเกิด ทองถ่ินท่ีตนเอง

อยูอาศัย ประชาชนมีเจตคติท่ีดีตอการรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน ชวยกันรักษาความสะอาดในชุมชน

ดวยการท้ิงขยะใหเปนท่ีเปนทาง ท้ิงขยะในถังและในท่ีๆจัดไวให ทําใหชุมชนนาอยู นามอง3 5

๓๖เทศบาล

นครนนทบุรีมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆในเขตเทศบาลเสมอ โดย

บูรณาการการทํางานรวมกับกรมควบคุมมลพิษ และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําการตรวจสอบคุณภาพอากาศ และมลภาวะเสียง ในบริเวณ

ถนนงามวงศวาน ถนนรัตนาธิเบศร และบริเวณท่ีมีการจราจรหนาแนน มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําใน

แมน้ํา ลําคลองและแหลงน้ําตางๆอยูเสมอ นอกจากนี้เทศบาลนครนนทบุรี มีการสรางโรงงานบําบัด 

                                                           
๓๔ สัมภาษณ นายไพโรจน ชนิตรวัฒน, ประธานชุมชนประชานิเวศน ๓ สวนกลาง, ๑ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๓๕ สัมภาษณ นางรุจิรา เมฆลาย, ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖ สัมภาษณ นายประสิทธิพงศ ดีวาจิน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๖๒ 
 

น้ําเสียในบริเวณหมูบานประชานิเวศน ๓ เพ่ือบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือนกอนระบายน้ําท่ีใชแลวลงสูลํา

คลองสาธารณะ 3 6

๓๗มีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนอยางท่ัวถึง และ มีโรงงานกําจัด

ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนตางๆ โดยใชจุลินทรียชวยยอยสลายในระบบปดนําน้ําและกากจาก

การยอยสลายมาเปนปุยอินทรียบํารุงดินและตนไมในเขตเทศบาลและจําหนายใหแกประชาชน 3 7

๓๘ผูวิจัย

จึงไดทํา ตารางท่ี ๔.๓๒ แสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็น ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือแสดงใหเห็นความถ่ีดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๓๒ แสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็น แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานดาน

การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

ขอ ประเด็น/ตัวบงชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑ เทศบาลมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆ 

๑๖ ๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖, 

๑๗, ๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๒  มีการติดตาม ตรวจสอบเก่ียวกับ  

 สิ่งแวดลอมและมลพิษ 

๑๒ ๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,,๑๖,๑๗, 

๑๙, 

๓  มีการสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษ 

 สิ่งแวดลอม  

๑๖ ๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖, 

๑๗, ๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๔  มีการบําบัดน้ําเสีย กอนระบายสูลําราง 

 สาธารณะ  

๑๐ ๓,๔,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖,๑๗ 

 

๕  มีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 ภายในชุมชนอยางท่ัวถึง  

๒๐ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,

๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

 

สรุปไดวา ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี นั้น

มีปญหาเนื่อง มาจากการขาดจิตสํานึกท่ีดีของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ทําใหปญหาและพฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนไปในทางลบ เชน การท้ิงขยะไมเปนท่ี

เปนทาง ไมท้ิงลงในภาชนะหรือถังขยะท่ีจัดไวให พฤติกรรมดังกลาวถูกเก็บสะสมมานาน จนกลายเปน

ลักษณะนิสัย ของคนในชุมชนท่ีไมมีระเบียบวินัย ถนน ท่ีสาธารณะ มีการท้ิงขยะเยอะมาก เปนภาระ

                                                           
๓๗ สัมภาษณ นายเพ่ิมพงษ พุมวิเศษ, ผูอํานวยการสวนสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลนครนนทบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๘ สัมภาษณ นายประสิทธิพงศ ดีวาจิน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๖๓ 
 

แกเจาหนาท่ีเทศบาลตองจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาดถนน ท่ีสาธารณะเปนประจําทุกวัน ดังนั้น

เทศบาลในจังหวัดนนทบุร ีตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในชุมชน เกิดความรักษสิ่งแวดลอมให 

ประสบความสําเร็จใหได ดวยวิธีการ 

๑. การแกปญหาแบบบูรณาการ ประสานความรวมมือกันในรูปแบบ บ ว ร ซ่ึง ยอมาจาก

คํา ๓ คํา คือ ๑) บ ยอจากคําวา บาน ๒) ว ยอจากคําวา วัด และ ๓) ร ยอจากคําวา โรงเรียน 

รวมมือ รวมแรง รวมใจผนึกกําลังกันแกปญหานี้ 3 8๓๙ โดยอาศัยคําวา ว หรือ วัด นํารองการปฏิบัติ โดย

พระภิกษุสงฆ ทําการเทศนสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใช หลักสัปปุริสธรรม ๗ อบรม

สั่งสอน แนะนํา แกญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา เด็กเยาวชน ท่ีมาทํากิจกรรมทางศาสนาท่ีวัด ใหเกิด

ความตระหนักถึงปญหาดานสิ่งแวดลอม จะมีผลกระทบตอชีวิตประจําวันของญาติโยม อยางไร อะไร

จะเกิดข้ึน ถาหากสิ่งแวดลอมเสียสมดุล เชน ผลกระทบตอชุมชนดานปญหาขยะและสิ่งปฏิกูลมีมาก

เกินไปสงกลิ่นเหม็นในชุมชน เกิดทัศนอุจาด บานเมืองรกรุงรัง หรือ ปญหาน้ําเนาเสีย ประชาชน

ชุมชนจะแกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางไรเปนตน สิ่งเหลานี้ท่ีไดรับรู รับฟงจากพระภิกษุสงฆ นั้นแลว

เม่ือญาติโยมกลับถึงบาน บ ยอจากคําวา บาน เปนการนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ี

พระภิกษุสงฆแสดงธรรมจากวัด มาสูการปฏิบัติ จัดกิจกรรมในชุมชนใหเกิดเปนรูปธรรม เชน ทํา

โครงการ ๕ ส, โครงการ BIG CLEANING DAY, โครงการปลูกตนไมเนื่องในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา เปนตน สวน ร ยอจากคําวา โรงเรียน หรือสถานศึกษานั้นเปน หนาท่ีโดยตรงของครู 

อาจารย อยูแลวท่ีจะตองทําการอบรม สั่งสอนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ดานวิชาการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคปลายทาง ใหผูเรียนมีลักษณะนิสัย

ท่ีพึงประสงค ในดานวิชาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มุงสรางจิตสํานึกดาน

วิชาการดานวิชาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีแกนักเรียน เชน จัดตั้งชมรมดาน

วิชาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ข้ึนในกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรูของ

นักเรียน, จัดตั้งธนาคารขยะ ตั้งกองทุนรับซ้ือขยะจากนักเรียนท่ีเก็บขยะได เชน กระดาษ พลาสติก 

แลวนําขยะท่ีรับซ้ือไวไปขายตอกับรานรับซ้ือของเกา นํารายไดสวนตางจากการรับซ้ือขยะของ

นักเรียนมาปนผลกําไรคืนใหนักเรียนท่ีเปนสมาชิกของชมรม เปนตน  

ผูวิจัยขอเสนอแนะวาวิธีการแกปญหาแบบบูรณาการ ประสานความรวมมือกันในรูปแบบ 

ของ บ ว ร นั้นจัดวาเปนยุทธศาสตรในการแกปญหา ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมระดับชาติไดผลดีวิธีหนึ่ง ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในเทศบาลจังหวัดนนทบุรีและจังหวัด

ตางๆไดอยางเปนรูปธรรม 

๒. ใชหลักการชุมชนสะอาด ดวยหลักการ 3Rs ประชารัฐ ประกอบดวย  

                                                           
๓๙ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.dla.go.th 

/upload/ebook/column/2016/7/2180_5802.pdf [ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ]. 



๑๖๔ 
 

 Reduce – การลดปริมาณการผลิตขยะจากการบริโภคใหนอยลง  

 Reuse -- การใชซํ้า นํากลับมาใชใหมอยางคุมคา  

 Recycle – การแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคาและสรางความยั่งยืน 

นําแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาล มาปรับใชใหเขากับบริบทของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี มีข้ันตอน ๒ ระดับ ดังนี้  

ระดับอํานวยการ ๑) โดยผูบริหารเทศบาลในระดับตางๆ จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยการ

ประชุมทําประชาคมหมูบาน และชุมชนตางๆ ท่ีอยูในเขตเทศบาล ๒) ดําเนินการตั้งคณะทํางาน เพ่ือ

รวบรวมขอมูล ขาวสาร และกําหนดแนวทางการดําเนินงานในพ้ืนท่ี ๓) ใหการสนับสนุน หมูบาน/

ชุมชนในการดําเนินการ ๔) ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานใหอําเภอ และจังหวัดทราบ 

ระดับปฏิบัติการในหมูบาน/ชุมชน ๑) คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน ดําเนินการภายใต

หลักการ “บวร” ๒) จัดเตรียมขอมูลและพิจารณาแนวทางในการดําเนินกิจกรรม ๓) แลก เปลี่ยน/

ถายทอดองคความรูภายในระหวางหมูบาน/ชุมชน ดวยการวางแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนของเทศบาลดวยนโยบาย “ประเทศไรขยะ” ดวยหลัก 3Rs คือ การใชนอย ใชซํ้า และนํา

กลับมาใชใหม รวมท้ังสงเสริมระบบการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน ออกสูระบบการจัดการอยางถูก

หลักวิชาการ จัดใหมีการติดตามตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ สรางจิตสํานึกดาน

สิ่งแวดลอม เชน มีงานตรวจสอบคุณภาพน้ํา งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและของเสีย การกําจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ และการบําบัดน้ําเสีย เปนตน ซ่ึงจะเปนแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิผลการบริหารงานในประเด็นดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี ควรมีลักษณะท่ีรวมผนึกกําลังใหเกิดโครงการฯ นี้ เพ่ือรวมกันกาวไปสูเปาหมาย

นโยบายนนทบุรีเมืองสะอาดในภาพรวมตอไป 

วิเคราะหประเด็นท่ี ๔ : แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน ดานการดูแล

รักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมีผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-Depth Interview) มีรายละเอียดจากการสัมภาษณ ดังนี้ 

การดูแลรักษาท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ไดแก ถนน ตรอก ซอยตางๆ 

ขอบถนนหรือขอบทางเทาขางถนน ปายรถเมล วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ ท่ีดินสาธารณะประโยชน 

หองน้ําหองสวมสาธารณะ เทศบาลมีการวางแผนดูแลและคุมครองปองกันไมใหถูกบุกรุก 3 9

๔๐ และมีปาย

บอกชื่อสถานท่ีสําคัญ ถนน ซอย และ ปายจราจร ถนนมีไฟฟาสองสวางอยางเพียงพอ4 0

๔๑ เทศบาลมี

                                                           
๔๐ สัมภาษณ นายประสิทธิพงศ ดีวาจิน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๔๑ สัมภาษณ นายมงคล ฉวีจันทร, ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย , ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๕ 
 

การขุดลอก คูคลองสาธารณะ ใหสะอาดอยูเสมอ 4 1

๔๒และมีการจัดสรางสวนสาธารณะไวบริการแก 

ประชาชนอยางท่ัวถึงประชาชนในชุมชนชวยกันดูแลรักษาสวนสาธารณะใหสะอาดอยูเสมอประเด็น

ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะเทศบาลตองจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลรักษาท่ีสาธารณะตางๆ เปนประจํา 

เชน สวนสาธารณะ สวนถนน ขอบถนนหรือขอบทางเดินขางถนน หองน้ําหองสวมสาธารณะ โดยจัด

ใหมีผูรับผิดชอบปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 4 2

๔๓นอกจากนี้เทศบาลควรขอความรวมมือและสงเสริมให

ศูนยการคา สถานีบริการน้ํามันของเอกชนท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาล จัดทําหรือปรับปรุงหองน้ํา หองสวม

ใหสะอาด สวยงาม ไวบริการแกประชาชนตลอดเวลา ขณะเปดใหบริการ  

 เทศบาลควรจัดใหมีกิจกรรมจัดการประกวดหองน้ํา หองสุขา สวยงาม สะอาด สะดวก 

ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยนาใช ในสถานประกอบการ ปมน้ํามัน ศูนยการคาตางๆ ท่ีตั้งอยูในเขต

เทศบาล ดวยการมอบใบรับรองมาตรฐานความสะอาดแกสถานประกอบตางๆ ท่ีเขารวมโครงการ 4 3

๔๔ 

ซ่ึงจะสอดคลองแนวนโยบายแหงรัฐดานสาธารณะสุขมูลฐาน ท่ีมุงใหประชาชนมีสุขภาพชีวิตท่ีดี 

ปราศจากโรคติดตออันเกิดจาก การดูแลรักษาท่ีสาธารณะไมไดตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก 

 ดังนั้นเทศบาลควรมีการวางแผนดูแลและคุมครองปองกันท่ีดินสาธารณะประโยชนไมให

ถูกบุกรุกจากประชาชน มีการจัดทําปายบอกชื่อสถานท่ีสําคัญ ถนน ซอย และปายจราจร ถนนมีไฟฟา

สองสวางอยางเพียงพอเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีอาศัย อยูในเขตเทศบาล ควรมีการขุด

ลอก คูคลองสาธารณะใหสะอาดอยูเสมอ มีการจัดสรางสวนสาธารณะใหบริการแกประชาชนอยาง

เพียงพอและท่ัวถึงทุกชุมชน 

นอกจากนี้แลวเทศบาล ยังมีภาระหนาท่ีตามกฎหมาย ในการดูแลรักษาและคุมครอง

ปองกันท่ีสาธารณประโยชน 4 4 ๔๕ ซ่ึงไดมีการวางระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการมอบหมายให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ โดย

กําหนดให นายกเทศมนตรี ใหความรวมมือชวยเหลือในการสอบสวนประวัติ นําชี้อาณาเขตท่ีสงสัย 

และปฏิบัติ การ อ่ืนๆ เทาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจะทําได ในกรณีทําการสํารวจการ

ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง โดยใหประสานงานกับเจาหนาท่ี เพ่ือการดูแลรักษาท่ี

                                                           
๔๒ สัมภาษณ, นายไพโรจน ชนิตรวัฒน, ประธานชุมชนประชานิเวศน ๓ สวนกลาง, ๑ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๔๓ สัมภาษณ นายเพ่ิมพงษ พุมวิเศษ, ผูอํานวยการสวนสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลนครนนทบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๔ สัมภาษณ รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ, อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๖ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๕ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.dla.go.th 

/work/e_book/eb1/std210550/27/4.pdf [๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 



๑๖๖ 
 

สาธารณะ ดังนี้ ๑) ชี้แจงและประกาศใหราษฎรในทองท่ีทราบ ในการตรวจสอบเอกสารสิทธิท่ี

สาธารณะ ๒) ใหความอนุเคราะหและใหความสะดวกแกเจาหนาท่ีในเรื่องท่ีพัก ความปลอดภัย การ

ติดตอนัดหมายกับเจาของท่ีดินขางเคียง ๓) ชวยแกไขปญหาอุปสรรค และขอขัดของตางๆ 

๔) ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นควรอํานาจหนาท่ีในการดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชนของ

เทศบาล ตามพ.ร.บ.เทศบาล ๒๔๙๖ โดยสังเขป คือ การดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ี

สาธารณประโยชนทําการดูแลรักษาสภาพ และความสะอาดเรียบรอยบริเวณท่ีสาธารณประโยชน, 

เทศบาล ถือเปนนิติบุคคลมีอํานาจฟองดําเนินคดีผูบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน ผูวิจัยจึงไดทําตารางท่ี 

๔.๓๓ แสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็น ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี

ดังนี ้
 

ตารางท่ี ๔.๓๓ แสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็น แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานดาน

การดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

ขอ ประเด็น ความถี่ คนท่ี 

๑ มีการวางแผนดูแลและคุมครอง

ปองกันท่ีดินสาธารณะประโยชน

ไมใหถูกบุกรุก 

๑๖ ๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖,๑๗,๑๙, 

๒๐,๒๑,๒๒ 

๒  มีปายบอกชื่อสถานท่ีสําคัญ ถนน  

 ซอยและ ปายจราจร 

๑๘ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๖,๑๗,

๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๓ ถนนมีไฟฟาสองสวางอยาง

เพียงพอ 

๒๐ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,

๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๔ มีการขุดลอก คูคลองสาธารณะ ให

สะอาดอยูเสมอ 

๑๕ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖,๑๗,๑๙, 

๒๒ 

๕ มีการจัดสรางสวนสาธารณะ

ใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง 

๑๒ ๔,๖,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖,๑๗,๑๙,๒๑ 

 

สรุปพบวา ผูใหขอมูลสําคัญ มีการนําเสนอแนวคิดท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนา

ประสิทธิผลการบริหารงาน ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ใหมี

ประสิทธิผลสูงสุดไดนั้น เทศบาลจะตองมีลักษณะท่ีดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

ดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. 



๑๖๗ 
 

๒๕๕๓45

๔๖ใน หมวด ๑ ลักษณะท่ีดิน อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันท่ีอยู

ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง ท่ีดินสําหรับประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไมวาเปนโดยสภาพ

ธรรมชาติ โดยการใชรวมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เชน ท่ีชายตลิ่ง 

ท่ีปาชา ทางบก ทางน้ํา สวนสาธารณะ ท่ีเลี้ยงสัตว และท่ีสาธารณะประจําตําบลหรือหมูบาน 

คาใชจายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

สําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน เชน การออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง การตรวจสอบหนังสือ

สําคัญสําหรับท่ีหลวง การดําเนินคดีกรณีมีขอพิพาท การรังวัดทําแผนท่ี การจัดทําทะเบียนท่ีดิน

สาธารณประโยชน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ เทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง

รับผิดชอบท้ังหมด เพราะพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตเทศบาลของจังหวัดนนทบุรีมีนอยมากและ

ท่ีดินมีราคาแพง ดังนั้นเทศบาล จะตองดูแลรักษาท่ีสาธารณะและใชประโยชนใหคุมคาท่ีสุด 

วิเคราะหประเด็นท่ี ๕ : การประยุกตหลักพุทธธรรมท่ีใชในการเพ่ิมประสิทธิผลการ

บริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี ซ่ึงมีผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) มีรายละเอียด

จากการสัมภาษณ ดังนี้  

 สรุป ผูใหขอมูลสําคัญ กลาวถึง ประเด็น ความเห็นเก่ียวกับการใช หลักสัปปุริสธรรม ๗ 

เปนหลักพุทธธรรมท่ีใชเพ่ือการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุร4ี6

๔๗
 

 การใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ หลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกตใชเพ่ือ

เพ่ิมการประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธ

ธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี นั้นนับวามีความเหมาะสมกับบริบทการบริหารประสิทธิผลของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุร4ี7

๔๘ 

 หลักสัปปุริสธรรม ๗ เปนหลักธรรมของคนดี เปนหลักธรรมท่ีนําไปใชในชีวิตประจําวันได

ทุกโอกาสโดยมีจุดมุงหมายใหมนุษย ๑) เวนจากการทําชั่วและมุงทําความดี ๒) ใหความรัก ความ

                                                           
๔๖ ราชกิจจานุเบกษา, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดิน

อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓, เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๕ ง, ๖ 

สิงหาคม ๒๕๕๓, หนา ๓-๗ 
๔๗ สัมภาษณ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร., ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏี

บัณฑิต (รัฐปศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๘ สัมภาษณ พระอุดมสิทธินายก, ดร., อาจารยประจําคณะสังคมสาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๖๘ 
 

เมตตา แกมนุษย และสัตวโลก ๓) มีการเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห ๔) มีความอุตสาหะและ

พัฒนาตนเอง ๕) มีความยุติธรรม โดยมีวิธีการมุงสูความสําเร็จ ๗ ประการ48

๔๙ คือ 

๑. อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย มีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. ธัมมัญุตา หรือ รูหลักการ ปฏิบัติใหเปนไปตามแผนการจัดอนุรักษ   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

๓. อัตตัญุตา หรือรูจักตน เทศบาลควรเปนแบบอยางท่ีดีดานการอนุรักษทรัพยากร

ธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม ตองเปนศูนยกลางท่ีดีของชุมชนตางๆ 

๔. มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ รูจักประมาณในการใชจายงบประมาณ การ

บริหารงานดานการอนุรักษและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕. กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา รูวาเวลาใดควรจะอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพ่ือใหทันกับสถานการณ 

๖. เปริสัญุตา หรือ รูชุมชน รูวาชุมชนใดเปนอยางไร มีวิธีในการถายทอดความรูสูชุมชน

รวมถึงการแนะนําวิธีการแกปญหา ท่ีเหมาะสมกับชุมชนนั้นๆ 

๗. ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล รูวาควรเลือกบุคคลใด เขามาทําหนาท่ีในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุด  

  สรุปผลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญของผูบริหารงานเทศบาล ควรนํา หลักสัปปุริส

ธรรม ๗ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ดังนี้ อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย ผูรับผิดชอบมี

วิสัยทัศน กวางไกล มีการกําหนดเปาหมายในการทํางานทุกครั้ง 4 9

๕๐ธัมมัญุตา หรือ รูหลักการ 

เทศบาลเปนผูรับผิดชอบและมี ความรูในงานท่ีปฏิบัติ มีความสามารถในการวางแผนสิ่งแวดลอม 5 0

๕๑

อัตตัญุตา หรือ รูจักตน มีอุดมการณเชื่อม่ันในตัวเอง มีวินัยในตนเอง เปนตัวอยาง/แบบอยางท่ีดี 5 1๕๒

มัตตัญุตา หรือรูจักประมาณ ผูรับผิดชอบบริหารเงิน/งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 5 2

๕๓

กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 5 3

๕๔ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน รูความ

                                                           
๔๙ สัมภาษณ นายประสิทธิพงศ ดีวาจิน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙ 
๕๐ สัมภาษณ นายพงศชัย เกาะหมาก, สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๑ สัมภาษณ นายสัมฤทธ์ิ ดวงโสน, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลไทรนอย, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๒ สัมภาษณ นายพงษศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธ์ิ, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปลายบาง, ๑๘ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๕๓ สัมภาษณ นายสุพจน ธูปแพ, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานบางมวง, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๔ สัมภาษณ นายอดุลย บุญสม, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางพลับ, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๖๙ 
 

ตองการของคนในชุมชน เปนท่ียอมรับและนิยมของชุมชน 5 4

๕๕ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล เทศบาล

สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเสมอ 5 5

๕๖ผูวิจัยจึงไดทําตารางท่ี ๔.๓๔ แสดงความถ่ี

เก่ียวกับความเห็นการประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือแสดงใหเห็นความถ่ีแตละประเด็นดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๓๔ แสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็นการประยุกตหลักพุทธธรรมท่ีใชในการเพ่ิมประสิทธิผล

การบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรม

ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

ขอ ประเด็น ความถี่ คนท่ี 

๑ อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย  

ผูรับผิดชอบมีวิสัยทัศน กวางไกล มีการ 

กําหนดเปาหมายในการทํางานทุกครั้ง  

๑๖ ๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖,

๑๗,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๒ ธัมมัญุตา หรือ รูหลักการ เทศบาลเปน 

ผูรับผิดชอบและมี ความรูในงานท่ีปฏิบัติ 

มีความสามารถในการวางแผนสิ่งแวดลอม 

๒๐ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 

๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑, 

๒๒ 

๓ อัตตัญุตา หรือ รูจักตน มีอุดมการณ 

เชื่อม่ันในตัวเอง มีวินัยในตนเอง เปน 

ตัวอยาง/แบบอยางท่ีดี  

๑๖ ๓,๔,๕,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑

๕,๑๖,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๔ มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ ผูรับผิด  

ชอบบริหารเงิน/งบประมาณไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ  

๑๕ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔, 

๑๖,๑๗,๑๙,๒๒ 

๕ กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา บริหารเวลา 

อยางมีประสิทธิภาพ  

๑๘ ๑,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,

๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๖ ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน รูความตองการ  

ของคนในชุมชน เปนท่ียอมรับและนิยม  

ของชุมชน 

๑๖ 

 

 

๑๒ 

๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖,

๑๗,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

 

๓,๔,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖, 

๑๗,๑๙,๒๐ 

 

 

๗ ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล เทศบาล 

สนับสนุนสงเสริมการ มีสวนรวมของ 

ประชาชนเสมอ 

                                                           
๕๕ สัมภาษณ นายเพ่ิมพงษ พุมวิเศษ, ผูอํานวยการสวนสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลนครนนทบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๖ สัมภาษณ นายวิทยา สิริอนุวัฒน, ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี,๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๗๐ 
 
 วิเคราะหประเด็นท่ี ๖ : ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือเปนแนวทางในพัฒนาประสิทธิผลการ

บริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี หรือควรใช

หลักธรรมอ่ืน ในการบูรณาการ 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเปนแนวทางในพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี นั้นเทศบาลควรเทศบาลควร

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ใหเขากับนโยบายไทยแลนด ๔.๐ ของรัฐบาลเปน Smart 

City๕๗ ประชาสัมพันธใหประชาชนในชุมชนมากข้ึนกวาเดิม และควรทําแผนพับหรือเอกสารแจง

ความคืบหนาในงานท่ีไดทําใหคนในชุมชนไดทราบถึงความกาวหนาหรือความเปนไปในโครงการท่ี

กําลังดําเนินการอยู 5 7

๕๘ เพ่ือท่ีจะไดชวยกันทําใหโครงการทุกอยางสําเร็จตามเปาหมาย ควรจัดใหมี

คณะกรรมการหมูบานหรือกรรมการในชุมชน และใหคณะกรรมการหมูบานหรือกรรมการชุมชน 

ดําเนินการจัดประชุมประชาคมอยางนอย ๑ ครั้งตอป 5 8

๕๙
 และควรจัดใหมีการอบรมใหความรูดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกเยาวชนในหมูบานหรือชุมชน เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน

และเยาวชน มีเจตคติ ท่ีดี มีความรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสง

คณะกรรมการหมูบานหรือผูแทนชุมชนเปนตัวแทนเขาฝกอบรม 5 9

๖๐ ดานการรักษาความสะอาดใน

ชุมชน เทศบาลควรจัดหาถังขยะไวรองรับขยะในชุมชนหลายๆ จุดเพ่ือใหมีท่ีท้ิงเพียงพอและควรมา

เก็บขยะใหสมํ่าเสมอ ตรงเวลา ขยะจะไดไมเออลนซอย เทศบาลควรเพ่ิมจํานวนรถเก็บขยะและ

เจาหนาท่ีประจํารถเก็บขยะใหเพียงพอกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 6 0

๖๑ดานการดูแลท่ีสาธารณะ

ประโยชน เทศบาลควรเพ่ิมเจาหนาท่ีดูแลท่ีสาธารณะประโยชน ใหความใสใจ เห็นความสําคัญของ

พ้ืนท่ีสีเขียวใหมากกวานี้ ควรมีการสรางสวนสาธารณะ สําหรับการพักผอนและการออกกําลังกายของ

ประชาชนในชุมชน 6 1

๖๒ ตลอดจนปญหาการจราจร ระบบไฟฟาสองสวาง ระบบระบายน้ํา เพ่ือบรรเทา

ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําของพ้ืนท่ีในเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และในเขต

                                                           
๕๗ สัมภาษณ รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ, อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๑ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๘ สัมภาษณ นายพงศชัย เกาะหมาก, สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๙ สัมภาษณ, นายไพโรจน ชนิตรวัฒน, ประธานชุมชนประชานิเวศน ๓ สวนกลาง, ๑ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๖๐ สัมภาษณ นางรุจิรา เมฆลาย, ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๑ สัมภาษณ นายอิทธินันท อินทรชาติ, ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๖๒ สัมภาษณ นายกรีฑา ฤทธาภัย, ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๗๑ 
 

เทศบาลเมืองบางบัวทอง เทศบาลเมืองบางกรวย เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เทศบาลเมืองพิมลราช 

คือ ปญหาฝนตก น้ําทวม รถติด เปนตน62

๖๓ 

ขอเสนอแนะดานหลักธรรม ควรใชหลักธรรมในการบริหารงานท่ีดี นอกเหนือจากหลัก

หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือใหองคการบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จเปนแนวทางในการบริหาร 

คือ หลักพรหมวิหาร ๔ เปนหลักธรรมสําหรับผูบริหารของเทศบาล และ หลักธรรมอิทธิบาท ๔ เปน

หลักธรรมสําหรับผูปฏิบัติงานของเทศบาล63

๖๔ 

หลักพรหมวิหาร ๔ ความหมายของ พรหมวิหาร ๔ เปนธรรมของพรหมหรือของทานผู

เปนใหญ พรหมวิหารเปนหลักธรรมสําหรับทุกคน ใหเราดํารงชีวิตอยูไดอยางประเสริฐและบริสุทธิ์ 

หลักธรรมนี้ไดแก ประกอบดวย  

เมตตา : ความปรารถนาใหผูอ่ืนไดรับสุข ความสุขเกิดข้ึนไดท้ังกายและใจ เชน ความสุข

เกิดจากการมีทรัพย ความสุขเกิดจากการไมเปนหนี้ เปนตน  

กรุณา : ความปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข ความทุกข คือ สิ่งท่ีเขามาเบียดเบียนใหเกิดความ

ไมสบายกายไมสบายใจ พระพุทธองคทรงสรุปไววาความทุกขมี ๒ กลุมใหญๆ ดังนี้ 

- ทุกขโดยสภาวะ ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของรางกาย เชน การเกิด 

การเจ็บไข ความแกและความตาย สิ่งมีชีวิต ท้ังหลายท่ีเกิดมาในโลกจะตองประสบกับการ

เปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางหลีกเลี่ยงไมได  

- ทุกขทางใจ อันเปนความทุกขท่ีเกิดจากสาเหตุท่ีอยูนอกตัวเรา เชน เม่ือปรารถนาแลวไม

สมหวังก็เปนทุกข การประสบกับสิ่งอันไมเปนท่ีรักก็เปนทุกข การพลัดพรากจากสิ่งอันเปนท่ีรัก ก็เปน

ทุกข รวมเรียกวา เจตสิกทุกข  

มุทิตา : ความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี คําวา "ดี" ในท่ีนี้ หมายถึง การมีความสุขหรือมีความ

เจริญกาวหนา ความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี มีความสุขความเจริญกาวหนายิ่งๆข้ึน ไมมีจิตใจริษยา ความ

ริษยา คือ ความไมสบายใจ ความโกรธ ความฟุงซานซ่ึงมักเกิดข้ึนเม่ือเห็นผูอ่ืนไดดีกวาตน เราตอง

หม่ันฝกหัดตนใหเปนคนท่ีมีมุทิตา 

อุเบกขา : การรูจักวางเฉย หมายถึง การวางใจเปนกลางเพราะพิจารณาเห็นวา ใครทําดี

ยอมไดดี ใครทําชั่วยอมไดชั่ว ตามกฎแหงกรรม เราควรมีความปรารถนาดี คือพยายามชวยเหลือผูอ่ืน

ใหพนจากความทุกขในลักษณะท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม  

อิทธิบาท ๔ สําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของเทศบาล ประกอบดวย 

                                                           
๖๓ สัมภาษณ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธ์ิ, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง, ๑๐ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๖๔ ดร.สุวิทย เมษินทรีย, บทความประเทศไทย ๔.๐ Thailand 4.0, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

http://www.admissionpremium.com/news/1377, [๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 



๑๗๒ 
 

ฉันทะ = ความพอใจ พอใจในสิ่งท่ีทํา รักและศรัทธาในสิ่งท่ีทํา 

วิริยะ = ความพากเพียร ดําเนินงานดวยความตองใจจนประสบความสําเร็จ  

จิตตะ = ความไมทอดท้ิง มีวัตถุประสงค เปาหมายท่ีชัดเจน แนวแน 

วิมังสา = ความมีเหตุผลในการดําเนินงานทุกข้ันตอน และไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

ตารางท่ี ๔.๓๕ แสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็น: ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเปนแนวทางในพัฒนา

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี หรือควรใชหลักธรรมอ่ืน ในการบูรณาการ เพ่ือแสดงให

เห็นความถ่ีแตละประเด็น  

ขอ ประเด็น ความถี่ คนท่ี 

๑ เทศบาลควรปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหม ใหเขากับนโยบายไทย

แลนด ๔.๐ ของรัฐบาลเปน Smart City 

๑๖ ๑,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖,

๑๗,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๒ เทศบาลควรประชาสัมพันธใหประชาชน

ในชุมชนมากข้ึนกวาเดิม 

๑๘ ๑,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,

๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๓ ดําเนินการจัดประชุมประชาคม อยาง

นอย ๑ ครั้งตอป 

๑๗ ๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๖,

๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๔ ควรจัดอบรมใหความรูดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแก

เยาวชนในหมูบานหรือชุมชน 

๑๘ 

 

๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,

๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๕ เทศบาลควรจัดหาถังขยะไวรองรับขยะ

ในชุมชนหลายๆ จุด 

๑๔ ๓,๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔, 

๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๒ 

๖ เทศบาลควรเพ่ิมเจาหนาท่ีดูแลท่ี

สาธารณะประโยชน 

๑๘ ๑,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,

๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๗ ควรสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ 

สําหรับการพักผอนใหมากยิ่งข้ึน 

๒๐ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑

๔,๑๕,๑๖, ๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๘ หลักพรหมวิหาร ๔ เปนหลักธรรม

สําหรับผูบริหารของเทศบาล และ

หลักธรรมอิทธิบาท ๔ เปนหลักธรรม

สําหรับผูปฏิบัติงานของเทศบาล 

๑๒ ๑,๔,๖,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖,๑๗,

๑๙,๒๐ 

  



๑๗๓ 
 

สรุปผลการสัมภาษณเชิงลึก มีดังนี้ 

๑. ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี นั้น ในภาพรวมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีทุกระดับมีผลการปฏิบัติ

ราชการอยูในระดับดี ถึงดีมาก แตเทศบาลควรดําเนินการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ให

เขากับนโยบายไทยแลนด ๔.๐ ของรัฐบาลเปน Smart City ประเทศไทย ๔.๐ จึงเปนการพัฒนา 

“เครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม” (New Engines of Growth) ดวยการ

แปลง “ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศท่ีมีอยู ๒ ดาน คือ “ความหลากหลายเชิง

ชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ใหเปน “ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน”โดยการเติม

เต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 

แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน “๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย” 

ประกอบ ดวย ๑) กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) ๒) 

กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness&Bio-Med) ๓) กลุม

เครื่อง มืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม (Smart 

Devices, Robotics & Mechatronics) ๔) กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับ

อุปกรณตางๆ อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) ปญญา 

ประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded 

Technology) ๕) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) แกประชาชน“ประเทศ

ไทย ๔.๐” จึงเปนการเปลี่ยนผานท้ังระบบใน ๔ องคประกอบสําคัญ64

๖๕ คือ 

๑. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบัน ไปสูการเกษตร

สมัยใหม ท่ีเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึน และ

เปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur)  

๒. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูท่ีรัฐตองใหความชวยเหลืออยู

ตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 

๓. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value 

Services  

๔. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง 

ดังนั้นเทศบาลทุกระดับในจังหวัดนนทบุรี จําเปนตองปรับเปลี่ยนการใหบริการแก

ประชาชนจากแบบดั้งเดิม Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสูการใหบริการ

                                                           
๖๕ ดร.สุวิทย เมษินทรีย, บทความประเทศไทย ๔.๐ Thailand 4.0, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

http://www.admissionpremium.com/news/1377, [๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 



๑๗๔ 
 

แบบใหม โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ท่ีเรียกวา  

e-government คือ การท่ีภาครัฐนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ

และพัฒนาหนวยงานของรัฐ โดยการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพในการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ดังนั้น รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสจึงถือวา

เปนวิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหมหรือเรียกงาย ๆ วาเปนวิธีการบริหารจัดการหนวยงานของ 

รัฐสมัยใหม เพราะเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายสื่อสารทางอินเทอรเน็ตมา

ประยุกตใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐ ปรับปรุงการใหบริการแกประชาชน 

บริการขอมูลตางๆ แกประชาชน ทําใหประชาชนไดรับการบริการจากภาครัฐท่ีดีข้ึนและมีความใกลชิด

กับภาครัฐมากข้ึนอีกท้ังทําใหประเทศ มีความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศไดดีข้ึนดวย

กระบวนการทํางานของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส คือ การนําบริการตาง ๆ ของภาครัฐมาทําการออนไลน

ผานระบบเว็บไซตบนอินเทอรเน็ตนั่นเอง ดังนั้นเทศบาลใชประโยชนจากระบบเว็บไซตบน

อินเทอรเน็ตสูงสุดในการเผยแพรขาวสารและการใหบริการดานตางๆแกประชาชน 

นอกจากนี้แลวเทศบาลควรจัดประชุมประชาคมในชุมชน อยางนอย ๑ ครั้งตอป เพ่ือ

ทราบความเปลี่ยนแปลงและรับทราบความตองการของประชาชน เทศบาลควรประชาสัมพันธให

ประชาชนในชุมชนทราบถึงผลการดําเนินงานของเทศบาล ท่ีไดดําเนินการไปแลวในรอบปงบประมาณ

ท่ีผานมาและกําลังดําเนินการอยูในปตอวามีอะไรบาง จะโครงการใดบางจะมีผลกระทบตอประชาชน

อยางไร ดังนั้นเทศบาลควรทําแผนพับหรือเอกสารประชาสัมพันธ แจงความคืบหนาในปฏิบัติงานท่ีได 

ควรมีการรณรงคในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสมํ่าเสมอ ทําใหคนในชุมชน

ไดทราบถึงความกาวหนาหรือความเปนไปเพ่ือท่ีจะไดชวยกันทําใหโครงการทุกอยางใหสําเร็จตาม

เปาหมายท่ีวางไว65๖๖ 

๒. ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมของเขตเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ประชาชนในชุมชนบางชุมชน ไมคอยมีความสามัคคีกัน 

ทําใหไมคอยใหความรวมมือในการแกปญหาสวนรวมในชุมชนเทาท่ีควร และประชาชนในชุมชนตอง

ทํางานหาเลี้ยงชีพ ทําใหไมมีเวลาเพ่ือสาธารณะประโยชน อยากใหเทศบาลจัดเจาหนาท่ีดูแลชุมชนให

ท่ัวถึงมากกวานี้ ควรใหเจาหนาท่ีรัฐใหความใสใจจริงจัง เห็นความสําคัญของพ้ืนท่ีสีเขียว เพราะตนไม

ยืนตนมีจํานวนนอย ควรสรางสวนสาธารณะ สําหรับพักผอนออกกําลังกายใหมากกวานี้ ดาน

การจราจร มีรถติดมากทุกเชา-เย็น เนื่องจากมีปริมาณรถยนตจํานวนมากตองวิ่งผานเขตเทศบาล

จังหวัดนนทบุรีเขากรุงเทพมหานคร เทศบาลควรรวมมือและชวยอํานวยความสะดวกดานการจราจร

ใหมากกวานี้ 

                                                           
๖๖ สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, การบริหารจัดการภาครัฐ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

(e–Government), [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.parliament.go.th/library [๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 



๑๗๕ 
 

๓. การใชหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) เก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเปนอยางยิ่ง

เพราะหลักสัปปุริสธรรม ๗ สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

 วิเคราะหประเด็นท่ี ๗ : ผลการสนทนากลุมเฉพาะ พบวา มีความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ 

และผูทรงคุณวุฒิทางการบริหารงานเทศบาลและนักวิชาการ (Focus Group Discussion) 

 การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผูรวมสนทนาจํานวน ๙ ทาน 

โดยผู วิ จั ย ได ตั้ งประเด็นหลัก  เ พ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารงานดานอนุรั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี แตละประเด็น

เปนท่ีนาสนใจ ซ่ึงผูรวมสนทนาไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมหลายประเด็น ซ่ึงผูวิจัยไดประมวลความเห็น

ขอคิดคําแนะนําดังกลาวไวดังนี้ 

๑) ดานการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี มีผลตอการพัฒนาทองถ่ินใหมี

ความเจริญในทุกดาน โดยเฉพาะประเด็นการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีนี้ ผูรวม

สนทนาท่ีสวนใหญมาจากภาคราชการ ไดบริหารงานภาครัฐมานานจึงมีความเห็นสอดคลองจากผลการ

สนทนากลุมเฉพาะ ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิทางการบริหารงานเทศบาลและนักวิชาการ ท่ีกลาวถึงการ

บริหารงานควรประกอบดวย ๔ ข้ันตอน 6 6

๖๗ คือ - ดานการวางแผนงาน – ดานการอํานวยการ - ดาน

การควบคุมคุณภาพ - ดานการปฏิบัติงาน  

๒) ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมโดยสภาพปญหาของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรีซ่ึงแบงออกได ๓ ดานตามภารกิจหลักของเทศบาล ประกอบดวย 

๒.๑ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปาเนื่องจาก

ในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรีไมมีสภาพแวดลอมความเปนปาไมตามธรรมชาติเหลืออยูเลยและสภาพ

พ้ืนท่ีดินดั้งเดิมท่ีเคยเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ไดแปรสภาพเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม

เปนจํานวนมาก เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดท่ีอยูในเขตปริมณฑลของกรุงเทมหานคร ทําใหมี

ประชากรมาอยูอาศัยหนาแนนเพ่ิมมากข้ึน สภาพธรรมชาติสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป วิธีการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จึงตองปรับไป

ตามโครงสรางของเมือง โดยเทศบาลทุกแหงไดมีการรณรงคสงเสริมใหมีการปลูกไมยืนตน เนื่องในวัน

ตมไมแหงชาติ และวันสําคัญตางๆของชาติ บริเวณริมถนนท้ังสองขาง ตลอดจนบริเวณเกาะกลางถนน 

                                                           
๖๗ สัมภาษณ รศ.ดร.สมาน งามสนิท, อาจารยประจําคณะสังคมสาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

วิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 



๑๗๖ 
 

และมีการสรางสวนสาธารณะเพ่ิมมมากข้ึนเพ่ือทดแทนปาไมตามธรรมชาติ 6 7๖๘ เพ่ือใหเกิดความรมรื่น

สวยงาม ลดภาวะโลกรอนและลดอุณหภูมิ ความรอนจากแสงแดดท่ีมากระทบตอตัวอาคาร บานเรือน 

ท่ีอยูอาศัย ทําใหอุณหภูมิภายในตัวอาคารและบริเวณรมไมดังกลาวลดลง ประมาณ ๒-๕ องศา

เซลเซียส68

๖๙ 

 ๒.๒ ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ พบวาเทศบาลมีแผนงานดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆอยูแลว มีความสอดคลองจากผลการสนทนากลุมเฉพาะ ผูเชี่ยวชาญ และ

ผูทรงคุณวุฒิทางการบริหารงานเทศบาลและนักวิชาการ กับผลการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง

คุณภาพ ท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ โดยเทศบาลเนนใน ๓ เรื่อง คือ  

 เรื่องขยะมูลฝอย เทศบาลควรรณรงคใหความรูแกประชาชนในการจัดเก็บ คัดแยกขยะ

กอนท้ิง เพ่ีอลดปริมาณขยะในครัวเรือน โดยใชหลักการ 3Rs ตามแนวทางประชารัฐ69

๗๐  

 เรื่องมลพิษทางอากาศ เทศบาลควรบูรณาการปญหามลพิษทางอากาศกับ กรมควบคุม

มลพิษ เก่ียวกับการปลอยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูในเขตเทศบาล และกรมขนสงทางบก

ควบคุมเรื่องรถยนตท่ีมีการปลอยควันดําเกินมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

 เรื่องมลพิษทางน้ํา ท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภค หมายถึงน้ําเสียท่ีถูกระบายออกจาก

ครัวเรือน ศูนยการคา โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาล ควรไดรับการกรอง ดักไขมัน

บําบัดเบื้องตนกอนระบายน้ําเสียลงสู คู คลองสาธารณะ7 0

๗๑ หรือเทศบาลสรางโรงงานบําบัดน้ําเสียข้ึน

เพ่ือแกปญหาดังกลาว เชน โรงงานบําบัดน้ําเสียท่ีสรางข้ึนในหมูบานประชานิเวศน ๓ เปนตน  

 ๒.๓ ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ พบวาเทศบาลมีแผนงานดานการจัดการท่ีสาธารณะ 

เพ่ือใชประโยชนจากท่ีสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ มีความสอดคลองจากผลการสนทนากลุมเฉพาะ 

ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิทางการบริหารงานเทศบาลและนักวิชาการ กับผลการวิจัยเชิงปริมาณ และ

การวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ ในประเด็นเทศบาลควรเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวใหมากข้ึน 7 1

๗๒ แตเทศบาลไมสามารถจัดสรางสวนสาธารณะขนาดใหญไวบริการแก

                                                           
๖๘ สัมภาษณ นายมนัส นพรัตน, ปลัดเทศบาลตําบลศาลายา อําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม, ๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๖๙ สัมภาษณ วาท่ี ร.ต. เสนห สุพุทธี, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลศาลายา อําเภอศาลายา 

จังหวัดนครปฐม, ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๗๐ สัมภาษณ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร, อาจารยหัวหนาภาควิชารัฐศาสตร, คณะสังคมสาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๗๑ สัมภาษณ รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร, อาจารยประจําคณะสังคมสาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณวิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๗๒ สัมภาษณ อาจารยปรมต วรรณบวร, อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๖ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐. 



๑๗๗ 
 

ประชาชนไดเพราะ เทศบาลประสบปญหาในดานพ้ืนท่ีดินมีราคาแพงมาก เทศบาลไมมีงบประมาณ

มากพอท่ีจะซ้ือท่ีดินจากเอกชน มาสรางสวนสาธารณะได ท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลตางๆ ในเขต

จังหวัดนนทบุรีมีนอยมากหรือไมมีเลย72

๗๓ ทําใหเทศบาลไมสามารถจัดบริการดานสวน 

 สาธารณะไดอยางเพียงพอ แนวทางแกปญหาดังกลาว โดยการจัดสรางสวนสาธารณะ

ประเภทสวนถนน และ สวนสาธารณะท่ีมีพ้ืนท่ีนอยกวา ๕๐๐ ตารางเมตร (๑๒๕ ตารางวา) ตาม

หมูบานจัดสรร และ ชุมชนตางๆ ใหมากข้ึน๗๒ 

๓. รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ท่ีนําเสนอเปน

ประโยชนไดจริงหรือไม จากผลการวิจัยพบวาการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชในการบริหารงาน

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีสามารถเพ่ิม

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี ไดอยางแทจริง73

๗๔  

  

                                                           
๗๓ สัมภาษณ นายมนัส นพรัตน, ปลัดเทศบาลตําบลศาลายา อําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม, ๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๗๔ สัมภาษณ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร., ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏี

บัณฑิต (รัฐปศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 



๑๗๘ 
 

๔.๓ รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีที่มีประสิทธิผล 

 ๔.๓.๑ รูปแบบการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑ รูปแบบการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดาน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 
 

งานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา 

สรุปผลจากขอมูลเชิงปริมาณท่ีนําเสนอตามลําดับ คาเฉลี่ย นั้นพบวางานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีนั้น มีปจจัยท่ีเก่ียวของหลาย

ประการ ท่ีจะทําใหเกิดประสิทธิผลดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของ

เทศบาล ในจังหวัดนนทบุรีได โดยผูใหขอมูลสําคัญไดกลาวถึงเทศบาลไมมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงใน

เรื่องอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา ดังนั้นจึงตองมีการบูรณาการในงานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เชน การแกกฎหมายใหเทศบาล

สามารถประกาศเขตอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติได และมีหนวยงานพัฒนาปาไมชุมชนหรือวนศาสตร

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และบํารุงรักษาปา 

๑) มีการควบคุมอัคคีภัยในเขตเทศบาล 

๒)  รณรงค ใหประชาชนมีสวนรวม

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

๓) ใหความรูและฝกอบรมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชน 

๔)  มีการอนุ รั กษ พันธุ กรรมพืชใน

ทองถ่ิน 

๕) จัดตั้งหนวยงานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีโดยเฉพาะ 

 

การประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

๑) มีความรูเรื่องวัฒนธรรมประเพณี

ของชุมชน 

๒) มีความรูในงานท่ีปฏิบัติ 

๓) มีวิสัยทัศนกวางไกลมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

๔) สํารวจขอบกพรองของงานอยูเสมอ 

๕) เขาใจเพ่ือนรวมงานสรางความ

สามัคคีในหมูคณะ 

๖) มีมาตรฐานในการทํางาน 

๗) เปนผูทันตอเหตุการณอยูเสมอ 



๑๗๙ 
 

ชุมชนในเขตเทศบาลไดอยางถูกตองตามกฎหมาย เพราะปจจุบันอํานาจดังกลาวข้ึนอยูกับกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม74

๗๕ 

 เทศบาลควรมีการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา

เชน มีการรณรงค เชิญชวนใหประชาชนในเขตเทศบาล รวมกันปลูกตนยืนตนไมในท่ีดินสาธารณะ

ประโยชน ริมถนน ทางเทาในชุมชน สถานท่ีราชการทุกหนวยงานท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาล รวมกิจกรรมเนื่อง

ในวันตนไมแหงชาติ75๗๖ ตลอดจนมีการใหความรูและฝกอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชน

และนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยูในกํากับของเทศบาลและกระทรวงศึกษาธิการทุกโรงเรียน สงเสริมใหมีการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถ่ิน เชน สงเสริมใหมีการปรับปรุงพันธุทุเรียนเมืองนนท ท่ีเปนพันธุแทดั้งเดิม

ใหมีการปลูกมากข้ึน สงเสริมการผลิตและจําหนายไมดอกไมประดับในเขตเทศบาลใหมีสถานท่ีจําหนาย

มากข้ึน เพราะเมืองนนทบุรีเคยเปนเมืองท่ีผลิตไมดอกไมประดับเพ่ือการคามากอนจังหวัดอ่ืน 7ๆ6

๗๗  

 ดานการประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษา

ปานั้น เจาหนาท่ีๆรับผิดชอบงานดานนี้ ตองรูชุมชน รูวาชุมชนใดเปนอยางไร มีวิธีในการถายทอด

ความรูสูชุมชนรวมถึงการแนะนําวิธีการแกปญหา ท่ีเหมาะสมกับชุมชนนั้นๆ ควรมีความรูเรื่อง

วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในทองถ่ิน มีความรูในงานท่ีปฏิบัติ มีวิสัยทัศนกวางไกลมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค รูจักตน หม่ันสํารวจขอบก พรองของงานอยูเสมอ เขาใจเพ่ือนรวมงานสรางความสามัคคี

ในหมูคณะ รูหลักการ มีมาตรฐานในการทํางาน รูจักผล รูจุดหมายเปนผูทันตอเหตุการณอยูเสมอ 

  

                                                           
๗๕ สัมภาษณ นายประสิทธิพงศ ดีวาจิน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี, ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๗๖ สัมภาษณ นายพงษศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธ์ิ, นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปลายบาง, ๑๘ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๗๗ สัมภาษณ นายมงคล ฉวีจันทร, ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย , ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๐ 
 

๔.๓.๒ รูปแบบการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดานการ

จัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๒ รูปแบบการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดาน

การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 
 

ในดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ พบวาเทศบาลมีแผนการจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ77

๗๘ โดยบูรณาการดําเนินงานรวมกับกรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําการ

ติดตามตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ เชน ตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา มลภาวะ

เสียง ในเขตจังหวัดนนทบุรี มีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนอยางท่ัวถึงทุกชุมชน 

โดยเฉพาะเทศบาลนครนนทบุรี มีการสรางโรงงานผลิตปุยอินทรียจากขยะและสิ่งปฏิกูล โดยใช

จุลินทรีย EM เปนตัวเรงใหสิ่งปฏิกูลยอยสลายเร็วยิ่งข้ึน เพราะเรื่องขยะมูลฝอยซ่ึงเปนปญหาใหญ

ระดับประเทศ มีปริมาณขยะท้ังประเทศถึง ๑๕.๓ ลานตนตอป ซ่ึงเปนผลมาจากการเพ่ิมของจํานวน

                                                           
๗๘ สัมภาษณ นายเพ่ิมพงษ พุมวิเศษ, ผูอํานวยการสวนสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลนครนนทบุรี, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 

ดานการจัดการส่ิงแวดลอมและ

มลพิษตางๆ 

๑) มีแผนการจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆ 

๒) กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ภายในชุมชนอยางท่ัวถึง 

๓) มีการสรางจิตสํานึกให

ประชาชนรักษสิ่งแวดลอม 

๔) มีการบําบัดน้ําเสียกอนระบายสู

ลํารางสาธารณะ 

๕) มีการติดตามตรวจสอบเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมและมลพิษ 

การประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

๑) สรางขวัญกําลังใจและเปน

กัลยาณมิตรตอเพ่ือนรวมงาน 

๒) เปนผูนําในการปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

๓) มีความสามารถในการปองกัน

ปญหาท่ีจะเกิด 

๔) มีความเปนผูนํา/มีคุณธรรมสูง  

๕) มีความรูในกฎ ระเบียบ  

๖) มีความยืดหยุนในการทํางาน 

๗) เปนผูตรงตอเวลาเสมอ 



๑๘๑ 
 

ประชากรและการพัฒนาเทคโนโลยี และจากขอมูลดานการจัดการกําจัดขยะมูลฝอยเพียง ๘๔%หรือ 

ประมาณ ๑๒.๓๖ ลานตันเทานั้น ซ่ึงรูปแบบบริหารจัดการของมูลฝอยของเทศบาล หรือ ผูเก่ียวของมี

อยูหลายวิธี บางทองถ่ินจัดการโดยการเทกองพ้ืนใหยอยสลายไปตามธรรมชาติ ทําใหเกิดปญหากลิ่น

เหม็นเปนแหลงเพาะเชื้อโรค เกิดมลพิษปนเปอนแมนาลําคลอง หรือบางแหงแกปญหาดวยการเผา 

เพ่ือชวยแกปญหาเรื่องกลิ่นหรือแมลง ซ่ึงกอใหเกิดปญหาควันและกลิ่นจากการเผาไหมเปนอันตราย

ตอสุขภาพ เพ่ือแกปญหาอยางยั่งยืน เทศบาลควรทําการฝงกลบอยางถูกวิธี หรือ ใชระบบโรงงานเผา

เพ่ือการผลิตไฟฟาจากขยะ เปนตน 

เทศบาลมีการบําบัดน้ําเสีย กอนระบายสูลํารางสาธารณะ โดยทําการสรางโรงงานบําบัด

น้ําเสียข้ึนในชุมชนหมูบานประชานิเวศน ๓ ทําการบําบัดน้ําเสียจากหมูบานตางๆ กอนระบายลง

คลองบางตลาดและลงแมน้ําเจาพระยาตอไป78

๗๙ 

 เทศบาลมีการสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษสิ่งแวดลอม ดวยการประชาสัมพันธเผยแพร

ความรูดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ดวยการติดปายประกาศใหประชาชนรักษาความ

สะอาดในชุมชน รวมกันรักษาสิ่งแวดลอม ในกิจกรรม Bic Cleaning Day, กิจกรรม โครงการ

คารบอนเปน ๐, โครงการลดโลกรอน โดยเทศบาลนครนนทบุรีมีโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟาแสงสวาง 

ในสํานักงาน ไฟถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตางๆ พ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตเทศบาลจาก หลอดฟลูออ

เรสเซนตหรือหลอดนีออน (หลอดอวน) เปนหลอดไฟ LED (หลอดผอม T5) ท้ังหมดในระยะเวลา ๓ 

ปงบประมาณ โครงการนี้จะชวยลดการใชพลังงานไฟฟาลงไดครึ่งหนึ่ง ของปริมาณท่ีใชไฟฟาใน

ปจจุบัน ชวยทําใหเทศบาลลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาไดมาก เทศบาลนครนนทบุรีทําโครงการนี้

เปนแหงแรกของประเทศไทย ท่ีทําโครงการดานการประหยัดพลังงาน และอยูในแผนการจัดการ

สิ่งแวดลอมท่ีดี79๘๐ 

การประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในรูปแบบการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรม ชาติและ

สิ่งแวดลอม ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ใหมีประสิทธิผลไดนั้นเจาหนาท่ีหรือ

ผูปฏิบัติงาน จะตองสรางขวัญกําลังใจและเปนกัลยาณมิตรตอเพ่ือนรวมงาน เปนผูนําในการปฏิบัติ

ตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน มีความสามารถในการปองกันปญหาท่ีจะเกิด มีความเปนผูนํา/มี

คุณธรรมสูง มีความรูในกฎหมายสิ่งแวดลอม ระเบียบตางๆท่ีใชในเขตเทศบาล มีความยืดหยุนในการ

ทํางาน และเปนผูตรงตอเวลาเสมอ สรุปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีชีวิตความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน สังคมและสิ่งแวดลอมจะตองปราศจากมลพิษตางๆ ดวยความรวมมือรวมใจชวยกัน

                                                           
๗๙ สัมภาษณ นายพงศชัย เกาะหมาก, สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๐ สัมภาษณ นายประสิทธิพงศ ดีวาจิน, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุร,ี ๖ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๘๒ 
 

รักษาสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชนและสังคมไมทําลายสิ่งแวดลอมดวยการท้ิงและ

กําจัดขยะอยางถูกวิธี  

 ๔.๓.๓ รูปแบบการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดานการ

ดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  แผนภาพท่ี ๔.๓ รูปแบบการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดาน

การดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 รูปแบบการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการดูแลรักษาท่ี

สาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบวาเทศบาลมีปายบอกชื่อสถานท่ีสําคัญ ถนน ซอย และ 

ปายจราจรเพียงพอกับสถานท่ีสาธารณะ ถนนมีไฟฟาสองสวางอยางเพียงพอ มีการขุดลอก คูคลอง

สาธารณะ ใหสะอาดอยูเสมอตามโครงการคลองสวยน้ําใส มีการวางแผนดูแลรักษาและคุมครอง

ปองกันท่ีดินสาธารณะประโยชนไมใหถูกบุกรุก มีการจัดสรางสวนสาธารณะใหบริการแกประชาชน

อยางท่ัวถึง80

๘๑
 

 สวนการประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี มีความกระตือรือรนขยันอดทน อุทิศเวลาใหแกงาน เปนผูมีเหตุผลเม่ือตองตัดสินใจ มี

                                                           
๘๑ สัมภาษณ นายกรีฑา ฤทธาภัย, ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

๑) มีปายบอกชื่อสถานท่ีสําคัญ ถนน 

ซอย และ ปายจราจร 

๒) ถนนมีไฟฟาสองสวางอยาง

เพียงพอ 

๓) มีการขุดลอกคูคลองสาธารณะ 

ใหสะอาดอยูเสมอ 

๔) มีการวางแผนดูแลรักษาและ

คุมครองปองกันท่ีดินสาธารณะ

ประโยชนไมใหถูกบุกรุก 

๕) มีการจัดสรางสวนสาธารณะ

ใหบริการแก ประชาชนอยางท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

การประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

๑) มีความกระตือรือรนขยัน

อดทน อุทิศเวลาใหแกงาน 

๒) เปนผูมีเหตุผลเม่ือตองตัดสินใจ 

๓) มีความสามารถในการติดตาม

ประเมินผลการทํางาน 

๔) เปนผูนําอนุรักษฟนฟูวิถีชีวิต

ชุมชน 

๕) มีความสามารถในการปองกัน

ปญหา 

๖) เสมอตนเสมอปลาย 

๗) สามารถในการจูงใจคนได 

 

 

 

 

 

 



๑๘๓ 
 

แผนภาพท่ี ๔.๔ รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 

 

ความสามารถในการติดตามประเมินผลการทํางาน เปนผูนําอนุรักษฟนฟูวิถีชีวิตชุมชน มีความ 

สามารถในการปองกันปญหา มีลักษณะนิสัยเสมอตนเสมอปลาย และสามารถในการจูงใจคนได 

๔.๔ องคความรูที่ไดจากการวิจัย (Body of Knowledge)  

การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี” จนทําใหผูวิจัยคนพบองคความรูท่ีได

จากการวิจัย ผูวิจัยจึงไดจัดทํารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๔ รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลดานการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

 



๑๘๔ 
 

จากแผนภาพองคความรูท่ีไดจากการสังเคราะหชุดความรูในการศึกษาประสิทธิผลดาน

การ บริหารงานตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จากผลการวิจัยพบวา ระดับ

ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีท้ัง ๓ ดานอยูในระดับ

ปานกลาง แตเม่ือทําการประยุกตหลักธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) เพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการ

บริหารงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรีท้ัง ๓ ดานแลว ผลการวิจัยพบวา การประยุกตหลักธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) 

สามารถพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาม

หลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีได อยางมีนัยสําคัญ ผูวิจัยจึงนําผลการวิจัยท่ีไดมา

กําหนดเปนองคความรูใหมในการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลใน จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงองคความรูขางตนมี

องคประกอบ ๓ ดาน ดังนี้ 

๑. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา  

จากความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา 

พบวา ในภาพรวมประสิทธิผลดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๔ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ๑) เทศบาลมีการควบคุมอัคคีภัยในเขตเทศบาล คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๕๒ ๒) มี

การรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คาเฉลี่ย เทากับ๓.๒๕ ๓) มีการให

ความรูและฝกอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๒๑ ๔) มีการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถ่ิน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๘ ๕) มีการคุมครองดูแลท่ีดิน บํารุงรักษาความ

อุดมสมบูรณของดิน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๔ ๖) มีการจัดตั้งหนวยงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติข้ึน

เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีดานนี้โดยเฉพาะ คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๐ ๗) ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมปาไม

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษปาไม คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๐๔ ๘) 

นอยท่ีสุด คือ มีการประกาศเขตอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และมีหนวยงานพัฒนาปาไมชุมชน 

คาเฉลี่ย เทากับ ๒.๙๖ 

สวนการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) พบวาการประยุกตหลักสัปปุริส

ธรรม ๗ ดานการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

โดยรวม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๑ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุดคือ ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน มีความรูเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เปนผูนําในการ

สรางอาชีพ คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๘ นอยท่ีสุดคือ กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา เปนผูทันตอเหตุการณอยู



๑๘๕ 
 

เสมอ คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๒๖ ผูวิจัยจึงไดจัดทําตาราง ๔.๓๖ แสดงรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการ

บริหารงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา 

ตารางท่ี ๔.๓๖ แสดงการบริหารของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และบํารุงรักษาปาตามหลักพุทธธรรม “หลักสัปปุริสธรรม ๗” 

การบริหารของเทศบาล ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา 

 

การประยุกตใชหลักพุทธธรรม “หลักสัปปุริสธรรม 

๗” 

 ๑) เทศบาลมีการควบคุมอัคคีภัยในเขต

เทศบาล ๒) มีการรณรงคใหประชาชนมีสวน

รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ๓) มีการให

ความรูและฝกอบรมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชน ๔) มีการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถ่ิน ๕) มีการ

คุมครองดูแลท่ีดิน บํารุงรักษาความอุดม

สมบูรณของดิน  

๖) มีการจัดตั้งหนวยงานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติข้ึนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีดานนี้โดยเฉพาะ 

๗) ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมปาไมอยาง

มีประสิทธิภาพสูงสุดและประชาชนมีสวนรวม

ในการอนุรักษปาไม ๘) มีการประกาศเขต

อนุรักษทรัพยากรธรรม ชาติและมีหนวยงาน

พัฒนาปาไมชุมชน  

๑. รูชุมชน รูความตองการของคนในชุมชน เปนท่ี

ยอมรับและนิยมของชุมชน 

๒. ผูรับผิดชอบและมีความรูในงานท่ีปฏิบัติ มีความ 

สามารถในการวางแผนสิ่งแวดลอมผูรับผิดชอบมอง

ประโยชนสวนรวมกอนประโยชนสวนตน 

๓) ผูรับผิดชอบ รูจักเหตุผล รูจุดหมาย มีวิสัยทัศน

กวางไกล มีการกําหนดเปาหมายในการทํางานทุก

ครั้ง มีวิธีดําเนินงานอยางชาญฉลาด มีความ 

สามารถในการตัดสินใจดําเนินการอยางเหมาะสม  

๔) ผูรับผิดชอบ มีอุดมการณเชื่อม่ันในตัวเอง มี

วินัยในตนเอง เปนตัวอยาง/แบบอยางท่ีดี มีการ

พัฒนา/ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ ๕) รูจักเลือกใชคน

ใหเหมาะสมกับงาน สนับสนุนสงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชนเสมอ ๖) รูจักประมาณ บริหาร

เงิน/งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดสรร

ทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

๗) รูจักเวลา บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ

ทํางานสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

สรุปผลจากขอมูลเชิงปริมาณท่ีนําเสนอตามลําดับ คาเฉลี่ย นั้นพบวางานอนุรักษ

ทรัพยากร ธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีนั้น มีปจจัยท่ีเก่ียวของหลาย

ประการ ท่ีจะทําใหเกิดประสิทธิผลดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของ

เทศบาล ในจังหวัดนนทบุรีไดมากยิ่งข้ึน โดยผูใหขอมูลสําคัญไดกลาวถึงเทศบาลไมมีอํานาจหนาท่ี

โดยตรงในเรื่องอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา ดังนั้นจึงตองมีการบูรณาการแกปญหา

ในงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 



๑๘๖ 
 

๑.๑ เทศบาลทุกแหงมีการควบคุมอัคคีภัยในเขตเทศบาลอยางท่ัวถึง มีเจาหนาท่ีพรอมท้ัง

มีเครื่องมือในการผจญเพลิงอยางเพียงพอ และมีการฝกอบรมใหเจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถใน

การปฏิบัติงานอยูเสมอ 

๑.๒ เทศบาลตองรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

บํารุงรักษาปา ในเรื่องการปลูกจิตสํานึกเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดินน้ําลมไฟท่ีอยู

รอบตัวเรา เชน มีการรณรงค เชิญชวนใหประชาชนในเขตเทศบาล รวมกันปลูกตนยืนตนไมในท่ีดิน

สาธารณะประโยชน ริมถนน ทางเทาในชุมชน สถานท่ีราชการทุกหนวยงานท่ีตั้งอยูในเขตเทศบาล 

รวมกิจกรรมเนื่องในวันตนไมแหงชาติ และรวมทําการศึกษาปญหา และสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชน ตลอดจนความตองการของชุมชน รวมคิดหาและสรางรูปแบบวิธีการพัฒนา เพ่ือแกไขและลด

ปญหาของชุมชน สรางสรรคสิ่งใหมท่ีมีประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน รวม

วางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแกไขปญหาความตองการของ

ชุมชน รวมตัดสินการใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเปนประโยชนตอสวนรวม รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการ

บริหารงานพัฒนา ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตาม

ขีดความสามารถของตนเอง รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบรรลุตาม

เปาหมาย รวมควบคุม ติดตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีไดทําไวโดย

ประชาชนและรัฐบาล ใหใชประโยชนไดตลอดไป  

๑.๓ เทศบาลควรมีการฝกอบรมความรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา

ไมแกประชาชนในชุมชน เทศบาลมีการจัดการความรูและฝกอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแก

ประชาชนและนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยูในกํากับของเทศบาลและกระทรวงศึกษาธิการทุกโรงเรียน เพ่ือ

ปลูกฝง สรางจิตสํานึกท่ีดีดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาแกประชาชนท่ีอยูในเขต

เทศบาลของจังหวัดนนทบุรีใหได ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ เรื่อง

การปลูกปาในใจคน8 1

๘๒ โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงตระหนักถึงความสําคัญของปาไมมา

ตั้งแตเสด็จข้ึนครองราชย พระองคเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมราษฎรท่ัวทุกภูมิภาค ทรงไดเห็นสภาพ

ปาไมท่ีทรุดโทรมและถูกทําลายมากมาย จึงทรงมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษและฟนฟูปา เพ่ือรักษา

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศทางน้ํา ดินและปาไม เพ่ือใหประชาชนไดมีชีวิตและความเปนอยูท่ีดีใน

สภาพแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ และสามารถพ่ึงพาตนเองไดหลายโครงการ ท้ังท่ีเปนโครงการสวน

พระองค โครงการพระราชดําริปาและดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดํารัสในเรื่อง

ของการปลูกปาวา “…ควรจะปลูกตนไมในใจคนเสียกอน แลวคนเหลานั้นก็จะพากันปลูกตนไมลงบน

                                                           
๘๒ มูลนิธิชัยพัฒนา, แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.chaipat.or.th/concept-and-theory-development/ 

development-and-conservation- [๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 



๑๘๗ 
 

แผนดินและรักษาตนไมดวยตนเอง...” ปลูกตนไมในใจคน หมายถึง ประการแรก ตองเขาใจวาเราปลูก

ตนไมทําไมตองใหเห็นประโยชนวาประโยชนคืออะไร จําเปนตอชีวิตอยางไร ประการท่ีสองปลูกตนไม

เปนการปลูกจิตสํานึกเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดินน้ําลมไฟท่ีอยูรอบตัวเรา สวน

หลักอ่ืนๆท่ีประชาชนสนใจอบรมในเขตของเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เชน หลักสูตรการขยายพันธุพืชวิธี

ตางๆ การปฏิบัติดูแลรักษาตนไมยืนตน การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกไมดอกไมประดับ การ

ออกแบบและจัดภูมิทัศน เปนตน  

๑.๔ เทศบาลควรมีหนวยงานพัฒนาปาไมชุมชน หรือ งานสวนสาธารณะ เพ่ือสงเสริมและ

อนุรักษพันธุไม อนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถ่ิน มีการคุมครองดูแลท่ีดิน บํารุงรักษาความอุดมสมบูรณ

ของดินเทศบาลมีการวางแผนงาน กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนางานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและปาไม เนื่องจากในปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอย 

ลงซ่ึงสงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชนเปนอยางมาก ดังนั้นหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาค เอกชน เทศบาลควรริเริ่มโครงการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมในเขตชุมชนเมือง เทศบาลควรมีการวางแผนงาน กําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานเพ่ือพัฒนา งานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปาไมท่ีชัดเจน ซ่ึงจะสามารถชวยให

ประเทศไทยกลับมามีความสมดุลทางธรรมชาติและบํารุงรักษาปาเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของ

ประเทศ โดยท้ังสองพระองค ไดพยายามคิดคนหาวิธีนานับประการ ท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของ

ประเทศไทยใหมากข้ึนอยางม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึงพระองคทานไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดใน

การดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา ๓ อยาง เพ่ือประโยชน ๔ อยาง” ปลูกปา ๓ อยาง ไดแก

ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําท่ีอยูอาศัย

และจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไม

ไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และ ไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยู

ใกลชิดกับประชาชน มากท่ีสุด ควรตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน ในฐานะหนวยงานภาครัฐควรมีการรณรงคใหประชาชน

มีสวนรวมอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและบํารุงรักษาปา แนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน ดานการ

สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม เชน จัดกิจกรรมปลูก

ตนไมเนื่องในวันตนไมแหงชาติและวันสําคัญทางศาสนาเพ่ือเปนพุทธบูชา จัดกิจกรรมบวชปา หรือ

บวชตนไมยืนตนขนาดใหญท่ีควรคาตอการอนุรักษ 

๑.๕ เทศบาลควรมีอํานาจประกาศเขตอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีสาธารณะ

ประโยชนและ สามารถจัดการท่ีสาธารณะประโยชนอ่ืนๆ เชน สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ โรงเรียน 



๑๘๘ 
 

โรงพยาบาล โบสถคริสต มัสยิด และบริเวณหนาวัดท่ีมีปลาธรรมชาติอาศัยอยูเปนจํานวนมากในแมน้ํา 

ลําคลอง เปนตน โดยการแกกฎหมายใหเทศบาลสามารถประกาศเขตอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติได 

และมีหนวยงานพัฒนาปาไมชุมชนหรือวนศาสตรชุมชนในเขตเทศบาลไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

เพราะปจจุบันอํานาจดังกลาวข้ึนอยู กับกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุ พืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แมกระท่ังท่ีดินท่ีอยูบริเวณใตทางดวน หรือท่ีดินท่ีอยูใตทาง

รถไฟฟาเสนสีมวง วิ่งระหวางบานใหญถึงเตาปูน หรือท่ีดินท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบของกรมทาง

หลวงชนบท ซ่ึงเปนท่ีสาธารณะประโยชนท่ีประชาชนใชรวมกันแตมีประชาชนนําขยะ เศษวัสดุ

กอสราง สิ่งของไมใชแลวไปท้ิง เทศบาลหรือองคปกครองสวนทองถ่ิน จะเขาไปจัดระเบียบ ดําเนิน

กิจกรรมใดๆ ในบริเวณดังกลาวตองของอนุญาตจากหนวยงานท่ีเปนเจาของโครงการทุกครั้ง ดังนั้นจึง

เกิดความไมสะดวกในการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมข้ึนทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรม ปญหาดังกลาว

เปนปญหาการทับซอนเขตท่ีดิน ในเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ขอบเขตอํานาจท่ีหนวยตางๆ

รับผิดชอบอยูไมเหมือนกัน  

๑.๖ มีการจัดตั้งหนวยงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ข้ึนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีดานนี้

โดยเฉพาะ และ ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมปาไมอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและประชาชนมีสวน

รวมในการอนุรักษปาไม เชน ควรจัดใหมีหนวยงานพัฒนาปาไมชุมชน หรือ งานสวนสาธารณะเพ่ือทํา

หนาท่ีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาตนไมข้ึนโดยเฉพาะในเขตเทศบาล โดยเฉพาะ

เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง  

สรุปไดวา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี นั้นมีปญหาเนื่องมาจาก ขาดการมีจิตสํานึกท่ีดีของประชาชนในการมีสวนรวมอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีจิตสํานึกไมเหมือนกันทุกคนและทุกครัวเรือน ทําใหมีปญหา

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาไมของเทศบาล ไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร ทํา

ใหการบริหารงานไมมีประสิทธิภาพ ผูดูแลรับผิดชอบบางแหง ยังขาดความรู ความเขาใจ และขาด

การบริหารจัดการท่ีดี ไมปฏิบัติใหเปนตามแผนการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เชน ขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคมในเขตเทศบาล ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล เพราะ

เนื่องจากสภาพของจังหวัดนนทบุรีมีอาณาเขตติดตอกับกรุงมหานคร เปนจังหวัดท่ีอยูในเขตปริมณฑล 

ทําใหมีการกระจายตัวของประชากรจากจังหวัดตางๆเขามาอาศัยในรูปของประชากรแฝงเปนจํานวน

มาก ทําใหโครงสรางของประชากรเปลี่ยน แปลงไปจากสภาพสังคมชนบทดั่งเดิมมีอาชีพเกษตรกรรม 

เปนหลัก กลายเปนสังคมเมืองท่ีมีการประกอบอาชีพทางอุตสาหกรรม และพานิชกรรมมากยิ่งข้ึน 

พ้ืนท่ีทางการเกษตรกรรมดั่งเดิม ท่ีเปนไรนา สวนผลไมตางๆ ลดลงกลายเปนบานจัดสรร อาคาร

พานิชและโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลสวนมากไมใชคนท่ีมีถ่ิน

กําเนิดในจังหวัดนนทบุรี สวนมากยายเขาเพ่ือมาทํางานในกรุงเทพมหานคร แตมีท่ีพักอาศัยอยูใน
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จังหวัดนนทบุรีเพราะราคาบานท่ีอยูอาศัยถูกกวาในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรเหลานี้ไมมีความ

ผูกพันกับภูมิลําเนาท่ีอยูอาศัยเหมือนกับสถานท่ีเกิด จะมีเวลาวางเฉพาะวันเสาร-อาทิตย เทานั้น จึง

เปนสาเหตุสําคัญเพราะเง่ือนไขดานเวลาไมตรงกัน ทําใหประชาชนไมมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ี

เทศบาลจัดข้ึน  

ขอสังเกตจากมุมมองของประชาชนและขอมูลจากการผูใหสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 

Interview) พบวา ประชาชนสวนมากเปนกลุมชนชั้นกลาง มีรายไดตอครัวเรือนอยูในระดับปานกลาง 

จนถึงคอนต่ํ า  มีรายไดนอยและไมแนนอน  เปนมนุษย เ งินเดือน  มองปญหาดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลเปนเรื่องไกลตัว ตางจากเรื่องปญหาทางเศรษฐกิจ 

ซ่ึงเปนเรื่องของปากทองมีความสําคัญกวาปญหาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา

ของเทศบาล ทําใหประชาชนไมอยากรวมกิจกรรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา

ของเทศบาล เพราะเปนปญหาสาธารณะ เชน กิจกรรมวันปลูกตนไมแหงชาติ พบวามีประชาชน

มารวมกิจกรรมนอยมาก ผูมารวมกิจกรรมสวนมากจะเปน เจาหนาท่ีของรัฐ ครู นักเรียน นักศึกษา

ชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม ในสถานศึกษาทุกระดับ ชมรมผูสูงอายุในชุมชนตางๆ เปนตน 

ประเด็นสํ า คัญ  เนื่ องจากสภาพพ้ืน ท่ีของจังหวัดนนทบุรี  อยู ในเขตปริมณฑล

กรุงเทพมหานคร สงผลใหบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเคยเปนสวนผลไม ไรนา กลับกลายเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัย โรงงาน 

ศูนยการคา การสรางถนนหนทาง หรือการขยายงานการคมนาคมของตัวจังหวัดนนทบุรี ทําใหพ้ืนท่ีท่ี

เคยเปนสีเขียวลดนอยลง สภาพปญหาดังกลาว ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษา

ปาไม เทศบาลนนทบุรีควรไดตระหนักถึงความสําคัญและความตองการจําเปน ควรสงเสริมให

ประชาชนในชุมชนปลูกตนไมยืนตนเนื่องในวันสําคัญตางๆ และจัดภูมิทัศนตามหนวยงานของราชการ 

วัด โรงเรียน โรงพยาบาล เกาะกลางถนน เพ่ือเปนตัวอยางและประชาสัมพันธใหภาคประชาสังคม 

โดยเฉพาะศูนยการคาตางๆ ใหจัดปรับปรุงภูมิทัศนและปลูกตนไมยืนตนใหมากข้ึน เพ่ือสรางความรม

รื่นใหแกชุมชน เทศบาลในจังหวัดนนทบุรีทุกแหงพรอมจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลรักษาอยางใกลชิด 

๑.๗ เทศบาลควรมีการประยุกตใชหลักธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) มาบริหารงานดาน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จากขอมูลเชิง

ปริมาณ พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ทําใหประสิทธิผลการ

บริหาร งานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี เพ่ิมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะหลักธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) จะทําใหเจาหนา 

ท่ีพนักงานเทศบาล รูและมีความตระหนักในหนาท่ีตองรับผิดชอบในภารกิจตางๆท่ีตนเองปฏิบัติอยู 

คือ ๑) ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน รูปญหา รูความตองการวาประชาชนในชุมชนมีความ เดือดรอน

อยางไร ตองการใหเทศบาลแกปญหาอะไร และมีความรูเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในทองถ่ิน 
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เปนผูนําในการสรางอาชีพ ๒) ธัมมัญุตา หรือ รูหลักการ ผูรับผิดชอบมีความรูในงานท่ีตองปฏิบัติ

อยางไร ใหงานท่ีปฏิบัติมีประสิทธิผลสูงสุด ๓) อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย ผูรับผิด ชอบมี

วิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรคนําสิ่งท่ีดีใหแกประชาชน เชน มีการสรางงานใหแก กลุม

แมบานในชุมชน เพ่ือสรางงานสรางอาชีพเสริม สรางรายไดในครัวเรือน ๔) อัตตัญุตา หรือ รูจักตน 

ผูรับผิดชอบสํารวจขอบกพรองของงานอยูเสมอ เพ่ือนําขอบกพรองมาปรับปรุงตามหลักการของ P D 

C A ๕) ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล ผูรับผิดชอบเขาใจเพ่ือนรวมงาน ใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

ธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีดี อบรมพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ โดยการหม่ันประชุมเปน

เนืองนิจ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ เพ่ือสรางความสามัคคีในหมูคณะ รวมใจเปนหนึ่งเดียวเพ่ือ

ปฏิบัติภาระกิจใหมีความสําเร็จลุลวงตามแผนงานท่ีวางไว ๖) มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ 

ผูรับผิดชอบมีความ สามารถในการสรางมาตรฐานในการทํางาน ตามกรอบตัวชี้วัด (KPI) ๗) 

กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา 

สรุปการประยุ กต หลั ก พุทธ ธร รม  (หลั กสั ปปุ ริ ส ธ รรม  ๗ )  ด านการอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา ซ่ึงเปนหลักการสําคัญมากในการปฏิบัติงานดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะหลักกาลัญุตา หรือ 

รูจักเวลา เจาหนา ท่ีๆรับผิดชอบจะตองเปนผูทันตอเหตุการณอยูเสมอ เพ่ือจะไดสามารถแกไขปญหา

ไดทันท่ีเม่ือมีปญหาเกิดข้ึน พรอมท้ังตองมีหลัก อัตตัญุตา หรือ รูจักตน ผูรับผิดชอบสํารวจ หม่ัน

สํารวจขอบกพรองของงานในหนาท่ีอยูเสมอ แลวนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขหรือพัฒนางานใหมี

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

๒. การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ  

จากความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ พบวา ใน

ภาพรวม เก่ียวกับประสิทธิผลดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๔ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ ๑) เทศบาลมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ๒) เทศบาลมีการกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนอยางท่ัวถึง ๓) มีการสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษสิ่งแวดลอม ๔) 

มีการบําบัดน้ําเสีย กอนระบายสูลํารางสาธารณะ นอยท่ีสุด คือ ๕) เทศบาลมีการ ติดตาม ตรวจสอบ

เก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ เชน ตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ําและมลภาวะเสียง 

สวนดานการประยุกตหลักพุทธธรรมพบวาการประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการ

จัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆของเทศบาล โดยรวมอยูใน ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ 

๓.๔๕ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน เปนผูนํา

ในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล ผูรับผิดชอบงาน
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สรางขวัญ กําลังใจ และเปน กัลยาณมิตรตอใหเพ่ือนรวมงาน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๙ นอยท่ีสุดคือ 

มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบมีความยืดหยุนในการทํางาน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๙ 

สรุปผลจากขอมูลเชิงปริมาณท่ีนําเสนอตามลําดับ คาเฉลี่ย นั้นมีความสอดคลองกับผล

การสัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลสําคัญ และ จากการสนทนากลุมเฉพาะของผูทรงคุณวุฒิ ในดาน

การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ พบวาเทศบาลมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

โดยบู รณาการดํ า เนินงานร วมกับกรมควบคุมมลพิษ  และ  สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และภาคประชาสังคมท่ีอยูในเขต

เทศบาลจังหวัดนนทบุรีดําเนินการบริหารงาน ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ผูวิจัยจึงได

จัดทําตารางท่ี ๔.๓๗ เพ่ือแสดงรายละเอียดของขอมูล ดังนี ้ 

ตารางท่ี ๔.๓๗ แสดงการบริหารของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ

ตางๆ ตามหลักพุทธธรรม “หลกัสัปปุริสธรรม ๗” 

การบริหารของเทศบาล ดานการจัดการ

ส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ 

การประยุกตใชหลักพุทธธรรม “หลักสัปปุริสธรรม 

๗” 

 ๑. เทศบาลมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมและ

มลพิษตางๆ ๒. เทศบาลมีการกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนอยางท่ัวถึง ๓. 

เทศบาลมีการสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษ

สิ่งแวดลอม ๔. เทศบาลมีการบําบัดน้ําเสีย 

กอนระบายสูลํารางสาธารณะ ๕. เทศบาลมี

การ ติดตาม ตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดลอม

และมลพิษ เชน ตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

คุณภาพน้ําและมลภาวะเสียง 

๑. ผูรับผิดชอบงาน รูจักบุคคล สรางขวัญกําลังใจ 

และเปนกัลยาณมิตรตอใหเพ่ือนรวมงาน ๒. รู

ชุมชน เปนผูนําในการปฏิบัติตามวัฒนธรรม

ประเพณีของชุมชน ๓. ผูรับผดิชอบ รูจักเหตุผล รู

จุดหมาย มีความสามารถในการปองกันปญหาท่ีจะ

เกิด ๔. รูหลักการ มีความรูในกฎระเบียบ  

๕. รูจักตน ผูรับผิดชอบมีความเปนผูนํา/มีคุณธรรม

สูง มีสติปญญาเฉลียวฉลาด  

๖. รูจักเวลา มีความตรงตอเวลาทุกครั้งเม่ือทํา

กิจกรรม  

๗. รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบมีความยืดหยุนใน

การทํางาน 

  จากขอมูลในตารางท่ี ๔.๓๗ พบวา 

๒.๑ เทศบาลมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ เพ่ือการปองกันและแกไข

ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน เชน โครงการคลองสวยน้ําใส 

โครงการรณรงคคัดแยกขยะ, นํากลับมาใชใหม, สรางวินัยการท้ิงขยะ, ใชระบบดาวเทียมมาตรวจสอบ

การทํางานของรถขยะ โดยใหประชาชนมีสวนรวมรับผิดชอบดานการจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพ
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สิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตน เนนใหประชาชนไดมีการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขภายใตคุณภาพ

สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาท่ียั่งยืน และการบริหาร

จัดการเชิงระบบนิเวศ ดวยการกําหนดยุทธศาสตรในมิติการสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี โดยให

ความสําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดการสิ่งแวดลอมในเชิงรุก 

และการมีสวนรวมและสรางภูมิปญญารวมกันของภาคีเครือขายตางๆประกอบดวย 

๑) ใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีจะสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับพ้ืนท่ีเพ่ือ

สนับสนุนการจัดการมลพิษเชิงรุก เปนธรรม นําไปสูเศรษฐกิจ-สังคมสีเขียว 

๒) เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึก ความตระหนัก และความรับผิดชอบ ตอการจัดการ

สิ่งแวดลอม โดยบูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาคสวน อยางมีประสิทธิภาพ  

๓) เพ่ือสงเสริมการจัดการองคความรู นวัตกรรม ภูมิปญญานิเวศทองถ่ิน และ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

๔) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมในระดับพ้ืนท่ีท้ังนี้

จะตองพิจารณาเง่ือนไขและปจจัยแหงความสําเร็จ ควบคูไปกับการกําหนดทิศทางและแนวทางปฏิบัติ

ในการดําเนินงานตอไปซ่ึงมีการดําเนินงานอยางจริงจังเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน คือ จัดตั้งสํานักงาน

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมาดูแล และมีการจัดงบประมาณสนับสนุนอยางเต็มท่ี ท่ีสําคัญคือกระจาย

อํานาจการตัดสินใจใหชุมชน โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์มากกวารูปแบบวิธีการ การจัดการขยะทุกชนิด ให

ไดประโยชนสูงสุด 

๒.๒ เทศบาลควรมีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนอยางท่ัวถึง ท่ีนับเปน

แบบอยางในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน ควรมีการดําเนินงานใน ๔ ดานท่ีสําคัญ 

ไดแก การจัดการมูลฝอย การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการน้ําเสีย และการเฝาระวังคุณภาพ

สิ่งแวดลอม โดยการรวมกับกรมควบคุมมลพิษ และ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยมีโครงการสําคัญหลายโครงการ เชน รณรงคคัดแยก

ขยะ, นํากลับมาใชใหม, สรางวินัยการท้ิงขยะ, ใชระบบดาวเทียมมาตรวจสอบการทํางานของรถขยะ 

เทศบาลมีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนอยางท่ัวถึง เชน จัด หาภาชนะรองรับขยะ

ในชุมชน ใหมีจํานวนเพียงพอตอความตองการท้ิงขยะและท่ัวถึงทุกชุมชนสงเสริมใหประชาชนกําจัด

หรือลดปริมาณขยะในชุมชน รวมกันรักษาสิ่งแวดลอมดวย หลัก 3Rs ตามแนวนโยบายประชารัฐ ขยะ

และสิ่งปฏิกูลท่ีคัดแยกไดนั้น ถูกนําไปจัดการอยางเหมาะสมโดยใชกระบวนการท่ีแตกตางกัน ดังนี ้ 
๑) ขยะอินทรีย ถูกนําไปผลิตเปนปุย ณ โรงงานผลิตปุยอินทรีย  

๒) รวมมือกับภาคเอกชนกําจัดขยะอันตราย โดยเทศบาล ตองลงนามในบันทึกความ

รวมมือ (MOU) กับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการจัดการมูล

ฝอยอันตรายจากชุมชน และดําเนินกิจกรรมเรียกคืนซากหลอดฟลูออเรสเซนต โดยมีบริษัทเอกชน รับ
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ไปกําจัดดวยวิธีท่ีเหมาะสม ปจจุบันไดขยายการใหบริการครอบคลุมมูลฝอยอันตรายประเภทอ่ืนๆ 

เชน ซากแบตเตอรี่ กระปองสเปรย บรรจุภัณฑสารเคมี โดยมีเอกชน นําไปฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล 

เทศบาลควรมีการปองกันปญหาจากขยะพิษ คือ การคัดแยก และเลือกท้ิงใหถูกท่ีถูกทาง ดังจะเห็นได

จากตัวอยางการรวมแรงรวมใจของประชาชนและเทศบาล ตอการแกไขปญหาขยะพิษ ท่ีจําเปนตอง

อาศัยท้ังการคัดแยกจากประชาชน และระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของหนวยงานท่ีมี

ภาระหนาท่ีรับผิดชอบ  

๓) สวนมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลไดเริ่มบริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการ

สาธารณสุขในเขตเทศบาล และนําไปกําจัดโดยใชเตาเผาพลังความรอนสูง ณ นิคมอุตสาหกรรมบาง

ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๔) การกําจัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลควรจัดใหมีรถสูบสิ่งปฏิกูลออกใหบริการทุกวัน ซ่ึงสิ่ง

ปฏิกูลท่ีไดนี้ ถูกนํามาหมักทําปุย ตามแนวทางพระราชดําริ ณ ศูนยบริการและพัฒนาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม โดยอาศัยกระบวนการยอยสลายในถังปดแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Digestion) 

แบบเติมครั้งเดียว (Batch Type) คือ การเติมสิ่งปฏิกูลใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ วัน แลวปดฝาถังใหสนิท 

เม่ือครบ ๒๘ วัน จึงปลอยสิ่งปฏิกูลจากถังหมักสูลานทราย เพ่ือตากใหแหงประมาณ ๗-๑๔ วัน แลว

นําของแข็งท่ีอยูบนชั้นผิวหนาทรายมาทําปุยอินทรีย สวนของเหลวท่ีกรองผานชั้นทราย จะไหลไปยัง

บอเก็บน้ําเพ่ือบําบัด และนํามาเปนปุยน้ํารดตนไมได 

๒.๓ เทศบาลตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษสิ่งแวดลอม ปจจุบันสามารถกระทําได

หลายวิธี เชน การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การออกกฎหมายควบคุม แตวิธีการท่ีเปนท่ียอมรับวา เปน

มาตรการเสริม ท่ีจะชวยใหการดําเนินงานแกไข และ โดยวิธีการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ใหบรรลุ

เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหไดผลในระยะยาวก็คือ การสรางจิตสํานึกใหเกิดข้ึนในตัวของ

ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผูท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิธีการท่ี

จะสรางจิตสํานึกใหเกิดข้ึนไดวิธีหนึ่ง ก็คือ การใหการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาท้ังในระบบและนอก

ระบบ และการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล ขาวสาร ทางดานสิ่งแวดลอม ใหประชาชนไดรับทราบ 

รวมเรียนรู และเขาใจถึงอันตรายของสิ่งแวดลอมและผลกระทบ ท่ีจะเกิดข้ึนตอตน เองใหตระหนักถึง

คุณคาและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมท่ีมีตอการดํารงชีวิตของมนุษย  

การสรางจิตสํานึกเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี 

ไดแก การอบรมผูนําเยาวชน เพ่ือการพิทักษทรัพยากรในทองถ่ิน การสรางจิตสํานึกเก่ียวกับการ

ปองกันและแกไขปญหาภาวะมลพิษ เนื่องจากปญหามลพิษ เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในยานอุตสาหกรรม

เปนสวนใหญ การสรางจิตสํานึกจึงเนนกลุมเปาหมาย ผูประกอบกิจการ หนวยงานท่ีเก่ียวของคนงาน 

และประชาชนในเมือง โดยการรณรงคผสมผสานวิธีการ ในหลายรูปแบบท้ังการจัดการฝกอบรม 

สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ เพ่ือใหประชาชนเขามามี
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สวนรวมกิจกรรม เชน การประกวดบทความ ภาพวาด สําหรับเยาวชน เรียงความ การแขงขันตอบ 

ปญหาผานสื่อมวลชน เปนตน  
เนื่องจากการสรางจิตสํานึกแกประชาชนโดยท่ัวไปนั้น เปนความพยายามท่ีจะปรับ

พฤติกรรมของมนุษย ในทิศทางท่ีเสริมสรางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไข ปองกัน 

ปญหาภาวะมลพิษ ซ่ึงมักจะขัดกับพฤติกรรมท่ีเคยชินของประชาชนในสังคมปจจุบัน รวมท้ังยัง 

จําเปนตองมีการเสียสละเวลาและผลประโยชน สวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวมดวย จึงเปนการ

ดําเนินงาน ท่ีตองการความละเอียดออนและตองใชระยะเวลา รวมท้ังตองมีการวางแผนท่ีเหมาะสม 

เพ่ือใหเขาถึงประชาชน จึงจะทําใหเกิดผลบรรจุถึงเปาหมายท่ีกําหนดไว เทศบาลควรมีการสราง

จิตสํานึกใหประชาชน ดานรักษาสิ่งแวดลอมท่ีดี โดยเริ่มจากเจาหนาท่ี หรือพนักงานของเทศบาล ตอง

ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน ในการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ เชน การท้ิง

ขยะลงถังหรือในท่ีๆ จัดไวใหเสมอ ประชาสัมพันธใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลหรือโทษท่ีเกิด

จากการไมรักษาสิ่งแวดลอม เชน เกิดมลภาวะโลกรอน เพราะมีการตัดไมทําลายปามากเกินไป ทําให

เกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเรียกวา เอลนิโญ – ลานีญา ท่ีมีผลกระทบและเปนอันตรายตอมวล

มนุษยชาติ  

๒.๔ เทศบาลมีการบําบัดน้ําเสีย กอนระบายสูลํารางสาธารณะ เชน การสรางโรงงาน

บําบัดน้ําเสียในระดับชุมชน หรือหมูบานขนาดใหญ กอนระบายน้ําลงสูลํารางสาธารณะ แมน้ํา คู 

คลอง สวนในระดับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SME และ Startup) ควรสงเสริมใหมีการบําบัดน้ํา

เสียในเบื้องตน คือ การสรางบอดักไขมัน ตะแกงกรองตะกอน และระดับครัวเรือน ควรสงเสริมใหมี

การติดตั้งกลองดักไขมัน กอนระบายน้ําลงสูทอระบายน้ํา นอกจากนี้แลวเทศบาลควรมีการเฝาระวัง

ตรวจสอบคุณภาพน้ํา ไมใหเนาเสียสงกลิ่นเหม็น 

๒.๕ เทศบาลควรมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆอยาง

สมํ่าเสมอ โดยประสานความรวมมือกับกรมควบคุมมลพิษ และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บูรณาการปฏิบัติงานในเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพ

อากาศท่ัวไป การตรวจสอบคุณภาพน้ําท่ีใชอยูในชุมชนและแหลงน้ําในธรรมชาติ ตลอดจนมลภาวะ

ทางเสียง เปนตน ในสวนการตรวจสอบคุณภาพน้ํา เทศบาลควรสรางเครือขายเฝาระวังคุณภาพน้ํา 

ข้ึนในชุมชนหรือสถานศึกษาในทองถ่ิน ชวยกันตรวจสอบคุณภาพน้ําในชุมชนตางๆ ในโครงการคลอง

สวยน้ําใส โดยใชชุดสารเคมีชุดตรวจสอบคุณภาพน้ํา ท่ีผลิตโดยกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาใชซ่ึงมีราคาถูก ใชงานงาย สวนบําบัดน้ําเสียกอนระบายสูลําราง

สาธารณะ เทศบาลควรสงเสริมใหรานคา รานอาหารในศูนยการคาตางๆ โรงงาน สถานประกอบ

ขนาดเล็ก (SMEs หรือ Startups) และประชาชนในเขตเทศบาล มีการบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนกอน

ระบายน้ําท้ิงลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ โดยการติดตั้งบอกรองน้ําท้ิง หรือกลองดักไขมัน เพ่ือบําบัด
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น้ําเสียในครัวเรือนกอนระบายน้ําท้ิงลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ เทศบาลท่ีมีการจัดการดานสิ่งแวด 

ลอมอยางยั่งยืนเปนเทศบาลท่ีมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ อยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดการของเสีย

และกาซเรือนกระจกไมใหสงผลกระทบตอแหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือทําใหระบบนิเวศเสีย

สมดุล 

๒.๖ การประยุกตหลักธรรมเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ พบวา ความ

คิดเห็นการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ

ตางๆ  ของเทศบาลในจั งหวัดนนทบุรี  จะทําใหประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เพ่ิมสูงข้ึน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากขอมูลเชิงปริมาณพบวาการประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการ

จัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆของเทศบาล โดยรวมอยูใน ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ 

๓.๔๕ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน เปนผูนํา

ในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล ผูรับผิดชอบงาน

สรางขวัญ กําลังใจ และเปน กัลยาณมิตรตอใหเพ่ือนรวมงาน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๙ นอยท่ีสุดคือ 

มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบมีความยืดหยุนในการทํางาน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๙  

สรุปการประยุกตหลักธรรมเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ควรเนนไปท่ี 

หลักมัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ หมายถึง พนักงานเทศบาลหรือเจาหนาท่ี ควรความ

พอดี ความพอเหมาะพอสมควรการรูจักประมาณ คือการรูจักทําทุกสิ่งทุกอยางหรือดําเนินชีวิตหรือ

การปฏิบัติงานราชการใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสม ใชงบประมาณของแผนดินอยางเหมาะสมกับงาน

เปนตน การรูจักประมาณนี้เปนทางสายกลางท่ีพระพุทธเจาทรงสอนใหบุคคลตางๆ ไดประพฤติปฏิบัติ

กันมาผูรับผิดชอบมีความยืดหยุนในการทํางาน เปนผูประสานประโยชนใหกับทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ 

ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม โดยมีจุดหมายใหสังคมอยูดี มีสุข  

หลักอัตตัญุตา หรือ การรูจักตน ความเปนผูรูจักตน คือรูจักตนเองโดยฐานะ ภาวะ เพศ 

วัย ความรู ความสามารถ และคุณธรรมอ่ืนๆ มีศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปญญา เปนตน แลวประพฤติ

ตนใหเหมาะสมแกภาวะของตน และเม่ือรูวา บกพรองในเรื่องใด ก็ปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน ดังนั้น

พนักงานเทศบาลจะตองเปนผูรับผิดชอบมีความเปนผูนํา/มีคุณธรรมสูง มีสติปญญาเฉลียวฉลาด

สามารถแกปญหาการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ไดทันทีเม่ือมีปญหาเกิดข้ึน 

๓. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  

จากความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ พบวา ในภาพรวม

ประสิทธิผล ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๖๐ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ๑) เทศบาลตอง มี
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ปายบอกชื่อสถาน ท่ีสําคัญ ถนน ซอยและปายจราจรอยางท่ัวถึง ๒) เทศบาลตองติดตั้งระบบไฟฟา

สองสวางตามถนน ตรอก ซอยตางๆอยางเพียงพอ ๓) เทศบาลมีการขุดลอก คูคลองสาธารณะกําจัด

วัชพืช ใหคลองสะอาดอยูเสมอ ๔) เทศบาลมีการวางแผนดูแลรักษาปองกันท่ีดินสาธารณะประโยชน

ไมใหถูกบุกรุก ๕) เทศบาลมีการสรางสวนสาธารณะใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง 

การประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการจัดการดูแลท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี พบวาโดยรวม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๑ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ อัตตัญุตา หรือ รูจักตน ผูรับผิดชอบมีความกระตือรือรน/ขยันอดทน 

อุทิศเวลาใหแกงาน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๔ นอยท่ีสุดคือ ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล ผูรับผิดชอบมี

ความสามารถในการจูงใจคน อยูในระดับต่ํา คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๙ 

ผูวิจัยจึงไดจัดทําตารางท่ี ๔.๓๘ เพ่ือแสดงรายละเอียด ดังนี ้ 

ตารางท่ี ๔.๓๘ แสดงการบริหารของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะตาม

หลักพุทธธรรม “หลักสัปปุริสธรรม ๗” 

การบริหารของเทศบาล  

ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  

การประยุกตใชหลักพุทธธรรม“หลักสัปปุริสธรรม๗” 

๑. เทศบาลตองจัดทําปายบอกชื่อสถานท่ี

สําคัญ ถนน ซอยและปายจราจรอยางท่ัวถึง  

๑. รูจักตน ผูรับผิดชอบมีความกระตือรือรน/ขยัน

อดทน อุทิศเวลาใหแกงาน 

๒. เทศบาลตองติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

ตามถนน ตรอก ซอยตางๆ อยางเพียงพอ  

๓. เทศบาลมีการขุดลอก คูคลองสาธารณะ

กําจัดวัชพืช ใหคลองสะอาดอยูเสมอ  

๔. เทศบาลมีการวางแผนดูแลรักษาปองกัน

ท่ีดินสาธารณะประโยชนไมใหถูกบุกรุก  

๒. รูหลักการ ผูรับผิดชอบเปนผูมีเหตุผลเม่ือตอง

ตัดสินใจ 

๓. รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบมีความสามารถในการ

ติดตามและประเมินผลในการทํางาน 

๔. รูชุมชน เปนผูนําในการอนุรักษฟนฟูวิถีชีวิต

ชุมชน 
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ตารางท่ี ๔.๓๘ แสดงการบริหารของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

ตามหลักพุทธธรรม “หลักสัปปุริสธรรม ๗” (ตอ) 

การบริหารของเทศบาล  

ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  

การประยุกตใชหลักพุทธธรรม“หลักสัปปุริสธรรม ๗” 

๕. เทศบาลมีการสรางสวนสาธารณะ

ใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง 

๕. รูจักเหตุผล รูจุดหมาย ผูรบัผิดชอบมี

ความสามารถในการปองกันปญหาท่ีจะเกิด ๖. รูจัก

เวลา เสมอตนเสมอปลาย รูจักกาลเทศะ 

๗. รูจักบุคคล ผูรับผิดชอบมีความสามารถในการจูงใจ

คน 

 

สรุปองคความรู ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ จากผลศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ ท่ี

นําเสนอตามลําดับ คาเฉลี่ย นั้นมีความสอดคลองกับผลการสัมภาษณเชิงลึก ของผูใหขอมูลสําคัญใน

ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ เทศบาลมีการวางแผนดูแลรักษาปองกันท่ีดินสาธารณะประโยชน 

ไมใหถูกบุกรุกเปนปกติอยูแลว เพราะการดูแลรักษาท่ีสาธารณะเปนภารกิจหนึ่งองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 8 2

๘๓ บัญญัติไวใน หมวด ๕ แนวนโยบาย

พ้ืนฐานแหงรัฐ สวนท่ี ๘ แนวนโยบายดานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาท่ียั่งยืน 

ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย

ประชาชนในชุมชนทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีสวนรวมกําหนดแนวนโยบาย  

มาตรา ๘๕ (๕) รัฐพึงสงเสริม บํารุง รักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลัก 

การทางการดําเนินงาน และ ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีเก่ียวกับท่ีสาธารณะประโยชน เทศบาลตองจัดใหมีการ

บํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา และทางระบายน้ํา การจัดใหมีและควบคุมตลาดทาเทียบเรือ ทาขาม 

และท่ีจอดรถทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การ

จัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไมท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

การดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ควรประกอบดวย 

๑. มีการวางแผนดูแลรักษาปองกันท่ีดินสาธารณะประโยชนไมใหถูกบุกรุก เชน มีการติด

ปายประกาศในท่ีดินสาธารณะไมใหมีการบุกรุก เปนท่ีอยูอาศัยของผูทีรายไดนอย ไมใหเปนท่ีท้ิงขยะ  

                                                           
๘๓ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, เลมท่ี ๑๒๔ ตอนท่ี 

๔๗ ก, วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐, หนา ๒๗. 



๑๙๘ 
 

๒. มีปายบอกชื่อสถานท่ีสําคัญ ถนน ซอยและปายจราจรอยางเพียงพอและท่ัวถึง มีขนาด 

สีตามมาตรฐาน พรบ.การจราจรทางบก  

๓. มีการขุดลอก คูคลองสาธารณะ ไมใหตื้นเขิน สภาพภูมิทัศนของคลองสะอาดอยูเสมอ 

สามารถรองรับน้ํา ระบายน้ําไดทันที เม่ือมีน้ํารอระบาย  

๔. มีการสรางสวนสาธารณะอยางท่ัวถึง โดยอางอิงตามมาตรฐานของประเทศไทย และ

มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร 8 3

๘๔ตามสํานักโยธาธิการและผังเมือง (๒๕๔๕) ท่ีเคยมีการนํามาใชใน

หลายหนวยงาน เทากับ ๑๖ ตารางเมตรตอคน และมาตรฐานขององคการอนามัยโลกท่ีกําหนดตาม

ขนาดของชุมชนเมือง ๑๐-๒๑ ตารางเมตรตอคน โดยเมืองขนาดเล็กมักเปนเมืองศูนยกลางการเกษตร

และมักมีพ้ืนท่ีกอสรางนอย จึงมีสัดสวนของพ้ืนท่ีสีเขียวมาก ในขณะท่ีเมืองขนาดใหญมีประชากร

หนาแนน เมืองมีบทบาทตางๆ ซ่ึงทําใหมีพ้ืนท่ีกอสรางมากและสัดสวนของพ้ืนท่ีสีเขียวลดลง ชุมชน

ขนาดใหญควรมีพ้ืนท่ีสีเขียว ๑๐ ตารางเมตรตอคน ชุมชนขนาดกลางควรมีพ้ืนท่ีสีเขียว ๑๖ ตาราง

เมตรตอคน ชุมชนขนาดเล็กควรมีพ้ืนท่ีสีเขียว ๒๑ ตารางเมตรตอคน 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแบงประเภทพ้ืนท่ีสี

เขียวออกเปน ๖ ประเภท ไดแก 

๑. พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน ไดแก พ้ืนท่ีสีเขียวนันทนาการ 

พ้ืนท่ีสีเขียวภูมิทัศน และพ้ืนท่ีสีเขียวสวนบุคคล 

๒. พ้ืนท่ีสีเขียวอรรถประโยชน ไดแก พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการผลิต พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณ

สาธารณูปการ พ้ืนท่ีสถาบัน และโบราณสถานเปนตน 

๓. พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการอนุรักษ ไดแก พ้ืนท่ีชุมน้ํา และ พ้ืนท่ีปา  

๔. พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนริ้วยาว ไดแก ฝงแมน้ําและลําคลอง ริ้วแนวทางเดิน และเขตทางเทา

ริมเกาะกลางถนนในเมือง เปนตน 

๕. พ้ืนท่ีสีเขียวอ่ืน ๆ ไดแก ท่ีดินวางเปลา (ไมมีการพัฒนา) พ้ืนท่ียานการคารกรางและ

พ้ืนท่ียานอุตสาหกรรมรกราง เปนตน 

๖. พ้ืนท่ีสีเขียวพิเศษ ไดแก พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต และแหลงเรียนรูพืชพรรณ

ธรรมชาติ พ้ืนท่ีสีเขียวมีประโยชน ๓ ดานไดแก  

๑) ประโยชนดานสิ่งแวดลอม โดย พบวาอุณหภูมิพ้ืนผิวในเขตเมืองบริเวณท่ีมีตนไม

ปกคลุมจะต่ํากวาบริเวณท่ีไมมีตนไมปกคลุม ๒.๗ องศาเซลเซียส การมีพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชนเมือง

จึงทําใหบรรยากาศโดยท่ัวไปดูรมรื่น สวยงาม ลดความแข็งกระดางของสิ่งกอสราง และพ้ืนท่ีสีเขียวยัง

                                                           
๘๔ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม, กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, มาตรฐานของพ้ืนท่ีสีเขียว, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.onep.go.th/ eurban/ plant/ 

green_area_standart.php [๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 



๑๙๙ 
 

ชวยลดการพังทลายของดิน ลดความเร็วของลม ลดมลภาวะทางเสียง ชวยบรรเทา ปญหาภาวะโลก

รอน กอใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวนานาชนิด เปนดัชนีชี้

วัดระบบนิเวศและความยั่งยืนของนิเวศวิทยาของชุมชน 

๒) ประโยชนของพ้ืนท่ีสีเขียวในดานเศรษฐกิจ พบวาพ้ืนท่ีสีเขียวชวยเพ่ิมมูลคาท่ีดิน

และสิ่งกอสราง ท่ีดินหรือสิ่งกอสรางท่ีมีการจัดภูมิทัศนดวยการปลูกตนไม มักจะทําใหมีมูลคาเพ่ิม

สูงข้ึน และพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการดูแลรักษาอยางตอเนื่องทําใหตองการอัตรา 

กําลังและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของจํานวนมาก กอใหเกิดการสรางงานเกิดข้ึน 

๓) ประโยชนดานสังคมพบวาพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนพ้ืนท่ีนันทนาการเชนสวนสาธารณะจะ

เปนสิ่งเชื่อมโยงผูคนใหไดสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด ใชเปนท่ีออกกําลังกาย พบปะพูดคุยกันชวย

เพ่ิมคุณคาทางดานสุนทรียภาพ เพ่ิมความเปนธรรมชาติใหแกเมือง และยังชวยใหเมืองมีความยั่งยืน 

เนื่องจากทําใหชุมชนไดรับประโยชนโดยตรงสงผลตอการเพ่ิมคุณภาพชีวิต ทําใหเปนเมือง นาอยู 

ประชาชนมีสวนรวมดูแลท่ีสาธารณะซ่ึงเปนองคประกอบหลักของการพัฒนาของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรีอยางยั่งยืนอีกทางหนึ่งคือ 

๕. การประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ใชในการจัดการท่ีสาธารณะ

ประโยชนใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน คือ หลักปุคคลัญุตา หรือ ความเปนผูรูจักเลือกคบบุคคล 

หมายถึง ความเปนผูรูจักบุคคลคือรูจักและเขาใจความแตกตางแหงบุคคลวาโดยอัธยาศัย 

ความสามารถและคุณธรรม เปนอยางไร ใครๆยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูจักท่ีจะปฏิบัติตอบุคคล

นั้นๆ วาควรคบหรือไม จะใช จะตําหนิ ยกยอง และแนะนําสั่งสอนอยางไร จึงจะไดผลดี เปนตน  

กลาวอีกนัยหนึ่ง ไดแกความสามารถอานคนออก โดยรูจักบุคคลแตละคนวามีลักษณะ

นิสัยเปนอยางไร มีความสามารถในดานใด มีคุณภาพเปนอยางไร ชอบหรือไมชอบอะไร ใครควรคบ

หรือไมควรคบอยางไร เปนตน เม่ือรูจักลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นๆ เปนอยางไรแลว ก็สามารถท่ีจะ

ปฏิบัติตอเขาไดอยางถูกตอง และหลักธรรมท่ีควรควบคูไปกับ หลักปุคคลัญุตา เพ่ือมุงใชในงานการ

จัดการท่ีสาธารณะเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด คือ หลักกาลัญุตา หรือ รูจักเวลา เสมอตนเสมอปลาย 

รูจักกาลเทศะ ความเปนผูรูจักกาล หมายถึง การรูจักเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาท่ีจะตองใชใน

การประกอบกิจกระทําหนาท่ีการงาน เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะ

เวลา เปนตน หรือการรูจักกาลเวลาในอันท่ีจะประกอบกิจนั้นๆ เปนตนวา ตนมีหนาท่ีการงานจะพึง

ทําหลายอยางดวยกัน จะเปนกิจการทางโลกหรือทางธรรมก็ตาม จะตองแบงเวลาใหเหมาะแกกิจท่ี

จะตองทํานั้นๆ การงานจึงจะดําเนินไปโดยเปนระเบียบเรียบรอยดี ไมยุงยิ่งยุงเหยิง ค่ังคางอากูล

ตลอดจนรูจักกะเวลาและวางแผนการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สรุปไดวา องคความรูใหมท่ีไดจากการสังเคราะหชุดความรูในการศึกษาประสิทธิผลใน

การบริหารงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลใน



๒๐๐ 
 

จังหวัดนนทบุรีท้ัง ๓ ดาน จะสามารถทําใหประสิทธิผลในการบริหารงานดานการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีประสบความสําเร็จไดสูงข้ึน และเม่ือประยุกต

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ประกอบดวย ขอมูลเชิงปริมาณจะพบวามีความสอดคลองกับผลการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-Depth Interiew) จากผูใหขอมูลสําคัญ โดยองครวมสามารถสรุปผลจากการวิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ประเด็นดานการประยุกตหลักหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี ไดกลาวถึง หลักสัปปุริสธรรม ๗ วาเปนหลักธรรมของคนดี เปนหลักธรรมท่ีนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได ทุกโอกาส มีจุดมุงหมายใหมนุษย โดยมีวิธีการมุงสูความสําเร็จ ๗ ประการ 

๑. อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย มีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. ธัมมัญุตา หรือ รูหลักการ ปฏิบัติใหเปนไปตามแผนการจัดอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

๓. อัตตัญุตา หรือรูจักตน เทศบาลควรเปนแบบอยางท่ีดีดานการอนุรักษทรัพยากร

ธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม ตองเปนศูนยกลางท่ีดีของชุมชนตางๆ 

๔. มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ รูจักประมาณในการใชจายงบประมาณ การ

บริหารงานดานการอนุรักษและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕. กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา รูวาเวลาใดควรจะอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพ่ือใหทันกับสถานการณ 

๖. ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน รูวาชุมชนใดเปนอยางไร มีวิธีในการถายทอดความรูสูชุมชน

รวมถึงการแนะนําวิธีการแกปญหา ท่ีเหมาะสมกับชุมชนนั้นๆ 

๗. ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล รูวาควรเลือกบุคคลใด เขามาทําหนาท่ีในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุด เขาไปใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลจังหวัดนนทบุรี

แลวจะสามารถเพ่ิมประสิทธิผลในการบริหารงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหประสบความสําเร็จสมบูรณยิ่งข้ึน ตามวัตถุประสงคการวิจัยครั้งนี้ 



 
 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาศึกษาประสิทธิผลการ

บริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือศึกษา

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัยแบบผสม 

ผสาน (Mixed Methods Research) ) ใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จาก

แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บ

ขอมูลเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิ

รวมถึงผูแทนจากหนวยงาน จากนั้นนํามาสังเคราะห เปนแนวทางเบื้องตน กอนท่ีจะนําเสนอ

คณาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหคําชี้แนะในการพัฒนาแนวทาง ท้ังนี้ จากผลการวิจัยสามารถสรุปผล 

อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี มีการสรุปตามประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 
 

๕.๑.๑ สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

การวิจัยเชิงปริมาณนั้นไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต ๑๘ ปข้ึนไปและมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ๑๗ แหง 

จํานวน ๔๐๐ คน โดยผูวิจัยทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จํานวน ๓ ดาน ๑) การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปา ๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 



๒๐๒ 
 

๓) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ และ หลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางดานสังคมศาสตร ในการ

วิเคราะหขอมูล วิธีการทางสถิติท่ีใชคือ การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม แสดงจํานวนและรอยละของ

ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง จําแนกตามตัวแปร ปจจัยสวนบุคคลจากผลการวิจัยพบวา ตัวอยางสวน

ใหญเปนเพศหญิงจํานวน ๒๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๕๘.๐๐ มีอายุระหวาง ๕๐ – ๖๐ ป จํานวน ๑๑๘ 

คน คิดเปนรอยละ ๒๙.๕๐ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๘๒ คน คิดเปน รอยละ ๔๕.๕๐ 

อาศัยอยูในชุมชนเปนเวลามากกวา ๑๐ ป จํานวน ๒๔๑ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๒๐ และมีอาชีพ

รับจาง จํานวน ๘๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๐.๓๐  

๒. การวิเคราะหขอมูล ในภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบวาดานการบริหารงาน

ของเทศบาล มีคาประสิทธิผล โดยรวม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๙ เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ๑) เทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนิน 

งานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๐ ๒) เทศบาล

ของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๙ ๓) เทศบาลมีการจัดองคกร 

กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๓ 

๔) เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดาน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมภายในองคกร คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๓ ๕) เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคม

ได คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๑ ๖) เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรู ดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๕ ๗) ทานรับรูนโยบายและแผนงานดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๐ ๘) ทานมีสวนรวมใน

การกําหนดนโยบายและแผนงาน ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล 

คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๐๙ ๙) ทานเขารวมกิจกรรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอมกับ

ชุมชนเสมอ คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๐๗ ๑๐) ชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๐๖ ๑๑) ทานมีสวน

รวมในกระบวนการพัฒนานโยบายดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย เทากับ 

๓.๐๔ นอยท่ีสุด คือ ๑๒) เทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหสมาชิกในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๐๒ ซ่ึงมีความสอดคลอง

กับการวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลสําคัญ๓. การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น ดาน



๒๐๓ 
 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํ ารุ งรั กษาป า  พบวาประสิทธิผล  ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 

เทากับ ๓.๑๔ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เทศบาลมีการควบคุม

อัคคีภัยในเขตเทศบาล คาเฉลี่ย เทากับ  ๓.๕๒  นอยท่ีสุด คือ มีการประกาศเขตอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และมีหนวยงานพัฒนาปาไมชุมชน คาเฉลี่ย เทากับ ๒.๙๖ 

๔ การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ พบวา

ประสิทธิผล ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี อยูในระดับ

ปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๖๐ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

เทศบาลมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ และเทศบาลมีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลภายในชุมชนอยางท่ัวถึง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๕๗ นอยท่ีสุด คือ เทศบาลมีการ ติดตาม 

ตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ เชน ตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ําและมลภาวะ

เสียง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๓ 

๕. การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น ดานการจัดการดูแลท่ีสาธารณะ พบวาประสิทธิผล 

ดานการจัดการดูแลท่ีสาธารณะ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี อยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย เทากับ 

๓.๕๙ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เทศบาลมีปายบอกชื่อสถานท่ี

สําคัญ ถนน ซอย และ ปายจราจร คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๘๔ นอยท่ีสุด คือ เทศบาลมีการจัดสราง

สวนสาธารณะใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๘ 

๖. การวิเคราะหขอมูล ในภาพรวม ความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลักพุทธธรรม 

(หลักสัปปุริสธรรม ๗) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยจําแนกออกเปน ๔ ดาน ประกอบดวย  

๑) หลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการบริหารงานของเทศบาล  

๒) หลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา  

๓) หลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  

๔) หลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  

พบวาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีประยุกตใชในเทศบาล

จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๘ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ หลักพุทธธรรม ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๕ นอย

ท่ีสุดไดแก หลักพุทธธรรม ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา คาเฉลี่ย เทากับ 

๓.๓๑ ซ่ึงในหัวขอตอไปนี้จะแสดงผลการวิเคราะหในแตละดาน ดังนี้  

๑) การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการ

บริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบวา โดยรวม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ 



๒๐๔ 
 

๓.๓๕ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ กาลัญุตา หรือ รูจักเวลาทํางาน

สําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๑ นอยท่ีสุดคือ อัตตัญุตา หรือ รูจักตน 

ผูรับผิดชอบพัฒนา/ปรับปรุงตนเองอยูเสมอยอมรับในความผิดพลาด คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๒๙  

๒) การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบวา โดยรวม อยูใน

ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๑ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 

ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน มีความรูเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เปนผูนําในการสรางอาชีพ 

คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๘ นอยท่ีสุดคือ กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา เปนผูทันตอเหตุการณอยูเสมอ 

คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๒๖  

๓) การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการ

จัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ พบวา โดยรวมอยูใน ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๕ เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน เปนผูนําในการ

ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล ผูรับผิดชอบงานสราง

ขวัญ กําลังใจ และเปน กัลยาณมิตรตอใหเพ่ือนรวมงาน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๙ นอยท่ีสุดคือ มัตตัญุ

ตา หรือ รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบมีความยืดหยุนในการทํางาน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๙  

๔) การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานการ

จัดการดูแลท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบวา โดยรวม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 

เทากับ ๓.๔๑ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ อัตตัญุตา หรือ รูจักตน 

ผูรับผิดชอบมีความกระตือรือรน/ขยันอดทน อุทิศเวลาใหแกงาน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๔ นอยท่ีสุดคือ 

ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล ผูรับผิดชอบมีความสามารถในการจูงใจคน อยูในระดับต่ํา คาเฉลี่ย 

เทากับ ๓.๓๙ 

๕.๑.๒. การทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี ๑ การบริหารของเทศบาลสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑. ดานการบริหารงานของเทศบาล 

๑) การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยเก่ียวกับ ดานการบริหารงานของ

เทศบาลท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงาน ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาม

หลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จากตารางพบวาคา R Square เทากับ .๗๑๓ นั่น

หมายความวา ตัวแปรอิสระท้ัง ๘ ตัว ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามมีความสามารถอธิบายตัวแปร

ตามได ๗๑.๓๐%  



๒๐๕ 
 

๒) ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหการถดถอย ดานการบริหารงานของ

เทศบาลท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาม

หลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จากตารางพบวาคา Sig. เทากับ .๐๐๐ นั่นหมายความ

วา มีตัวแปรอิสระอยางนอยหนึ่งตัว ท่ีเปนเหตุปจจัยท่ีมีตอตัวแปรตาม นั้นคือ ตัวแปรอิสระมีผลตอตัว

แปรตาม 

๓) ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปรอิสระแต

ละตัว เพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณ ดานการบริหารงานของเทศบาล ท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุร ีดังนี้ 

การบริหารงานของเทศบาล = .๗๐๙ + .๐๗๓ (เทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนว 

ทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๑๐๘ (เทศบาล

ของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ) + .๐๙๗ (เทศบาลจัดการอบรมให สมาชิกของชุมชนได

เรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๑๒๐ (เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุม

คุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในองคกร) + .๑๕๕ 

(เทศบาลมีการจัดองคการ กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม) + .๑๑๒ (เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได) + .๐๗๒ (ชุมชนของทาน

ไดรับงบ ประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม) + 

.๐๖๓ (เทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมาชิกใน

ชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย) 

ซ่ึงถาดูจากคาสัมประสิทธิ์ พบวาตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามท้ัง ๘ ตัว 

๒. ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา 

๑) การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยดานการบริหารงานของเทศบาล ท่ี

สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี จากตารางพบวาคา R Square เทากับ .๖๔๔ นั่นหมายความวา ตัวแปรตนท้ัง ๘ ตัว 

ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามมีความสามารถอธิบายตัวแปรตามได ๖๔.๔๐%  

๒) ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหการถดถอย ดานการบริหารงานของ

เทศบาลท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา ตาม

หลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จากตารางพบวาคา Sig. เทากับ .๐๐๐ นั่นหมายความ

วา มีตัวแปรอิสระอยางนอยหนึ่งตัว ท่ีเปนเหตุปจจัยท่ีมีตอตัวแปรตาม นั้นคือ ตัวแปรอิสระมีผลตอตัว

แปรตาม 



๒๐๖ 
 

๓) ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปรอิสระแต

ละตัว เพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณ ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา ท่ี

สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธ

ธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรตน ดานการบริหารงาน มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ๗ 

ตั ว  ท่ีนํ า เข า ไปหาความสัม พันธ กับตั วแปรตาม  คือ  ความคิด เห็ น เ ก่ียว กับการอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยมีสมการความสัมพันธ ดังนี้ 

การบริหารงานของเทศบาล = .๔๖๓ + .๑๓๖ (เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชน

ไดเรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๑๕๑ (เทศบาลมีการจัดองคการ 

กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๑๒๑ (เทศบาลมี

หลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมาชิกในชุมชนไดเรียนรูอยาง

หลาก หลาย) + .๐๙๓ (เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได) + .๑๑๑ (ชุมชนของทาน

ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม) + 

.๑๐๙ (เทศบาล มีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม) + .๑๐๘ (เทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ)  

๓. ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  

๑) การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยดานการบริหารงานของเทศบาล ท่ี

สงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรีจากตารางพบวาคา R Square เทากับ .๖๓๕ นั่นหมายความวา ตัวแปรตนท้ัง ๘ ตัว ท่ีมี

ความสัมพันธกับตัวแปรตามมีความสามารถอธิบายตัวแปรตามได ๖๓.๕๐%  

๒) ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหการถดถอย ดานการบริหาร งาน

ของเทศบาลท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆตาม

หลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จากตารางพบวาคา Sig. เทากับ .๐๐๐ นั่นหมายความ

วา มีตัวแปรอิสระอยางนอยหนึ่งตัว ท่ีเปนเหตุปจจัยท่ีมีตอตัวแปรตาม นั้นคือ ตัวแปรอิสระมีผลตอตัว

แปรตาม 

๓) ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปรอิสระแต

ละตัว เพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณ ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุร ีดังนี้ 



๒๐๗ 
 

ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรตน ดานการบริหารงาน มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ๗ 

ตัว ท่ีนําเขาไปหาความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเก่ียวกับดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยมีสมการความสัมพันธ ดังนี้ 

การบริหารงานของเทศบาล = .๖๔๕ + .๑๐๘ (เทศบาลมีการวางแผน กําหนดแนวทาง

การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๑๔๓ (เทศบาลของ

ทานทํา งานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ) + .๑๖๑ (เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการ

ปฏิบัติงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๑๐๔ (เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิก

ของชุมชนไดเรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๑๖๙ (เทศบาลมีการจัด

องคการกําหนด โครงสราง หนวย งานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๐๙๔ 

(เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได) + .๐๖๘ (ชุมชนของทานไดรับงบประมาณ

สนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ลอมอยางเหมาะสมหรือไม)  

๔. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  

๑) การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยดานการบริหารงานของเทศบาลท่ีสงผล

ตอประสิทธิผลการบริหารงาน ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีจาก

ตารางพบวาคา จากตารางพบวาคา R Square เทากับ .๔๗๖ นั่นหมายความวา ตัวแปรตนท้ัง ๓ ตัว 

ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามมีความสามารถอธิบายตัวแปรตามได ๔๗.๖๐%  

๒) ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหการถดถอย ดานการบริหาร งาน

ของเทศบาลท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะตามหลักพุทธธรรม

ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จากตารางพบวาคา Sig. เทากับ .๐๐๐ นั่นหมายความวา มีตัวแปร

อิสระอยางนอยหนึ่งตัว ท่ีเปนเหตุปจจัยท่ีมีตอตัวแปรตาม นั้นคือ ตัวแปรอิสระมีผลตอตัวแปรตาม 

๓) ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปรอิสระแต

ละตัว เพ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณ ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะท่ีสงผลตอประสิทธิผล

การบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรตน ดานการบริหารงาน มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ๓ 

ตัว ท่ีนําเขาไปหาความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเก่ียวกับดานการจัดการสิ่งแวดลอม

และมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยมีสมการความสัมพันธ ดังนี้ 

การบริหารงานของเทศบาล = ๑.๓๓๕ + .๒๗๘ (เทศบาลมีการจัดองคการ กําหนดโครง 

สราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) + .๒๔๔ (เทศบาลของทานมีผลงาน

ท่ีเปนตนแบบตอสังคมได) + .๑๖๐ (เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม) 



๒๐๘ 
 

สมมติฐานท่ี ๒ หลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) สงผลตอประสิทธิผลการ

บริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

๑. การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณเปรียบเทียบระหวางการบริหารงานของเทศบาลโดย

การประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) กับการบริหารงานของเทศบาลจะสามารถสงผล

ตอประสิทธิผลดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีใน

ภาพรวมหรือไม  

๑) จากตารางพบวาคา R Square เทากับ .๖๕๖ นั่นหมายความวา ตัวแปรตนท้ัง ๕ ตัว 

ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม มีความสามารถอธิบายตัวแปรตามได ๗๐.๐๐% 

๒) ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากการวิเคราะหการถดถอยเปรียบเทียบระหวางการ

บริหารงานของเทศบาล กับการบริหารงานโดยการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) 

ของเทศบาลสามารถสงผลตอประสิทธิผลดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จากตารางพบวาคา Sig. เทากับ .๐๐๐ นั่นหมายความวา มีตัวแปรอิสระ

อยางนอยหนึ่งตัวท่ีเปนเหตุปจจัยท่ีมีตอตัวแปรตาม นั้นคือ ตัวแปรอิสระมีผลตอตัวแปรตาม 

๓) ผลการวิเคราะหแสดงคาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหการถดถอยของตัวแปรอิสระแต

ละตัว เ พ่ือนํามาใชในการสรางสมการพยากรณประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักธรรม  

(หลักสัปปุริสธรรม ๗) ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จากตารางผลการวิเคราะหจะเห็นวา ตัวแปร

อิสระความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลัก ธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) และความคิดเห็นดานการ

บริหารงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบวามีตัวแปร

อิสระ มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม นั้นคือ ตัวแปรความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลักพุทธธรรม 

(หลักสัปปุริสธรรม ๗) ดานการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี และ ตัวแปรความคิดเห็น

เก่ียวกับดานการบริหารงานอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี โดยมีสมการความสัมพันธ ดังนี้ 

ประสิทธิผลดานการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี = .๗๐๗ + .๔๑๖ (ความ

คิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ดานการบริหารงานของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี) + .๓๘๓ (ความคิดเห็นเก่ียวกับดานการบริหารงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี) 
 

๕.๑.๓ สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 

ลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้ จากวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษา

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัด



๒๐๙ 
 

นนทบุรีในปจจุบันมีลักษณะเปนอยางไร ซ่ึงผลการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-Depth Interview) มีรายละเอียดดังนี้  

 วิเคราะหประเด็นท่ี ๑ : ดานการบริหารงานของเทศบาล ยังเปนปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี ซ่ึงมีผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ดังนี้ 

การบริหารงานของเทศบาล เนื่องจากเทศบาลเปนการบริหารงานของ หนวยงานภาครัฐ 

ซ่ึงเรียกวา การบริหารรัฐกิจ มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง คือ การใหบริการสาธารณะ รวมถึง การ

รักษาความสงบเรียบรอยของสังคม ตลอดจนการอํานวยความสะดวก ดานการพัฒนาประชาชนและ

ประเทศชาติ เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายบัญญัติไวตอง

ใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด มีการวางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา ดานอนุรักษ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน มีการจัดองคกร กําหนด โครงสราง หนวย งานดาน

อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีบุคลากรดําเนินงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับปริมาณงาน มีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน  

ผูวิจัยจึงไดทําตารางแสดงความถ่ีเก่ียวกับความเห็นดานการบริหารงานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบวามีความถ่ีมากท่ีสุด คือ เทศบาลมีการ

จัดองคกร กําหนด โครง สราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจน

เทศบาลมีบุคลากรดําเนินงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม

รองลงมา คือ ชุมชนไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอย

เกินไปโดยเฉพาะเทศบาลตําบลขนาดเล็ก มีรายไดนอย 

 วิเคราะหประเด็นท่ี ๒ : ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา ซ่ึงมีผล

การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) มีรายละเอียดจากการสัมภาษณ 

ดังนี้ 

พบวาในภาพรวมเทศบาลมีการใหความรู ฝกอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีแกประชาชนตลอดเวลา เพ่ือสรางความตระหนัก ปลูก

จิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา ใหบรรลุผลสําเร็จใหไดแมวาตองใช

เวลานานกวาจะบรรลุผลดังพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ ทรงกลาววา 

“เราตองปลูกปาในใจคนใหได” โดยใชหลัก “ปลูกปา ๓ อยาง ไดประโยชน ๔ อยาง”เพ่ือให

ประชาชนรักธรรมชาติ รักสิ่งแวดลอม และ เทศบาลนนทบุรีควรไดตระหนักถึงความสําคัญ ความ

ตองการจําเปน ในการจัดตั้งหนวยงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมข้ึนในโครงสราง

หนวยงานเทศบาลทุกระดับ ควรทําการรณรงคสงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมจากภาค

ประชาสังคมในเขตเทศบาล ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล รวมกันปลูกตนไมยืนตนเนื่องในวัน



๒๑๐ 
 

สําคัญตางๆ และมีการจัดภูมิทัศนตามหนวยงานของราชการ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล เกาะกลาง

ถนน ใหรมรื่นสวยงามเพ่ือเปนตัวอยางและประชาสัมพันธใหภาคประชาสังคม โดยเฉพาะศูนยการคา

ตางๆ ใหจัดปรับปรุงภูมิทัศนและปลูกตนไมยืนตนใหมากข้ึน เพ่ือสรางความรมรื่นใหแกชุมชน 

เทศบาลพรอมจัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลรักษาอยางใกลชิด 

วิเคราะหประเด็นท่ี ๓ : แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน ดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมีผลการวิเคราะหขอมูลจากการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) มีรายละเอียดจากการสัมภาษณ ดังนี้ 

ประเด็น ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีนั้น

พบวา เทศบาลมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ เทศบาลมีการกระตุน ใหประชาชนมีเจตคติ

ท่ีดีตอการรักษาสิ่งแวดลอม โดยใหประชาชนมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรักชุมชน รักบานเกิด 

ทองถ่ินท่ีอยูอาศัย โดยการจัดกิจกรรมสอดแทรกองคความรูดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

ให แกประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตเทศบาล ใหมีความรักความสามัคคีเกิดข้ึนในชุมชน ดวยวิธีการ  

๑. การแกปญหาแบบบูรณาการ ประสานความรวมมือกันในรูปแบบ บ ว ร ซ่ึง ยอมาจาก

คํา ๓ คํา คือ ๑) บ ยอจากคําวา บาน ๒) ว ยอจากคําวา วัด และ ๓) ร ยอจากคําวา โรงเรียน 

รวมมือ รวมแรง รวมใจผนึกกําลังกันแกปญหานี้  

ผูวิจัยขอเสนอแนะวาวิธีการแกปญหาแบบบูรณาการ ประสานความรวมมือกันในรูปแบบ 

ของ บ ว ร นั้นจัดวาเปนยุทธศาสตรในการแกปญหา ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 

แวดลอมระดับชาติไดผลดีวิธีหนึ่ง ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในเทศบาลจังหวัดนนทบุรีและจังหวัด

ตางๆไดอยางเปนรูปธรรม 

๒. ใชหลักการชุมชนสะอาด ดวยหลักการ 3Rs ประชารัฐ๑๒๐ ประกอบดวย  

 Reduce – การลดปริมาณการผลิตขยะจากการบริโภคใหนอยลง  

 Reuse  -- การใชซํ้า นํากลับมาใชใหมอยางคุมคา  

 Recycle – การแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคาและสรางความยั่งยืน 

ตามแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาล นํามาปรับใชใหเขากับบริบทของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี มีข้ันตอน ๒ ระดับ ดังนี้  

ระดับอํานวยการ ๑) โดยผูบริหารเทศบาลในระดับตางๆ จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยการ

ประชุมทําประชาคมหมูบาน และชุมชนตางๆท่ีอยูในเขตเทศบาล ๒) ดําเนินการตั้งคณะทํางาน เพ่ือ

รวบรวมขอมูล ขาวสาร และกําหนดแนวทางการดําเนินงานในพ้ืนท่ี ๓) ใหการสนับสนุน หมูบาน/ชุมชน

ในการดําเนินการ ๔) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานใหอําเภอ และจังหวัดทราบ 

ระดับปฏิบัติการในหมูบาน/ชุมชน ๑) คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน ดําเนินการภายใต

หลักการ “บวร” ๒) จัดเตรียมขอมูลและพิจารณาแนวทางในการดําเนินกิจกรรม ๓) แลก เปลี่ยน/
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ถายทอดองคความรูภายในระหวางหมูบาน/ชุมชน ดวยการวางแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนของเทศบาลดวยนโยบาย “ประเทศไรขยะ” ดวยหลัก 3Rs คือ การใชนอย ใชซํ้า และนํา

กลับมาใชใหม รวมท้ังสงเสริมระบบการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน ออกสูระบบการจัดการอยางถูก

หลักวิชาการ จัดใหมีการติดตามตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ สรางจิตสํานึกดาน

สิ่งแวดลอม เชน มีงานตรวจสอบคุณภาพน้ํา งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและของเสีย การกําจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ และการบําบัดน้ําเสีย เปนตน ซ่ึงจะเปนแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิผลการบริหารงานในประเด็นดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี ควรมีลักษณะท่ีรวมผนึกกําลังใหเกิดโครงการฯ นี้ เพ่ือรวมกันกาวไปสูเปาหมาย

นโยบายนนทบุรีเมืองสะอาดในภาพรวมตอไป 

วิเคราะหประเด็นท่ี ๔ : แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน ดานการดูแล

รักษาท่ีสาธารณะ ซ่ึงมีผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) มี

รายละเอียดจากการสัมภาษณ ดังนี ้
การดูแลรักษาท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ไดแก ถนน ตรอก ซอยตางๆ 

ขอบถนนหรือขอบทางเทาขางถนน ปายรถเมล วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ ท่ีดินสาธารณะประโยชน 

หองน้ําหองสวมสาธารณะ เทศบาลมีการวางแผนดูแลและคุมครองปองกันไมใหถูกบุกรุก และมีปาย

บอกชื่อสถานท่ีสําคัญ ถนน ซอย และ ปายจราจร ถนนมีไฟฟาสองสวางอยางเพียงพอ เทศบาลมีการ

ขุดลอก คูคลองสาธารณะ ใหสะอาดอยูเสมอ และมีการจัดสรางสวนสาธารณะไวบริการแก ประชาชน

อยางท่ัวถึงประชาชนในชุมชนชวยกันดูแลรักษาสวนสาธารณะใหสะอาดอยูเสมอ 
วิเคราะหประเด็นท่ี ๕ : การประยุกตหลักพุทธธรรมท่ีใชในการเพ่ิมประสิทธิผลการ

บริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี ซ่ึงมีผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) มีรายละเอียด

จากการสัมภาษณ ดังนี้ 

การใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ หลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกตใชเพ่ือ

เพ่ิมการประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธ

ธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี นั้นนับวามีความเหมาะสมกับบริบทการบริหารประสิทธิผลของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุร ี

หลักสัปปุริสธรรม ๗ เปนหลักธรรมของคนดี เปนหลักธรรมท่ีนําไปใชในชีวิตประจําวันได

ทุกโอกาสโดยมีจุดมุงหมายใหมนุษย ๑) เวนจากการทําชั่วและมุงทําความดี ๒) ใหความรัก ความ

เมตตา แกมนุษย และสัตวโลก ๓) มีการเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห ๔) มีความอุตสาหะและ

พัฒนาตนเอง ๕) มีความยุติธรรม โดยมีวิธีการมุงสูความสําเร็จ ๗ ประการ คือ 
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๑. อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย มีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

๒ .  ธั ม มัญ ุตา  หรื อ  รู ห ลั กกา ร  ปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามแผนการจั ดอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด  

๓. อัตตัญุตา หรือรูจักตน เทศบาลควรเปนแบบอยางท่ีดีดานการอนุรักษทรัพยากร

ธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม ตองเปนศูนยกลางท่ีดีของชุมชนตางๆ 

๔. มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ รูจักประมาณในการใชจายงบประมาณ การ

บริหารงานดานการอนุรักษและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๕. กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา รูวาเวลาใดควรจะอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพ่ือใหทันกับสถานการณ 

๖. ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน รูวาชุมชนใดเปนอยางไร มีวิธีในการถายทอดความรูสูชุมชน

รวมถึงการแนะนําวิธีการแกปญหา ท่ีเหมาะสมกับชุมชนนั้นๆ 

๗. ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล รูวาควรเลือกบุคคลใด เขามาทําหนาท่ีในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุด  

วิเคราะหประเด็นท่ี ๖ : ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเปนแนวทางในพัฒนาประสิทธิผลการ

บริหาร งานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี หรือควร

ใชหลัก ธรรมอ่ืน ในการบูรณาการ 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือเปนแนวทางในพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี นั้นเทศบาลควรประชาสัมพันธให

ประชาชนในชุมชนมากข้ึนกวาเดิม ควรทําแผนพับหรือเอกสารแจงความคืบหนาในงานท่ีไดทําใหคน

ในชุมชนไดทราบถึงความกาวหนาหรือความเปนไปในโครงการท่ีกําลังดําเนินการอยูควรจัดใหมี

คณะกรรมการหมูบานหรือกรรมการในชุมชน และใหคณะกรรมการหมูบานหรือกรรมการชุมชน 

ดําเนินการจัดประชุมประชาคมอยางนอย ๑ ครั้งตอป โดยสงคณะกรรมการหมูบานหรือผูแทนชุมชน

เปนตัวแทนเขาฝกอบรม เพราะประชาชนไมคอยไดรับขอมูลขาวสารของดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติเทาท่ีควร ดานการรักษาความสะอาดในชุมชน เทศบาลควรจัดหาถังขยะไวรองรับขยะใน

ชุมชนหลายๆ จุดเพ่ือใหมีท่ีท้ิงเพียงพอและควรมาเก็บขยะใหสมํ่าเสมอตรงเวลา 

ขอเสนอแนะดานหลักธรรมเพ่ือใหองคการบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จเปน

แนวทางในการบริหาร คือ หลักพรหมวิหาร ๔ เปนหลักธรรมสําหรับผูบริหารของเทศบาล และ 

หลักธรรมอิทธิบาท ๔ เปนหลักธรรมสําหรับผูปฏิบัติงานของเทศบาล 

เทศบาลควรดําเนินการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ใหเขากับนโยบายไทย

แลนด ๔.๐ ของรัฐบาลเปน Smart City ประเทศไทย ๔.๐ จึงเปนการพัฒนา “เครื่องยนตเพ่ือ

ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม” (New Engines of Growth) ดวยการแปลง “ความ
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ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศท่ีมีอยู ๒ ดาน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ 

“ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ใหเปน “ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน”โดยการเติมเต็มดวย

วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา เทศบาล

ทุกระดับในจังหวัดนนทบุรี จําเปนตองปรับเปลี่ยนการใหบริการแกประชาชนจากแบบดั้งเดิม 

Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสูการใหบริการแบบใหม โดยใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ท่ีเรียกวา e-government คือ การท่ี

ภาครัฐนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาหนวยงานของรัฐ 

โดยการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  

วิเคราะหประเด็นท่ี ๗ : ผลการสนทนากลุมเฉพาะ พบวา มีความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ 

และผูทรงคุณวุฒิทางการบริหารงานเทศบาลและนักวิชาการ (Focus Group Discussion)  

การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผูรวมสนทนาจํานวน ๙ ทาน 

โดยผูวิจัยไดตั้งประเด็นหลักตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ  

๑. เพ่ือศึกษาการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรี  

๒. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

๓. เพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี แตละประเด็นเปนท่ี

นาสนใจ ซ่ึงผูรวมสนทนาไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมหลายประเด็น ซ่ึงผูวิจัยไดประมวลความเห็น

ขอคิดคําแนะนําดังกลาวไวดังนี้ 

๑) ดานการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี มีความเห็นสอดคลองจากผลการ

สนทนากลุมเฉพาะ ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิทางการบริหารงานเทศบาลและนักวิชาการ ท่ีกลาวถึงการ

บริหารงานควรประกอบดวย ๔ ข้ันตอน คือ - ดานการวางแผนงาน – ดานการอํานวยการ - ดานการ

ควบคุมคุณภาพ - ดานการปฏิบัติงาน  

๒) ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยสภาพปญหาของเทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรีซ่ึงแบงออกได ๓ ดานตามภารกิจหลักของเทศบาล ประกอบดวย 

๒.๑ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปา  

๒.๒ ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ โดยเทศบาลเนนใน ๓ เรื่อง คือ เรื่อง

ขยะมูลฝอย เรื่องมลพิษทางอากาศ เรื่องมลพิษทางน้ํา  

๒.๓ ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ พบวาเทศบาลมีแผนงานดานการจัดการท่ีสาธารณะ 

เพ่ือใชประโยชนจากท่ีสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ  
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๓) รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ท่ีนําเสนอเปน

ประโยชนไดจริงหรือไม จากผลการวิจัยพบวาการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชในการบริหารงาน

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีสามารถเพ่ิม

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี ไดอยางแทจริง 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลในการบริหารงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จะมีประโยชนอยางมากตอชีวิต

ความเปนอยูของประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนเพ่ือใหไดแนวทางในการ

พัฒนาตัวแบบของปจจัย สาเหตุตางๆ ท่ีคาดวานาจะสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี และเพ่ือเปนแนวทางในการเสริมสรางประสิทธิผลในการใหบริการ

สาธารณะแกประชาชน ท่ีเหมาะสมกับบริบทของแตละเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี รวมท้ังใหมีความ

สอดคลองกับสภาพสังคมและความตองการของทองถ่ิน ซ่ึงผูวิจัยคาดวาจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกประชาชนในทองถ่ินนั่นเอง เม่ือพิจารณาในแตละดานมีประเด็นนําเสนออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ไดยึดแนวทางการศึกษาประสิทธิผลองคกรการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยยึดถือแนวคิดเชิงเดี่ยว จาก

การศึกษาจากเอกสาร พบวาแนวทางการศึกษาดานประสิทธิผลองคการโดยยึดถือแนวคิดเชิงเดี่ยว 

สามารถแบงออกไดเปน ๔ แนวทางสําคัญดวยกัน คือ แนวทางตัวแบบเชิงเปาหมาย แนวทางตัวแบบ

ทรัพยากรเชิงระบบ แนวทางตัวแบบกระบวนการภายในองคการ และแนวทางตัวแบบกลุม

ยุทธศาสตร ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ไดยึดแนวทางการศึกษาแรก คือ แนวทางตัวแบบเชิงเปาหมาย (Goal 

Model) ตัวแบบนี้เปนแนวทางท่ีนิยมนํามาใชมากท่ีสุด คือการนําแนวคิดดานประสิทธิผลเชื่อมโยงเขา

กับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายขององคการ* ในการใชแนวทางตัวแบบเชิงเปาหมายนี้ ผูท่ีทํา

การประเมินประสิทธิผล มีความเชื่อพ้ืนฐานวา องคการมีเปาหมายท่ีสามารถระบุไดอยางชัดเจน และ

ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายนั้นจะตองสามารถวัดได ซ่ึงเปนการมุงเนน ไปท่ีผลผลิตหรือ

ปจจัยนําออก (Outputs) ขององคการ ดังนั้นถาผลผลิตขององคการยิ่งเขาใกลเปาหมายท่ีกําหนดมาก

ข้ึนเทาใด ก็แสดงวาองคการยิ่งมี ประสิทธิผลมากข้ึนเทานั้น  

การบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี พบวาดานการบริหารงานของเทศบาล มีคาประสิทธิผล โดยรวม อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๙ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ๑) เทศบาลมีการ

วางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๐ ๒) เทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ คาเฉลี่ย เทากับ 

๓.๓๙ ๓) เทศบาลมีการจัดองคกร กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๓ ๔) เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานดาน 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในองคกร คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๓ ๕) เทศบาลของ

ทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๑ ๖) เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของ

ชุมชนไดเรียนรู ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๕ ๗) ทานรับรู

นโยบายและแผนงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล คาเฉลี่ย เทากับ 

๓.๑๐ ๘) ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาล คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๐๙ ๙) ทานเขารวมกิจกรรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอมกับชุมชนเสมอ คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๐๗ ๑๐) ชุมชนของทานไดรับงบประมาณ

สนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม คาเฉลี่ย เทากับ 

๓.๐๖ ๑๑) ทานมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนานโยบายดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๐๔ นอยท่ีสุด คือ ๑๒) เทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมาชิกในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย คาเฉลี่ย เทากับ 

๓.๐๒ ซ่ึงมีความสอดคลองกับ สิริพงษ ปานจันทร๑ ในงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการบริหารงาน

ของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาระดับประสิทธิผลในการบริหาร 

งานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม ๒) ศึกษาปจจัยแวดลอมทางการบริหารจัดการท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม และ๓) เพ่ือคนหาแนวทางท่ี

เหมาะสมในการเสริมสรางประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม พบวา

เกือบทุก ภารกิจท้ังประชาชนและพนักงานของเทศบาลตําบล มีความเห็นสอดคลองกันวา ตัวชี้วัด

ประสิทธิผลในการบริหารงานดานประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด และปจจัยแวดลอมทางการบริหาร

จัดการภายในองคการท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานมากท่ีสุดคือ ภาวะผูนํา, รองลงมาคือ 

ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ, นโยบายขององคการ, วัฒนธรรมองคการ, สมรรถนะ/ความสามารถ

ขององคการ (การตอบสนองความตองการของประชาชน), เทคโนโลยีขององคการ    

การวิจัยไดนํามาสูขอเสนอแนะดังนี้ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (๑) รัฐบาลตองให

ความสําคัญและจริงจังกับเรื่องการกระจายอํานาจใหแกเทศบาลตําบลมากข้ึน (๒) รัฐบาลควร

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการคลังของเทศบาลตําบลอยางจริงจัง (๓) รัฐบาลควรสนับสนุนให

มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลไปสูการจัดการภาครัฐแนวใหม (๔) รัฐบาลควร

                                                 
๑ สิริพงษ ปานจันทร, “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบล ในจังหวัดนครปฐม”, 

วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ : 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔). 



๒๑๖ 
 

สงเสริมเทศบาลตําบลใหมีการพัฒนาการบริหารงานท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน และ(๕) ท้ัง

รัฐบาลและเทศบาลตําบลควรเรงสรางและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ

เทศบาลตําบล สวนขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ (๑) เทศบาลตําบลตองเรงแกไขปญหาดาน

ประสิทธิภาพในการบริหารงานและแสวงหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน (๒) 

เทศบาลตําบลควรจะสรางวัฒนธรรมองคการท่ีเนนการทํางานเปนทีมและการปรึกษาหารือรวมกันให

เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน (๓) ผูบริหารของเทศบาลตําบลจะตองสรางความชัดเจนในนโยบายท่ีได

มอบหมายใหพนักงานนําไปปฏิบัติ (๔) ผูบริหารของเทศบาลตําบลควรจะสนับสนุนและผลักดันใหเกิด

การทํางานในลักษณะแบบโครงการ (๕) ผูบริหารของเทศบาลตําบลควรสนับสนุนใหเกิดหลักธรรมท่ี

เปนประโยชนและสําคัญอยางยิ่ง เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจ สมานไมตรี ทําใหเกิดความสามัคคีในหมู

คณะ หรือองคกร ทําใหนักปกครองท้ังหลายเปนท่ีนาเคารพนับถือตามฐานะสมาชิกสังคมและชุมชน

เอาใจใสคอยรวมมือกันทําใหความเปนอยูดีและรมเย็นเปนสุขท่ัวกัน 

ดานการบริหารงานของเทศบาล ผลการวิจัยยังพบวาประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขต

เทศบาลควรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของเทศบาล รับรูนโยบายและแผนงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของเทศบาลและ เขารวมกิจกรรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับชุมชนเสมอ มี

สวนรวมในกระบวนการพัฒนานโยบายดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงสอดคลอง

กับ เสนห ใจสิทธิ ์ในงานวิจัยการศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสรางกระบวนการมีสวน

รวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงค ๑. เพ่ือศึกษา

กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะโดยการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒. เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพการมีสวนรวมของประชาชน

ในการกําหนดนโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ๓. เพ่ือเสนอแนวทางการบูรณา

การหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

ผลการวิจัยพบวา๒  

๑. กระบวนมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พบวา ประกอบดวย ๘ ข้ันตอน ไดแกข้ันตอนท่ี ๑ การวางแผนกําหนดการสอบถาม

ความตองการ ซ่ึงเปนข้ันในการท่ีอยูในระดับของแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินข้ันตอนท่ี ๒ 

ระบบการประสานงานกับสถาบันทางพระพุทธศาสนา ชมรมผูใหญกํานันในจังหวัดลําพูน และการ

                                                 
๒ เสนห ใจสิทธ์ิ, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๑๗ 
 

ประสานงานกับชมรมในทองถ่ิน ข้ันตอนท่ี ๓ การสรางกลไกการสงเสริมการมีสวนรวมตอ

กระบวนการกําหนดนโยบายตอการใชกิจกรรมวิถีหนาหมูของชาวจังหวัดลําพูน ข้ันตอนท่ี ๔ การให

ความรูแกประชาชนตอกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ ท่ีเปนการใหความรูตั้งแตการกอตัว

ของปญหานโยบาย การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจนโยบายหรือวิเคราะหหาทางเลือก การนํา

นโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย ข้ันตอนท่ี ๕ การระดมความคิดดวยการทําประชาคม 

ในระดับหมูบานท่ีเปนเกิด การวางแผนในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี ๖ การนําขอความคิดเห็นประชาชนมาระบุไวในแผนงานท่ีจะดําเนินงานตามกรอบนโยบาย

สาธารณะท่ีมี 

การจัดลําดับความสําคัญตั้งแตสําคัญมาก ข้ันตอนท่ี ๗ การนําแผนงานผานการลง

ประชามติอีกครั้ง เพราะการกําหนดนโยบายสาธารณะสวนท่ียังขาดไป และข้ันตอนท่ี ๘ การรวมกัน

ดําเนินงาน ติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลจาการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพตอการบริหาร

จัดการนโยบาย 

๒. สภาพการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพบวา สภาพการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีปญหาอยู ๖ กลุมใหญ ๆ ไดแก ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน 

ปญหาเชิงการสื่อสาร ปญหาเชิงโครงสราง ปญหาเชิงกระบวนการมีสวนรวม ปญหาทางการเมือง

ทองถ่ิน และปญหาเชิงการบริหารจัดการ และสอดคลองกับ อภิชาติ พานสุวรรณ๓ ในงานวิจัยเรื่อง

“การพัฒนาคุณลักษณะผูนําชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงคเพ่ือ  

๑)  เ พ่ือ ศึกษาสภาพท่ัวไปในปจจุบันของคุณลักษณะผูนํ าชุมชนในเขตเทศบาล  จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา ๒) เพ่ือศึกษาการใชหลักพุทธธรรม ทฤษฏีผูนํา ทฤษฏีการพัฒนาท่ีมีผลตอการ

พัฒนาคุณลักษณะผูนําชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการ

พัฒนาคุณลักษณะผูนําชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา ดานการ

บริหารงาน ผูนําชุมชนควรเปนผูท่ีมีความเกงและความดีควบคูกันไป ดานความเกงผูนําชุมชนควรมี

คุณลักษณะดังนี้ มีความรูทางการศึกษา สามารถวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของ

ชุมชนได มีวิสัยทัศนกวางไกลสามรถคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนในอนาคตและเตรียมการลอง

รับไดแกไขปญหาไดทันเวลา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคผูนําชุมชนสามารถคิดไดและกําหนดแนวทาง

                                                 
๓ อภิชาติ พานสุวรรณ, “การพัฒนาคุณลักษณะผูนําชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณทิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๑๘ 
 

ในการพัฒนาชุมชนไดเอง มีความเฉลียวฉลาดมีการวางแผนการทํางานผูนําชุมชนตองวางแผนกอน

การทํางานมีการกําหนดเปาหมายในการทํางานทุกครั้ง สามารถกําหนดมาตรฐานในการทํางานไดมี

การติดตามและประเมินผลการทํางาน มีความมุงม่ันตั้งใจในการทํางาน ม่ันใจในตนเอง กลาตัดสินใจ 

ดานความดีผูนําชุมชนควรมีคุณลักษณะดังนี้ มีคุณธรรมจริยธรรม สื่อสัตยสุจริต เสียสละ เห็น

ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ ออนนอมถอมตน ใหเกียรติผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน รูจักกาลเทศะ 

มนุษยสัมพันธดี วางตัวเหมาะสม เปนแบบอยางท่ีดีแกชุมชน มีความรับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนา

ตัวเองอยูเสมอ  

ประสิทธิผลดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปาของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๑๔ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ เทศบาลมีการควบคุมอัคคีภัยในเขตเทศบาล คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๕๒ รองลง คือ มีการ

รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๒๕ รองลง คือ มีการให

ความรูและฝกอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชน คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๒๑ และนอย

ท่ีสุด คือ มีการประกาศเขตอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและมีหนวยงานพัฒนาปาไมชุมชนคาเฉลี่ย 

เทากับ ๒.๙๖ สอดคลองกับ ดาบตํารวจ อธิคม เรียมศรีสกุล ในเรื่องการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวม

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอน ลางโดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษา

วิเคราะหสภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๒) เพ่ือศึกษาศึกษา

แนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๓) เพ่ือนําเสนอ

รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรม ชาติในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง 

ผลการวิจัยพบวา๔ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติพบวาประชาชนในพ้ืนท่ีใชหลักการมีสวนรวม ๔ ดานคือการมีสวนรวมคิด 

การมีสวนรวมดําเนินการ การมีสวนรวมรับประโยชนและการมีสวนรวมติดตามประเมินผลโดยใชหลัก

อปริหานิยธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๔ ดาน ในการสงวน 

อนุรักษ พัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติพบวามีการแบงพ้ืนท่ีสงวนและพ้ืนท่ีใชสอยอยางชัดเจนโดยใชหลักศาสนา

และภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยในการอนุรักษขยายพันธุและเพ่ิมจํานวนปาไมและสัตวปาตามหลัก

วิชาการ ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคาและยั่งยืนนานเพ่ือการดํารงชีพอยางม่ันคง 

                                                 
๔ ดาบตํารวจ อธิคม เรียมศรีสกุล, “รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  



๒๑๙ 
 

ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี พบวา

ประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๖๐ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เทศบาลมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ และเทศบาลมีการกําจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนอยางท่ัวถึง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๕๗ นอยท่ีสุด คือ เทศบาลมีการ

ติดตามตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ เชน ตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ําและ

มลภาวะเสียง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๓ สอดคลองกับ ภูริวัจน ปุณยวุฒิปรีดา ในเรื่องมีการกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนอยางท่ัวถึง และควรมีการสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษสิ่งแวดลอม 

ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เปน

งานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาถึงรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลใน 

จังหวัดนนทบุรี ๒) ศึกษาถึงสภาพปญหาการเกิดขยะมูลฝอยในจังหวัดนนทบุรี ๓) ศึกษาคนหา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับการเสริมสรางจิตสํานึกสาธารณะในการจัดการขยะมูล

ฝอยใหกับประชากรในจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลใน  

จังหวัดนนทบุรีมีเพียง ๒ รูปแบบ คือ แบบจัดเก็บและแบบกําจัดเทานั้น  

ผลการศึกษา๕ สภาพปญหาการเกิดขยะมูลฝอยในจังหวัดนนทบุรี คือ ๑) การขาด

งบประมาณสนับสนุนจึงทําใหมีเครื่องมือในการทํางานไมเพียงพอ ไมสามารถดําเนินการจัดจางและ/

หรือจัดกิจกรรมสนับสนุนไดอยางตอเนื่องและเพียงพอตอการดําเนินงานรวมท้ังจํานวนพนักงานใน

การทํางานไมเพียงพอและขาดความรูในการปฏิบัติงาน เพราะไมมีงบประมาณในการฝกอบรมงานท่ี

ถูกตอง พนัก งานตองใชวิธีไปเรียนเองจากการเขาไปทํางาน ๒) ประชากรในจังหวัดนนทบุรีมีจํานวน

เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเนื่องจากการเปลี่ยนสภาพเมืองจากเกษตรกรรมไปเปนอุตสาหกรรมและการ

ทองเท่ียว โดยมีประชากรจากแหลงอ่ืนๆ ไหลเขามาอาศัยเพ่ือการถาวรและชั่วคราว ซ่ึงทําใหเกิด

ชองวางในการสรางสัมพันธภาพตอกัน ขาดความรูสึกเปนสวนรวมกับชุมชนท่ีตนอยู ขาดจิตสํานึกและ

ความรวมมือรวมใจในการดูแลแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีตนมีสวนรวมสราง โดยเฉพาะการจัดการขยะ

มูลฝอย นอก จากนี้ยังมีปญหาการเกิดขยะจากนักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการในจังหวัดดวย  

ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  

พบวาประสิทธิผลของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี อยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๕๙ 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ เทศบาลมีปายบอกชื่อสถานท่ีสําคัญ ถนน 

ซอย และ ปายจราจร คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๔ รองลงมา คือ ถนนมีไฟฟาสองสวางอยางเพียงพอ 

                                                 
๕ ภูริวัจน ปุณยวุฒิปรีดา,“การพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๒๒๐ 
 

คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๗๒ มีการขุดลอก คูคลองสาธารณะ ใหสะอาดอยูเสมอ คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๕๓ 

ตลอดจนมีการวางแผนดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินสาธารณะประโยชนไมใหถูกบุกรุกคาเฉลี่ย 

เทากับ ๓.๕๒ และ นอยท่ีสุด คือ เทศบาลมีการจัดสรางสวนสาธารณะใหบริการแกประชาชนอยาง

ท่ัวถึง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๘ แสดงใหเห็นวาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี มีการจัดการดูแลรักษาท่ี

สาธารณะไดอยางดีมีประสิทธิผลสูง เปนจังหวัดสะอาด สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องหลักธรรมาภิบาล

กับประสิทธิผลขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนาน๖ ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลของ

องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนาน ดานประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติราชการ โดยภาพรวม 

ดานการบริหารจัดการสิ่ง แวดลอมของแหลงทองเท่ียวในชุมชน ( x  =4.49,S.D.= 0.68) และการ

บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในชุมชน ( x =4.45,S.D.=0.50) อยูในระดับมาก 

และสอดคลองกับ สุรเชษฐ พรนรากุล๗ เรื่อง การจัดการท่ีสาธารณประโยชนขององคการบริหารสวน

ตําบลชุมแพ มีขอเสนอแนะวา รัฐควรจะกระจายอํานาจการตัดสินใจในการแกไขปญหาใหกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรภาคเอกชนหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดิน 

สาธารณประโยชนท่ีปลอยใหรกรางวางเปลาในชนบทยังมีอยูเปนจํานวนมากในบางพ้ืนท่ี และไมไดถูก

นําเพ่ือใชประโยชนในการกระจายท่ีดินใหกับคนจน รัฐควรจะถายโอนมอบอํานาจภารกิจใหองคกร

ปกครอง สวนทองถ่ินในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติในการเขาไปใชประโยชนในท่ีสาธารณะเหลานั้น 

โดยใชกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ถวงดุลอํานาจ 

การคุม ครองดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชนนั้น พบวา มีระเบียบ กฎหมาย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

อยูเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดความไมเปนเอกภาพในการดูแล รักษา ข้ันตอนการเพิกถอนหรือการขอ

ใชประโยชนมีความยุงยากสลับซับซอน และเกิดความลาชา นอกจากนี้บรรดา กฎหมาย ประกาศ 

คําสั่งจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการถายโอนอํานาจการดูแลท่ีสาธารณ ประโยชนมีความ

เปลี่ยน แปลงอยูตลอด โดยเฉพาะเรื่องอํานาจหนาท่ี บางครั้งอาจจะมีการทับซอนหรือมิไดมีการระบุ

ไวอยางชัดเจน ควรมีการบูรณาการกฎหมายเขาดวยกัน เปนลักษณะประมวลกฎหมายท่ี

สาธารณประโยชนหรือท่ีดินของรัฐ กําหนดอํานาจหนาท่ี และหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดย เฉพาะให

ชัดเจน ลดข้ันตอนการอนุญาต อนุมัติใหเกิดความสะดวกรวดเร็วแกสวนราชการและประชาชนในการ

บริหารจัดการท่ีสาธารณประโยชน ควรเพ่ิมบทบาทของภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการวาง

แผนการใชประโยชนในท่ีสาธารณะ และตรงกับความตองการของประชาชนท่ียังขาดแคลนอยู ไดรับ

                                                 
๖ รัชดากร ทมินเหมย, “หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด

นาน”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธาน,ี ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔๙-๑๕๘.  
๗ สุรเชษฐ พรนรากุล, “การจัดการท่ีสาธารณประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลชุมแพ”, 

เอกสารการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๔, วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, (๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖), หนา ๑๓๑๕-๑๓๒๒. 



๒๒๑ 
 

การแกไขอยางยั่งยืน ตามหลักสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ สวน ๑๒ สิทธิชุมชน มาตรา 

๖๖ ท่ีระบุวาชุมชนทองถ่ินใดก็ตาม มีสิทธิท่ีจะดูแล รักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใน

ทองถ่ินได โดยรัฐสงเสริมการกระจายอํานาจใหกับชุมชน กําหนดใหมีกฎหมายใหมีอํานาจหนาท่ีใน

การคุมครองดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชนรวมกับภาครัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการ

ดําเนินการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน หลักการสําคัญคือการตอบสนองความตองการ

ของประชาชนเพ่ือใหประชาชนไดอยูดีกินดี เพราะหากสามารถเศรษฐกิจในรายครัวเรือนดี ก็ยอม

สงผลในภาพรวมในระดับชาติ ซ่ึงหมายถึงประเทศชาติมีความม่ันคงภายในประเทศ แตท้ังนี้การ

ดําเนินการก็ตองอยูภายใตผลประโยชนของคนท้ังชาติในสวนรวมดวย 

ดานการประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการ

บริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

พบวาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีประยุกตใชในเทศบาล

จังหวัดนนทบุรี 

โดยภาพรวม คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๓๙ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ หลักพุทธธรรม ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๕ นอย

ท่ีสุดไดแก หลักพุทธธรรม ดานการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและบํารุงรักษาปา คาเฉลี่ย เทากับ 

๓.๓๑ สอดคลองกับ อภิชาติ พานสุวรรณ๘ ในงานวิจัยเรื่อง“การพัฒนาคุณลักษณะผูนําชุมชนในเขต

เทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชหลักพุทธธรรม ทฤษฏีผูนํา ทฤษฏี

การพัฒนาท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณลักษณะผูนําชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา

หลักพุทธธรรม ทฤษฎีผูนํา ทฤษฎีการพัฒนาท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณลักษณะผูนําชุมชนในเขต

เทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูนําชุมชนควรเปนผูท่ีปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยเฉพาะ 

๓ ดาน คือ ๑) มัตตัญุตาหรือรูตน คือมีคุณธรรม จริยธรรม มีอุดมการณเชื่อม่ันในตนเองมีความ

กระตือรือรน ขยันอดทน อุทิศเวลาใหแกงาน พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ยอมรับความผิดพลาด 

มีวินัยในตนเองและเปนแบบอยางท่ีดีใหแกชุมชน ๒) ปุคคลปโรปรัญุตาหรือรูจักบุคคล คือรูจัก

เลือกใชคนใหเหมาะกับงาน สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวม สรางความสามัคคีในหมูคณะ เปน

กัลยาณมิตรตอเพ่ือนรวมงาน มีความสามารถในการจูงใจคน สรางขวัญกําลังใจใหเพ่ือนรวมงาน ๓) 

ปริสัญุตาหรือรูชุมชน คือ มีความรักในชุมชนท่ีอาศัย รูความตองการของคนในชุมชน รูวัฒนธรรม

ประเพณีของชุมชน เปนผูนําในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เปนผูนําในการอนุรักษ

ฟนฟูวิถีชีวิตชุมชน และสอดคลองกับ ปกรณ มหากันธา ไดวิจัยเรื่องรูปแบบและกระบอนการบริหาร

                                                 
๘ นายอภิชาติ พานสุวรรณ, “การพัฒนาคุณลักษณะผูนําชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณทิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พุทธศักราช ๒๕๕๗). 



๒๒๒ 
 

องคกรปกครองสอนทองทนเซิงพุทธบูรณาการ มีการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหลักลัป

ปุริสธรรม ๗ ในระดับมาก (คาเฉลี่ย ๓.๘๓) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดทุกรายการเรียงตามลําดับ 

ดังนี้ ๑) การบริหารเงินงบประมาณไดอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย ๓.๙๔) ๒) การเขาใจใน

ระเบียบขอกฎหมายขององคกร (คาเฉลี่ย ๓.๘๙) ๓) การใชความรอบคอบในการพิจารณางาน 

(คาเฉลี่ย ๓.๘๖) ๔) การใชจายงบประมาณตามระเบียบการเงินการคลัง (คาเฉลี่ย ๓.๘๔) ๕) การ

ลงโทษเม่ือเจาหนาท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบ (คาเฉลี่ย ๓.๘๓) ๖) การมอบหมายงานเหมาะสมตาม

ตําแหนงหนาท่ี (คาเฉลี่ย ๓.๘๐) ๗) การทําประโยชนแกสังคมไดอยางท่ัวถึง (คาเฉลี่ย ๓.๗๗) ๘) การ

รูจักบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย ๓.๗๔)๙ 
 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

วิทยานิพนธนี้ มีวัตถุประสงคในการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีใหมีคุณภาพ

มากข้ึน และเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นควรเสนอแนะ

โดยแบงออกเปน ๒ ดานไดแก ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
 

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑. หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะเทศบาล ควรปรับปรุงยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ

ตางๆ ใหมีความชัดเจน เขาใจงาย โดยมุงเนนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ใหเปนรูปธรรม 

ท้ัง ๔ ดาน คือ (๑) ดานการบริหารงานของเทศบาล (๒) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

บํารุงรักษาปา (๓) ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆและ (๔) ดานการจัดการดูแลท่ี

สาธารณะ 

๒. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะเทศบาล ควรปรับปรุงยุทธศาสตร แผนงาน 

โครงการรวม แบบบูรณาการกับหนวยอ่ืนๆในการแกปญหาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 

และสิ่งแวดลอมในจังหวัดนนทบุรี เชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม,กรมควบคุม

มลพิษ,สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนนทบุรี โดยจัดทําความรวมมือขอตกลง

กับหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ในการจัดฝกอบรมให จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน ดานอนุรักษ

                                                 
๙ ปกรณ มหากันธา, “รูปแบบและกระบอนการบริหารองคกรปกครองสอนทองทนเซิงพุทธบูรณา

การ”, วารสารราชภัฎเชียงใหม, ปท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๑ (ตุลากม ๒๕๕๖-มีนาคม ๒๕๕๗): ๑๒๔-๑๓๖.  



๒๒๓ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหประชาชนในชุมชนตางๆ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา

มีความรูความเขาใจ ปลูกฝงสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยนํา

หลักธรรมทางพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ ใหสอดคลองกับแนวคิดและการดํารงชีวิตประจําวัน 
 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๑. เทศบาลในจังหวัดนนทบุรีทุกระดับ ท้ังเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล 

ควรจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมและการฝกอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

สมํ่าเสมอ ทุกปงบประมาณ เพ่ือปลูกจิตสํานึกท่ีดีใหแก ประชาชนในชุมชนตางๆ ตลอดจนนักเรียน 

นิสิต นักศึกษา เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยนําหลักสัป

ปุริสธรรม ๗ ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีดี มีประโยชนมาประยุกตใช เปนแนวทางประพฤติปฏิบัติ ให

สอดคลองกับแนวคิดและวิถีการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดนนทบุรี  

๒. เทศบาลควรดําเนินการแกปญหาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน ตามแนวนโยบายประชารัฐ โดยใชหลักการ บ ว ร และดําเนินการดานการจัดการสิ่ง แวดลอม

และมลพิษ กําจัดขยะในชุมชน โดยรวมโครงการจังหวัดสะอาดดวยหลักการ 3Rs-ประชารัฐ 

๓. เทศบาลควรทําหนาท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดกิจกรรมตางๆ 

เก่ียวกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน และประสานความรวมมือกับหนวย

ราชการตางๆ วัด โรงเรียน โบสถ มัสยิด และ ศาสนสถานอ่ืนๆ ท่ีมีท่ีสาธารณะประโยชนอยูในเขต

เทศบาล จัดตั้งเปนเขตอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

๕.๓.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

๑. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาประสิทธิผลดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของเทศบาล ในพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนๆ วามีความแตกตางกันกันอยางไร นําไปสูการ

ประยุกตใช หรือการกําหนดนโยบายใหมท่ีเปนรูปธรรม  

๒. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอนโยบายดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ดานตางๆท้ังทางบวกและทางลบ เพ่ือหาทางปองกันการเกิดปญหาตางๆ ในการ

บริหารงานของเทศบาล 

๓. ควรมีการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมอ่ืนๆ เพ่ือใชในการพัฒนาประสิทธิผลการ

บริหารงานของเทศบาลใหดียิ่งข้ึน เปนการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับศาสตรสมัยใหมใหทันสมัย

ตลอดเวลา 



 
 
 

 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย: 

ก. ขอมูลปฐมภูมิ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐,  

 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

_________, พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

 

ข. ขอมูลทุติยภูมิ  

(๑) หนังสือ :  

เกษม จันทรแกว. วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม. กรุงเทพมหานคร: อักษรสยามการพิมพ, ๒๕๒๕. 

โกวิทย พวงงาม. การปกครองทองถิ่นไทย. พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๕๒. 

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. รศ.ดร.ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพวิภาษา, ๒๕๔๕. 
ชูวงศ ฉายะบุต. การปกครองทองถ่ินไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพืฆเณศ พรนทติ์ง เซนเตอร. 

จํากัด, ๒๕๓๙. 

ติน ปรัชญพฤทธิ์. ศัพทรัฐประศาสนศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร: วีพริ้นท, ๒๕๕๒. 

ทิพาวดี เมฆสวรรค. การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: กราฟค ฟอรแมท, 

๒๕๔๔. 

ทวี ทองสวาง และทัศนีย ทองสวาง. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 

กรุงเทพมหานคร: ทิพยอักษร, ๒๕๒๓.  

ทวีทอง หงสวิวัฒน. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการ

พิมพ, ๒๕๒๗. 

นันทวัฒน บรมานันท. การปกครองสวนทองถิ่น. พิมพครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๕๒. 

ประหยัด หงสทองคํา. การปกครองทองถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓. 

พรชัย รัศมีแพทย. หลักการปกครองทองถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๔๐. 



๒๒๕ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุต.โต). ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม. กรุงเทพมหานคร: ระฆังทอง, 

๒๕๑๗.  
_________. พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพกรมการศาสนา, 

๒๕๔๓.  
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี ๑๒, 

๒๕๔๖. 

พุทธทาสภิกขุ. พุทธศาสนิกกับการอนุรักษธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๓. 

พิทยา บวรวัฒนา. ทฤษฎีองคการสาธารณะ. พิมพครั้งท่ี ๑๓. กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภา, ๒๕๕๒.  

ยุวัฒน วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและหลักการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทย

อนุเคราะห, ๒๕๒๖.  

รสคนธ รัตนเสริมพงศ. การบริหารภาครัฐ. พิมพครั้งท่ี ๘. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๕๑. 

ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับประกาศท่ัวไป. เลม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๔ ง, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๔. 

  . พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖.ง เลมท่ี ๗๐ ตอนท่ี ๑๔ ก, ๑๗ กุมภาพันธ ๒๔๙๖. 

  . รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐. เลมท่ี ๑๑๔ ตอนท่ี ๕๕ ก, 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐. 

  . รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. เลมท่ี ๑๒๔ ตอนท่ี ๔๗ ก,

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐.  

  . พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒. เลมท่ี ๑๑๖ ตอนท่ี ๑๑๔ ก, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒. 

  . ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาและคุมครองปองกันท่ีดินอันเปน 

สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓, เลม ๑๒๗ ตอน

พิเศษ ๙๕ ง. ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

อักษรเจริญทัศน, ๒๕๕๒. 

ศิริพรต ผลสินธุ. ชีวิตกับส่ิงแวดลอม. กรุงเทพมหานคร: ดี.ดี.บุคสโตร, ๒๕๓๑. 

ศุภชัย ยาวะประภาษ. นโยบายสาธารณะ. พิมพครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

 



๒๒๖ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

สุภางค จันทวานิช. 6การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 6. พิมพครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. การวิจัยเกี่ยวกับผูบริหาร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑. 

หควณ ชูเพ็ญ. โครงสราง ภาระหนาท่ี และความสัมพันธขององคการบริหารสวนทองถิ่น. ใน 

พิทยา วองกุล (บรรณาธิการ). ทองถ่ินอภิวัฒน. กรุงเทพมหานคร: วิถีทรรศน, ๒๕๕๑.  

อุดม ทุมโฆสิต. การปกครองทองถิ่นสมัยใหม: บทเรียนจากประเทศท่ีพัฒนาแลว. กรุงเทพมหานคร: 

แซท โฟร พริ้นติ้ง, ๒๕๕๑.  

อุทัย หิรัญโต. การปกครองทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๒๓. 

 

(๒) บทความ: 

พระมหาคมเพชร วชิรปฺโญ, “การนําหลักสัปปุริสธรรม๗ มาประยุกตใชในการบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน : กรณีศึกษาเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี”, บทความทางวิชาการ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
พระธนันต ชยานนฺโท (ประเสริฐศิลป), “การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยตามหลักสัปปุริสธรรม ๗”, บทความทางวิชาการ, บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

ปุณยนุช รุธิรโก. “ความยั่งยืนในการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมือง”, 0 วารสารสุทธิปริทัศน. ปท่ี ๒๗ 

ฉบับท่ี ๘๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖): ๕๕-๗๖. 
 

(๓) วิทยานิพนธ:  

พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แยมชุม). “การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะหตามกระบวนทัศน

วิถีพุทธ”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. การจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูวิสุทธา นันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุ ทฺธาจาโร). “การบริหารจัดการวัดเพ่ือความม่ันคงแหง

พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. การจัดการเชิงพุทธ บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

 



๒๒๗ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (คําพงษ). “การสงเสริมจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ภาคเหนือตอนบน”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิต. รัฐประศาสนศาสตร บัณทิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระปลัดวรัญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร). “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดใหเปนศูนยกลางชุมชนในยุค

โลกาภิวัตน”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. การจัดการเชิงพุทธ บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ภาส ภาสสัทธา. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการดานความโปรงใสขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. รัฐประศาสนศาสตร 

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ภูริวัจน ปุณยวุฒิปรีดา. “การพัฒนาเชิงพุทธเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. รัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

สงบ สิทธิเดช. “กระบวนทัศนใหมในการบริหารจัดการสารเคมีท่ีมีผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ตามขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศของกรมศุลกากร”.ดุษฎีนิพนธรัฐ

ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๙.  
สมบัติ พันธวิศิษฏ. “ตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการผลิตสินคาและบริการตาม

แนวคิดการบริโภคและผลิตท่ียั่งยืนเพ่ือจัดลําดับความสําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมของ

ประเทศไทย” . วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต . พัฒนาสังคมและการจัดการ 

สิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๕.  

สิริพงษ ปานจันทร. “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตําบล ในจังหวัดนครปฐม”, 

วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. รัฐประศาสนศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔. 

สุทธญาณ โอบออม, วาท่ีรอยตรีหญิง. “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตามแนวพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิต. รัฐประศาสนศาสตร 

บัณทิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

เสนห ใจสิทธิ์. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

รัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

 



๒๒๘ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

อธิคม  เรียมศรีสกุล,  ดาบตํารวจ .  “รูปแบบการมีสวนร วมของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 

รัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

อภิชาติ พานสุวรรณ. “การพัฒนาคุณลักษณะผูนําชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”.

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิต. รัฐประศาสนศาสตร บัณทิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ปกรณ มหากันธา. “รูปแบบและกระบวนการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ”. 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

(๔) รายงายวิจัย: 

สมโพชน กวักหิรัญ. “บูรณาการการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดวยหลักสัปปุริสธรรม 

๗”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. “การวิจัยเก่ียวกับผูบริหาร”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๕๑. 

 

(๕) สัมภาษณ: 

สัมภาษณ ดร.วรพจน พวงแยม. นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางเลน, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นางรุจิรา เมฆลาย. ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙.

สัมภาษณ นางสาวสุกัญญา บินอุมา. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙.

สัมภาษณ นางสุนันทา ปฐมนุพงษ. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสาธงหิน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙.

สัมภาษณ นายกรีฑา ฤทธาภยั. ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายประสิทธิพงศ ดีวาจิน. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี, ๖ กันยายน ๒๕๕๙.

สัมภาษณ นายพงศชัย เกาะหมาก. สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ 0นายพงษศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์. 0

 นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปลายบาง, ๑๘ กันยายน 

๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายเพ่ิมพงษ พุมวิเศษ, ผูอํานวยการสวนสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอมเทศบาลนครนนทบุรี. ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙.  



๒๒๙ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

สัมภาษณ นายมงคล ฉวีจันทร. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย , ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  

สัมภาษณ นายมนัส นพรัตน, ปลัดเทศบาลตําบลศาลายา อําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม, ๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

สัมภาษณ นายวิทยา สิริอนุวัฒน. ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายสัมฤทธิ์ ดวงโสน. นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลไทรนอย, ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายสุพจน ธูปแพ0.0

 นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานบางมวง, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

สมภาษณ นายอดุลย บุญสม 0. 0

 นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางพลับ, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายอิทธินันท อินทรชาติ. ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร. อาจารยหัวหนาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมสาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

สัมภาษณ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร.. ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐปศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 

สัมภาษณ พระอุดมสิทธินายก, ดร.. อาจารยประจําคณะสังคมสาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ. อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๑ 

กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ รศ.ดร.วรัฃยา ศิริวัฒน. อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๑๔ 

กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ รศ.ดร.สมาน งามสนิท. อาจารยประจําคณะสังคมสาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

วิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

สัมภาษณ รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร. อาจารยประจําคณะสังคมสาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

วิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  

สัมภาษณ รศ.พิพัฒน ไทยอารี. ผูอํานวยการหลักสูตร รปม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๕๙.  

สัมภาษณ วาท่ี ร.ต. เสนห สุพุทธี. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลศาลายา อําเภอศาลายา จังหวัด

นครปฐม, ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

สัมภาษณ อาจารย ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี. อาจารยประจําคณะสังคมสาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

วิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 



๒๓๐ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

สัมภาษณ อาจารยปรมต วรรณบวร. อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๖ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐.  

สัมภาษณ นายไพโรจน ชนิตรวัฒน. ประธานชุมชนประชานิเวศน ๓ สวนกลาง, ๑ กันยายน ๒๕๕๙.  

 

(๗) สื่ออิเล็กทรอนิกส:  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: 4http://www.dla.go.th/ 

upload/ebook/column/2016/7/2180_5802.pdf, [๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

การนําหลักธรรมมาใชในการดํารงชีวิต. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา:https://wiki.stjohn.ac.thgroups/ 

poly_basiscourse/wiki/87978/, [๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลไทรนอย. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.sainoi.go.th 

[๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลไทรมา. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.saima.go.th 

[๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลบางเลน. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.bglane.go.th 

[๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลบางสีทอง. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: 3http://bangsithong.go.th 

3 [๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลบางใหญ. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.bym.go.th 

[๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

ขอ มูลประชากรในเขตเทศบาลตํ าบลบ านบางมวง .  [ออนไลน ] . แหล ง ท่ีมา : 

www.bangmoung.go.th, [๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลปลายบาง. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา:http://www.plaibang.go.th, 

[๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลศาลากลาง. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.salaklan.go.th 

[๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลเสาธงหิน. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.sth.go.th 

[๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

 

http://www.saima.go.th/
http://www.bglane.go.th/
http://bangsithong.go.th/
http://www.bym.go.th/
http://www.salaklan.go.th/
http://www.sth.go.th/


๒๓๑ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลนครนนทบุรี. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://nakornnont.go.th 

[๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา :www.pakkretcity.go.th [

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘].  
ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.bangkruaicity.go.th, 

[๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๘].  

ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง. [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 3www.buathongcity.go.th [

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

ข อ มู ล ป ร ะ ช า ก ร ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง บ า ง ศ รี เ มื อ ง .  [ อ อ น ไ ล น ] . 

แหลงท่ีมา: http://www.bangsrimuang.go.th, [๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

ขอมูลประชากรในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: www.pimolrach.go.th  

[๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

1มูลนิธิชัยพัฒนา. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: 4 http://www.chaipat.or.th/concept-and-

theory-development/ development-and-conservation-4 [๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

เรณุมาศ รักษาแกว. “บทความการมีสวนรวมของประชาชน”. [ออนไลน], แหลงท่ีมา:

www.kpi.ac.th, [๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. เลมท่ี ๑๙ เรื่องท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ดวยกลไกของการบริหารและการจัดการโดยท่ัวไป. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: 4 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=19&chap=1&pag

e=t 19-1-infodetail05 [๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙].  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ ง แวดล อม .  มาตรฐานของ พ้ืน ท่ี สี เ ขียว .  [ ออนไลน ] . แหล ง ท่ีมา : 

4http://www.onep.go.th/eurban/plant/green_area_standart.php [๒๐ ธันวาคม 

๒๕๕๙].  

สุวิทย เมษินทรีย, ดร. บทความประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0. [ออนไลน], แหลงท่ีมา:

4http://www.admissionpremium.com/news/1377, [๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

  

http://nakornnont.go.th/
http://www.pakkretcity.go.th/
http://www.buathongcity.go.th/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://www.pimolrach.go.th/


๒๓๒ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 

๒. หนังสือภาษาอังกฤษ  

(I) Books  

Alan Norton. International Handbook of Local and Regional Government: A 

Comparative Analysis of Advance Democracies. Vermont: Edward Elgar, 

1994.  

Brian C. Smith. Decentralization. London: George Allen & Unwin, 1985. 

Etzioni, Amitai. Modern Organization. New Jersey: Prentice – Hall, 1964. 

Graham W. Bush. Governing Big Cities: The Management of Decentralization 

Wellington. University of Wellington, 1991. 

John P. Campbell. On the Natural of Organizational Effectiveness, In Paul 

S.Goodman, Johannes M. Penning and Assosiates, New Perspective on 

Organizational Effectiveness. San Fransisco: Jossey–Bass, 1977.  

Likert Rensis. The Method of Constructing and Attitude Scale. Fishbeic Matin 

Ed.New York: Wily e& Son, 1967. 

Richard L. Daft. Essentials of Organization: Theory and Design. Ohio: South - 

Western College, 2001.  

Richard M.Steers. Organization Effectiveness: A Behavioral View. California: 

Goodyear, 1977. 

Schein, E. H. Organizational psychology. 2nd ed. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall, 

1970. 

Steers, R. M. When is an organization effective?. A process approach to 

understanding effectiveness. Organizations Dynamics, 1980. 

Yamane Taro. Statistics An Introductory Analysis. 2nd Ed. New York: Harper and 

Row, 1970.  



 
 
 

๒๓๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  

รายนามผูผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัยรายนามผูใหขอมูลวิจัย 

(สัมภาษณ) หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

๒๓๔ 
 

 

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

 

 

 

  

๑. ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร     -อาจารยหัวหนาภาควิชารัฐศาสตร                       

  คณะสังคมศาสตร                                    

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช - อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร                     

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                        

   ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร                                    

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                

   จังหวัดสุพรรณบุรี 

๓. อาจารย ดร.รัฐพล เย็นใจมา - อาจารยประจํา คณะสังคมศาสตร                                     

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. อาจารย ดร.อนุวัต กระสงข - อาจารยประจํา คณะสังคมศาสตร                                 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย               

๕. อาจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง - อาจารยประจํา คณะสังคมศาสตร                                  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
 
 

๒๓๕ 
 
รายนามผูใหขอมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ) 

 

๑. พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร. ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

(รัฐปศาสนศาสตร)  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย 

๒. พระอุดมสิทธินายก, ดร. อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร                    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย 

๓. รศ.พิพัฒน ไทยอารี  ผูอํานวยการหลักสูตร รปม.                        

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

๔. รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชต ิ  อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร                       

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๕. รศ.ดร. วรัฃยา ศิริวัฒน   อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร                  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๖. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางบัวทอง 

๗. 0นายพงษศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปลายบาง 

๘. นายอดุลย บุญสม นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางพลับ 

๙. นายสัมฤทธิ์ ดวงโสน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลไทรนอย 

๑๐. ดร.วรพจน พวงแยม นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบางเลน 

๑๑. นายสุพจน ธูปแพ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานบางมวง 

๑๒. นายประสิทธิพงศ ดีวาจิน  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี 

๑๓. นายพงศชัย เกาะหมาก  สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี 

๑๔ นายเพ่ิมพงษ พุมวิเศษ  ผูอํานวยการสวนสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม 

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม             

เทศบาลนครนนทบุรี 

๑๕. นายกรีทา ฤทธาภัย                   ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

๑๖. นายวิทยา สิริอนุวัฒน ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

๑๗. นายไพโรจน ชนิตรวัฒน ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี                              

ประธานชุมชนประชานิเวศน ๓ สวนกลาง 

๑๘. นายอิทธินันท อินทรชาติ ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  

 



 
 
 

๒๓๖ 
 

รายนามผูใหขอมูลวิจัย (สัมภาษณ) 

 

 

๑๙. นางรุจิรา เมฆลาย ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

๒๐. นายมงคล ฉวีจันทร ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

๒๑. นางสาวสุกัญญา บินอุมา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิมลราช 

๒๒. นางสุนันทา ปฐมนุพงษ  .  .  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสาธงหิน 

 

  



 
 
 

๒๓๗ 
 

 

 

 



 
 
 

๒๓๘ 
 

 

 

 

 



 
 
 

๒๓๙ 
 

 

 



 
 
 

๒๔๐ 
 

 

 

 

 



 
 
 

๒๔๑ 
 

 

 

 



๒๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 

การวิเคราะหคาดัชนี IOC (Index of item Objective Congruence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๔๓ 

 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตาม 

หลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 
 

 

 เกณฑการใหคะแนนดังนี้ ๑ = เห็นดวย, ๐ = ไมแนใจ, (- ๑) = ไมเห็นดวย 

              ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต ๐.๕๐-๑.๐๐ มีคาความเท่ียงตรง ใชได 

           ขอคําถามท่ีมีคา IOC ต่ํากวา ๐.๕๐ ตองปรับปรุง ยังใชไมได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอท่ี 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๑ 

ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๒ 

ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๓ 

ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๔ 

ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๕ 

 ตอนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

 ตอนท่ี ๒  ดานการบริหารงานของเทศบาล  

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐.๘๐ ใชได 

๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๕ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐.๖๐ ใชได 

๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๑๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๑๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 



๒๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขอท่ี 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๑ 

ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๒ 

ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๓ 

ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๔ 

ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๕ 

 การประยุกตหลักธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ดานการบริหารงานของเทศบาล 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๐๐ ใชได 

๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๑. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๔ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐.๘๐ ใชได 

๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๗ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๘๐ ใชได 

๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๑๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 



๒๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขอท่ี 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๑ 

ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๒ 

ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๓ 

ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๔ 

ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๕ 

การประยุกตหลักธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) 

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๒. การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 



๒๔๖ 

 

 

 

ขอท่ี 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๑ 

ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๒ 

ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๓ 

ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๔ 

ผู 

เช่ียวชาญ

คนท่ี๕ 

การประยุกตหลักธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) 

การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๓. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐  

๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐  

๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

การประยุกตหลักธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) 

การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 

๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ ใชได 



 
 
 

๒๔๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบความเท่ียงตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

๒๔๘ 
 
 



 
 
 

๒๔๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คาสัมประสิทธ์ิ Alpha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

๒๕๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

๒๕๑ 
 
 

 

Item-Total Statistics 

 
 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

การวางแผน1 201.0333 2414.033 .750 .989 
การวางแผน2 200.7000 2410.286 .775 .988 
อาํนวยการ3 200.8000 2443.614 .576 .989 
อาํนวยการ4 200.8333 2432.282 .643 .989 
ควบคุม5 200.4333 2427.495 .795 .988 
ควบคุม6 200.4667 2410.878 .866 .988 

ปฏิบติังาน7 201.1000 2430.576 .629 .989 
ปฏิบติังาน8 200.8667 2418.533 .789 .988 

ประยกุตธ์รรม1 200.3000 2418.424 .867 .988 
ประยกุตธ์รรม2 200.3667 2422.654 .791 .988 
ประยกุตธ์รรม3 200.3000 2422.148 .777 .988 
ประยกุตธ์รรม4 200.3667 2422.930 .789 .988 
ประยกุตธ์รรม5 200.4000 2426.455 .821 .988 
ประยกุตธ์รรม6 200.2333 2432.185 .794 .988 
ประยกุตธ์รรม7 200.3333 2428.713 .746 .989 
การบริหาร1 200.4333 2421.151 .805 .988 
การบริหาร2 200.4667 2436.464 .813 .988 
การบริหาร3 200.3667 2419.895 .877 .988 
การบริหาร4 200.6333 2438.999 .786 .988 
การบริหาร5 200.5667 2422.323 .858 .988 

ประยกุตส์ปัปุริ1 200.5333 2437.982 .763 .988 
ประยกุตส์ปัปุริ2 200.4667 2426.189 .824 .988 
ประยกุตส์ปัปุริ3 200.4667 2439.982 .811 .988 
ประยกุตส์ปัปุริ4 200.4667 2434.533 .765 .988 
ประยกุตส์ปัปุริ5 200.4333 2429.978 .870 .988 
ประยกุตส์ปัปุริ6 200.3333 2433.609 .779 .988 
ประยกุตส์ปัปุริ7 200.4667 2427.775 .807 .988 
ดา้นอนุรักษ1์ 200.7000 2432.010 .749 .989 
ดา้นอนุรักษ2์ 200.7333 2431.789 .843 .988 
ดา้นอนุรักษ3์ 200.8667 2415.637 .793 .988 
ดา้นอนุรักษ4์ 200.8667 2420.464 .820 .988 
ดา้นอนุรักษ5์ 200.7667 2429.909 .760 .988 
ดา้นอนุรักษ6์ 200.1667 2460.144 .653 .989 



 
 
 

๒๕๒ 
 

ดา้นอนุรักษ7์ 201.0667 2438.961 .688 .989 
ดา้นอนุรักษ8์ 200.9000 2432.300 .752 .988 
ดา้นอนุรักษ9์ 200.8333 2429.799 .782 .988 
ดา้นอนุรักษ1์0 201.0000 2433.931 .710 .989 

สปัปุริกบัอนุรักษ1์ 200.7000 2430.838 .825 .988 
สปัปุริกบัอนุรักษ2์ 200.5667 2436.875 .704 .989 
สปัปุริกบัอนุรักษ3์ 200.6667 2430.920 .798 .988 
สปัปุริกบัอนุรักษ4์ 200.7333 2433.995 .817 .988 
สปัปุริกบัอนุรักษ5์ 200.5000 2440.190 .752 .989 
สปัปุริกบัอนุรักษ6์ 200.2667 2433.582 .681 .989 
สปัปุริกบัอนุรักษ7์ 200.2333 2446.254 .520 .989 

การจดัการ1 200.2333 2430.461 .704 .989 
การจดัการ2 200.3000 2418.700 .864 .988 
การจดัการ3 200.4000 2433.628 .809 .988 
การจดัการ4 200.1333 2444.051 .618 .989 
การจดัการ5 199.9333 2447.168 .574 .989 

ธรรมการจดัการ1 200.2667 2417.720 .895 .988 
ธรรมการจดัการ2 200.2333 2436.047 .821 .988 
ธรรมการจดัการ3 200.2667 2433.030 .831 .988 
ธรรมการจดัการ4 200.3333 2435.678 .828 .988 
ธรรมการจดัการ5 200.2333 2443.426 .698 .989 
ธรรมการจดัการ6 200.1667 2433.523 .830 .988 
ธรรมการจดัการ7 200.2000 2429.200 .817 .988 

การดูแลท่ีสาธารณะ1 200.1333 2422.878 .760 .988 
การดูแลท่ีสาธารณะ2 199.6333 2442.930 .648 .989 
การดูแลท่ีสาธารณะ3 199.5333 2454.326 .460 .989 
การดูแลท่ีสาธารณะ4 200.1000 2433.541 .637 .989 
การดูแลท่ีสาธารณะ5 199.8333 2455.799 .472 .989 

ธรรมการดูแล1 200.4667 2436.533 .812 .988 
ธรรมการดูแล2 200.4000 2434.386 .766 .988 
ธรรมการดูแล3 200.3000 2446.148 .630 .989 
ธรรมการดูแล4 200.2000 2453.890 .628 .989 
ธรรมการดูแล5 200.3000 2447.803 .790 .988 
ธรรมการดูแล6 200.3667 2436.240 .798 .988 
ธรรมการดูแล7 200.3333 2448.161 .713 .989 

 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

203.4333 2505.426 50.05423 68 



 
 
 

๒๕๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

๒๕๓ 
 

 

 

 

 



 
 
 

๒๕๔ 
 

 

 

 

 



 
 
 

๒๕๕ 
 

 

 

 

 



 
 
 

๒๕๖ 
 

 

 

 

 



 
 
 

๒๕๗ 
 

 

 

 

 



 
 
 

๒๕๘ 
 

 



 

 

๒๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

เคร่ืองมือการวิจัย (แบบสอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๖๐ 
 

 

 

 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง : ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตาม 

หลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

*********************************************************** 

คําช้ีแจง   

          ๑. แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย ตามหลักสูตร

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผูวิจัยใครขอความรูและขอมูลจากทาน ในการสํารวจเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงทานเปนบุคคลหนึ่งท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูตอบแบบสอบถาม  

โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของทานอยางแทจริงใหครบถวนทุกขอคําถาม ขอมูลทุก

ขอมูล ในแบบสอบถามฉบับนี้ ผูวิจัยถือเปนความลับ  เนื่องจากผูวิจัยจะนําคําตอบของทานไปใช

วิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหในภาพรวมเทานั้น  

          ๒. แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน ๓ ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี ๑  ขอมูลสวนบุคคล 

  ตอนท่ี ๒  คํ า ถ าม เ ก่ี ย ว กับ ระดั บป ร ะสิ ท ธิ ผ ล กา รบริ ห า ร ง านด านอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

  ตอนท่ี ๓  แบบสอบถามเก่ียวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนา

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุร ี 

          ๓. ผลท่ีไดจากแบบสอบถามนี้จะชวยใหการดําเนินการวิจัยนี้บรรลุผลและเกิดประโยชนอยาง

ยิ่งตอการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลในโอกาสตอไป 

หวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เปน

อยางดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

     นายสุวัฏ สอนจันทร 

        นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 



 

 

๒๖๑ 
 

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามหลักพุทธธรรม 

ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

*********************************************************** 

 

ตอนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

คําช้ีแจง กรุณาตอบคําถามโดยทําเครื่องหมาย ลงในชอง  ตรงตามสภาพความเปนจริงของทาน 

๑. เพศ                

  ๑. ชาย     ๒. หญิง    

๒. อายุ 

    ๑. ต่ํากวา ๓๐ ป       ๒. ๓๐ – ๓๙ ป    

 ๓. ๔๐ – ๔๙ ป    ๔. ๕๐ ป ข้ึนไป   

๓. การศึกษา 

  ๑. ต่ํากวาปริญญาตรี               ๒.  ปริญญาตร ี   

  ๓. ปริญญาโท    ๔.  ปริญญาเอก  

๔. อาศัยอยูในชุมชนเปนเวลา        

  ๑. ต่ํากวา ๓ ป    ๒. ๓ – ๖ ป     

  ๓. ๗ – ๑๐ ป    ๔. มากกวา ๑๐ ป   

๕. อาชีพ  

 ๑. เกษตรกรรม     ๒. รับจาง     

  ๓. ธุรกิจสวนตัว/ผูประกอบการ  ๔. พนักงานเอกชน    

  ๕. รับราชการ    ๖. ขาราชการการเมือง/สมาชิกเทศบาล 

  ๗. พนักงานราชการ    ๘. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ....................................... 

ตอนท่ี ๒  แบบสอบถาม  

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในการชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของ

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี โดยมีเกณฑในการพิจารณา ดังตอไปนี้ 

  ๕  หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานในระดับ มากท่ีสุด   

  ๔  หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานในระดับ มาก   

  ๓  หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานในระดับ ปานกลาง   



 

 

๒๖๒ 
 

  ๒  หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานในระดับ นอย   

  ๑  หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารงานในระดับ นอยท่ีสุด 

 

 

ลําดับท่ี 
 

 ดานการบริหารงานของเทศบาล 
ระดับประสิทธิผล  

๕  ๔  ๓  ๒  ๑  

                      ดานการวางแผนงาน   

๑  

 

เทศบาลมีการวางแผนงาน กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ

พัฒนา ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

               

๒ ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน ดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล 

     

๓ ทานรับรูนโยบายและแผนงาน ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของเทศบาล  

     

                    ดานการอํานวยการ   

 ๔   

 

เทศบาลมีการจัดองคกร กําหนด โครงสราง หนวยงานดานอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

                

๕ ทานมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนานโยบาย ดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

     

๖ เทศบาลมีหลักสูตรการอบรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหสมาชิกในชุมชนไดเรียนรูอยางหลากหลาย 

     

                     ดานการปฏบัิติงาน  

๗ เทศบาลจัดการอบรมใหสมาชิกของชุมชนไดเรียนรู ดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

          

๘ ทานเขารวมกิจกรรมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ     

 สิ่งแวดลอมกับชุมชนเสมอ 

     

๙   ชุมชนของทานไดรับงบประมาณสนับสนุนดานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมหรือไม 

     

                     ดานการควบคุมคุณภาพ   

๑๐  เทศบาลของทานทํางานบรรลุเปาหมายเปนสวนใหญ            

๑๑  เทศบาลของทานมีผลงานท่ีเปนตนแบบตอสังคมได      



 

 

๒๖๓ 
 

 

 

  

๑๒ เทศบาลมีการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน            

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในองคกร 

     

 

ลําดับท่ี 
 

การประยุกตหลักพุทธธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗)                   

ดานการบริหารงานของเทศบาล 

ระดับประสิทธิผล  

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย ผูรับผิดชอบมีกวางไกล มี

การกําหนดเปาหมายในการทํางานทุกครั้ง วิธีดําเนินงานอยางชาญ

ฉลาด มีความสามารถในการตัดสินใจดําเนินการอยางเหมาะสม 

     

๒ ธัมมัญุตา หรือ รูหลักการ เทศบาลเปนผูรับผิดชอบและมี

ความรูในงานท่ีปฏิบัติ มีความสามารถในการวางแผนสิ่งแวดลอม 

ผูรับผิดชอบมองประโยชนสวนรวมกอนประโยชนสวนตน  

     

๓ อัตตัญุตา หรือ รูจักตน พนักงานเทศบาลมีอุดมการณเชื่อม่ันใน

ตัวเอง มีวินัยในตนเอง เปนตัวอยาง/แบบอยางท่ีดี ผูรับผิดชอบมี

การพัฒนา/ปรับปรุงตนเองอยูเสมอยอมรับในความผิดพลาด  

         

๔   

 

มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบบริหารเงิน/

งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดสรรทรัพยากรไดอยาง

เหมาะสม 

      

๕   กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา  บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ

ทํางานสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด   

          

๖ ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน รูความตองการของคนในชุมชน เปนท่ี

ยอมรับและนิยมของชุมชน  

        

๗ ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล เทศบาลรูจักเลือกใชคนใหเหมาะ 

สมกับงาน สนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเสมอ 

        



 

 

๒๖๔ 
 

 

 

ลําดับท่ี 

 

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรี 

ระดับประสิทธิผล 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                    ๑. การอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา 

                       ดานการวางแผนงาน   

๑ 

 

มีการใหความรูและฝกอบรมการอนุรักษทรัพยากร 

    ธรรมชาติแกประชาชน  

     

๒ 

 

มีการรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากร 

    ธรรมชาติ   

     

                     ดานการอํานวยการ   

๓ มีการประกาศเขตอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ      

๔ 

 

มีการจัดตั้งหนวยงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติข้ึน  

    เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีดานนี้โดยเฉพาะ  

     

                     ดานการควบคุมคุณภาพ 

๕ มีการคุมครองดูแลท่ีดิน บํารุงรักษาความอุดมสมบูรณของดิน      

๖ มีการควบคุมอัคคีภัยในเขตเทศบาล       

                     ดานการปฏิบัติงาน 

๗ มีหนวยงานพัฒนาปาไมชุมชน          

๘ ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมปาไมอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด       

๙ มีการอนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถ่ิน      

๑๐ ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษปาไม        

การประยุกตหลักธรรม(หลักสัปปุริสธรรม ๗) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา 

๑ อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย  

ผูรับผิดชอบมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

     

๒ ธัมมัญุตาหรือรูหลักการ ผูรับผิดชอบมีความรูในงานท่ีปฏิบัติ      

๓ อัตตัญุตา หรือ รูจักตน ผูรับผิดชอบสํารวจขอบกพรองของ

งานอยูเสมอ    

      

๔ มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบมีความสามารถใน

การสรางมาตรฐานในการทํางาน 

     



 

 

๒๖๕ 
 

๕ กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา เปนผูทันตอเหตุการณอยูเสมอ      

๖ ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน มีความรูเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของ

ชุมชน เปนผูนําในการสรางอาชีพ  

     

๗ ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล  ผูรับผิดชอบเขาใจเพ่ือน

รวมงาน สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

     

 

ลําดับท่ี 
 

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรี 

ระดับประสิทธิผล 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                   ๒. การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ   

                        ดานการวางแผนงาน 

๑   เทศบาลมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ            

                         ดานการอํานวยการ         

๒   เทศบาลมีการสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษสิ่งแวดลอม                    

                        ดานการควบคุมคุณภาพ   

๓  เทศบาลมีการติดตาม ตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ    

 เชน ตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ําและมลภาวะเสียง 

      

                        ดานการปฏิบัติงาน 

๔  เทศบาลมีการบําบัดน้ําเสีย กอนระบายสูลํารางสาธารณะ       

๕  เทศบาลมีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนอยาง  

  ท่ัวถึง   

     

 

ลําดับท่ี 
 

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรี 

ระดับประสิทธิผล 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

     การประยุกตหลักธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ดานการจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตางๆ 

๑ อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย                                    

ผูรับผิดชอบมีความสามารถในการปองกันปญหาท่ีจะเกิด 

     

๒   ธัมมัญุตา หรือ รูหลักการ ผูรับผิดชอบมีความรูในกฎระเบียบ                                          

๓ อัตตัญุตา หรือ รูจักตน ผูรับผิดชอบมีความเปนผูนํา/มี

คุณธรรมสูง มีสติปญญาเฉลียวฉลาด  

     

๔ มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ                                        

ผูรับผิดชอบมีความยืดหยุนในการทํางาน 

     



 

 

๒๖๖ 
 

  

๕ กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา ตรงตอเวลาทุกครั้งเม่ือทํากิจกรรม      

๖ ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน เปนผูนําในการปฏิบัติตามวัฒนธรรม

ประเพณีของชุมชน 

     

๗ ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล  ผูรับผิดชอบงานสรางขวัญ

กําลังใจ และเปน กัลยาณมิตรตอใหเพ่ือนรวมงาน 

     

 

ลําดับท่ี 

 

ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรี 

ระดับประสิทธิผล 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                   ๓. การดูแลรกัษาท่ีสาธารณะ 

                      ดานการวางแผนงาน 

๑ 

 

มีการวางแผนดูแลรักษาและคุมครองปองกัน ท่ีดินสาธารณะ

ประโยชนไมใหถูกบุกรุก 

     

                      ดานการอํานวยการ   

 ๒ มีปายบอกชื่อสถานท่ีสําคัญ ถนน ซอย และ ปายจราจร      

๓ ถนนมีไฟฟาสองสวางอยางเพียงพอ      

                      ดานการควบคุมคุณภาพ  

๔ มีการขุดลอก คูคลองสาธารณะ ใหสะอาดอยูเสมอ      

                      ดานการปฏิบัติงาน   

๕ มีการจัดสรางสวนสาธารณะใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง      

การประยุกตหลักธรรม (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

๑ อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย ผูรับผิดชอบมี

ความสามารถในการปองกันปญหาท่ีจะเกิด 

     

๒ ธัมมัญุตา หรือ รูหลักการ ผูรับผิดชอบเปนผูมีเหตุผลเม่ือ

ตองตัดสินใจ 

     

๓ อัตตัญุตา หรือ รูจักตน  ผูรับผิดชอบมีความกระตือรือรน/

ขยันอดทน อุทิศเวลาใหแกงาน 

     

๔ มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ ผูรับผิดชอบมีความสามารถใน

การติดตามและประเมินผลในการทํางาน 

     

๕ กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา เสมอตนเสมอปลาย รูจักกาลเทศะ      



 

 

๒๖๗ 
 

 

ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ เก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 
 

 ปญหา  อุปสรรค   

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

 ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

ขอขอบกราบพระคุณทุกทานท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

นายสุวัฏ สอนจันทร 

นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖ ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน เปนผูนําในการอนุรักษฟนฟูวิถีชีวิต

ชุมชน 

     

๗ ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล ผูรับผิดชอบมีความสามารถใน

การจูงใจคน 

     



 
 
 

๒๖๘ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

๒๖๙ 
 

 

 
 



 
 
 

๒๗๐ 
 
 

 

 



 
 
 

๒๗๑ 
 
 

 

 

 



 
 
 

๒๗๒ 
 
 

 

 

 



 
 
 

๒๗๓ 
 
 

 



 
 
 

๒๗๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

เคร่ืองมือการวิจัย (แบบสัมภาษณ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

๒๗๔ 
 
 

 

 

 

  

 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง : ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

*********************************************************** 

คําช้ีแจง : แบบสัมภาษณสําหรับผูทรงคุณวุฒิ และ ผูเช่ียวชาญดานเมธีหลักธรรม   

  ๑. แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัยชุดนี้ ผูวิจัยไดจัดทําข้ึนเพ่ือการศึกษา “เรื่องประสิทธิผลการ

บริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี” ซ่ึงทานเปนบุคคลหนึ่งท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูถูกสัมภาษณ   

  ๒. แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดจัดทําข้ึนเพ่ือขอสัมภาษณปราชญเมธี มีท้ังหมด ๔ 

สวน ไดแก          

  ตอนท่ี ๑  เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ   

  ตอนท่ี ๒  เปนคําถามเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี   

  ตอนท่ี ๓  เปนคําถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมท่ีใชในการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

  ตอนท่ี ๔  เปนคําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางการ

บริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี 

 ผูวิจัยหวังวาจะไดรับความเมตตาอนุเคราะหใหสัมภาษณในครั้งนี้เปนอยางดี และขอขอบคุณ

มา ณ โอกาสนี้ 

 

นายสุวัฏ สอนจันทร 
 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ปการศึกษา ๒๕๕๙ 



 
 
 

๒๗๕ 
 

 

 

    

 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง : ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

*********************************************************** 

คําช้ีแจง : แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ และ ผูเช่ียวชาญดานเมธีหลักธรรม   

งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี” ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ และ

ผูเชี่ยวชาญดานเมธีหลักธรรม  ในประเด็นดังนี้ 

  ตอนท่ี ๑ เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

  ตอนท่ี ๒ เปนคําถามเก่ียวกับสภาพปญหาการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี   

  ตอนท่ี ๓ เปนคําถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมท่ีใชในการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี 

  ตอนท่ี ๔ เปนคําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางการ

บริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรี หรือมีหลักธรรมอ่ืนท่ีจะเสนอแนะเพ่ิมเติม  

   

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

 

  ชื่อผูใหสัมภาษณ : ……………………………………………………………………………………….…..….. 

  ตําแหนง : ………………………………………………………………………………………………...………... 

  ท่ีอยู : ……………………………………………………………………………………..……………..…………... 

  โทรศัพท/มือถือ : .............................................................................................................. 

  อีเมล : ............................................................................................................................... 

  วัน/เดือน/ปท่ีสัมภาษณ : …………………………………………………………………………………...... 

 

 



 
 
 

๒๗๖ 
 
 

ตอนท่ี ๒ สภาพปญหาการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ   

   เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับสภาพปญหาการดังกลาว                                                                  

ประเด็น ปญหาดานประสิทธิผล การบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  ของเทศบาล 

………..……………………………………………………….……………………………..……………………………………….……

.…………………………………………………………………………………………….………………….………………………...…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………..………………………………………………….……………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………….  

ประเด็น  ปญหาการบริหารงาน ดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..….….………….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……………….………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…..  

.…………………….…………………………….…………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ปญหาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาล  

ประเด็น ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบํารุงรักษาปา…………………………………………………… 

………..……………………………………….……………………………………………………………………………………………

………………………….…………..………….……..…………………………………………………………………………..………. 

…..…..……………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..  

ประเด็น ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ………………………………………………………………….  

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………….  

ประเด็น ดานการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ……………………………………………………..………………………………. 

……………………………………………………..……………………………..………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….………………….………………………….



 
 
 

๒๗๗ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

ตอนท่ี ๓  หลักพุทธธรรมท่ีใชในการบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

ประเด็น ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับการใช หลักสัปปุริสธรรม ๗  เปนหลักพุทธธรรมท่ีใชเพ่ือ  

          การบริหารงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี  

 

๑. อัตถัญุตา หรือ รูจักผล รูจุดหมาย………..………………..…………………………………………………………… 

……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. ธัมมัญุตา หรือ รูหลักการ ………………………………………………………………………………………………... 

……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. อัตตัญุตา หรือ รูจักตน…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. มัตตัญุตา หรือ รูจักประมาณ.........................................................................................................   

……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………….……….……………………………………………………………………………………………………………………. 

๕. กาลัญุตา หรือ รูจักเวลา …………………………………………………………………………………………………… 

……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 

๖. ปริสัญุตา หรือ รูชุมชน ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 

๗. ปุคคลัญุตา หรือ รูจักบุคคล ……………………………………………………………………………………………… 

……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 
 

๒๗๘ 
 
……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 

ตอนท่ี ๔  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  เพ่ือเปนแนวทางในพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี หรือควรใชหลักธรรมอ่ืน  ใน

การบูรณาการ 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….….…………………………………………………………………………………………………………………. 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 ผูวิจัยหวังวาจะไดรับความเมตตาอนุเคราะห ใหสัมภาษณ ในครั้งนี้เปนอยางดี และ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

นายสุวัฏ สอนจันทร 

 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 



 
 
 

๒๗๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

ภาพถาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

๒๗๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผูใหสัมภาษณ  นายประสิทธิพงศ ดีวาจิน      

  ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี   

  สถานท่ีสัมภาษณ สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี    

  วันท่ีสัมภาษณ  ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูใหสัมภาษณ   นายพงศชัย เกาะหมาก     

 ตําแหนง   สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี    

 สถานท่ีสัมภาษณ  สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี    

 วันท่ีสัมภาษณ  ๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 



 
 
 

๒๘๐ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผูใหสัมภาษณ  รศ.พิพัฒน ไทยอารี    

 ตําแหนง   ผูอํานวยการหลักสูตร รปม.    

 สถานท่ีสัมภาษณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

 วันท่ีสัมภาษณ  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใหสัมภาษณ  นายนรสิงห อรุณบรรเจิดกุล                            

ตําแหนง  ปลัดเทศบาล (ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลไทรนอย)                 

สถานท่ีสัมภาษณ  สํานักงานเทศบาลตําบลไทรนอย                         

วันท่ีสัมภาษณ  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙    

 

 



 
 
 

๒๘๑ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูใหสัมภาษณ  นายวิทยา สิริอนุวัฒน     

 ตําแหนง   ขาราชการบํานาญ, ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

 สถานท่ีสัมภาษณ  บานเลขท่ี ๖๙/๖๕ ซอยติวานนท ๒๗ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

 วันท่ีสัมภาษณ  ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูใหสัมภาษณ  นายกรีฑา ฤทธาภัย     

 ตําแหนง   ขาราชการบํานาญ,  ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

 สถานท่ีสัมภาษณ  โรงแรมนนทบุรีพาเลซ     

 วันท่ีสัมภาษณ  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

 

 



๒๘๒ 
 

ประวัติผูวิจัย 

   

 

ช่ือ-ช่ือสกุล   นายสุวัฏ สอนจันทร  

วัน เดือน ปเกิด   ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๙๕  

สถานท่ีอยูปจจุบัน  ๑๑๓/๗ หมูบาน เอ ซี เฮาส ซอยสายไหม ๕๘ ถนนสายไหม 

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐  

Email Address  suwatsonchan@hotmaill.com  

ประวัติการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)  วิทยาลัยครูจันทรเกษม  

    ปการศึกษา ๒๕๒๕          

    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ครุศาสตรเกษตร)  คณะครุศาสตร 

    อุสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

    ลาดกระบัง ปการศึกษา ๒๕๔๒       

    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  

    ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ประวัติการทํางาน  ครูตรี โรงเรียนพระโขนง พ.ศ. ๒๕๑๗ 

   อาจารย ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๗ 

อาจารย ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

อาจารย ๓ ระดับ ๘ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ครูเชี่ยวชาญ (ค.ศ. ๔) โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ปจจุบันขาราชการบํานาญ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓ นนทบุรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    

ข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลงานวิชาการ  - เรียบเรียงหนังสือเรียน รายวิชางานเกษตร (พืช) ชั้นมัธยมศึกษา  

ปท่ี ๔-๖ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี    

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  - บทความจิตสาธารณะเชิงพุทธ : แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอย

ในชุมชนอยางยั่งยืน 

    - บทความประสิทธิผลการมีสวนรวมของประชาชนในการรักษา

สิ่งแวดลอมตามแนวพุทธธรรม 
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