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กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบความส าเร็จได้รับความ
อนุเคราะห์ให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่ายซึ่งผู้วิจัยขอระบุนามเพื่อแสดงความ
ขอบคุณไว้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ ท่ีบริหารการจัดการและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนและพัฒนาความรู้จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์  ประธานกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ , 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการควบคุมสารนิพนธ์และคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ช่วยให้ค าแนะน าในเรื่อง
ต่างๆแก่ผู้วิจัยมาต้ังแต่ต้นจนสารนิพนธ์นี้จบบริบูรณ์ 

ขอ ข อบ พ ระ คุณ ผู้ ท ร ง คุณวุ ฒิ ท้ั ง  ๕  ท่ า น คื อ  พ ร ะป ลั ดร ะ พิ น  พุ ท ธิ ส า โ ร ,  
ผศ.ดร.ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, อาจารย์ ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุนและ
อาจารย์กลอยใจ ชวนศรีไพบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ท่ีได้
กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยพร้อมท้ังให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไขแบบเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณนางสาวทิพย์วรรณ คงแสงภักด์ิ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีเมตตาอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์และให้ความอนุเคราะห์ใน
การเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาการวิจัยและผู้ใหญ่บ้านประชาชนทุกคนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน 
ต าบลสนับทึบ ท่ีท่านให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลในการให้สัมภาษณ์และยังให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามอย่างดียิ่งและตลอดจนเพื่อนนิสิตทุกรูป/คนรวมถึงนายบรรจบ แจ้งเขตร์  
ก านันต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีได้มีส่วนช่วยติดต่อประสานงาน
เกี่ยวกับการสัมภาษณ์และช่วยแจกแบบสอบถามของงานวิจัยเล่มนี้อยู่เบื้องหลังรวมถึงให้ก าลังใจ
ด้วยดีตลอดมา 

คุณงามความดีท่ีเกิดจากการท าสารนิพนธ์ครั้งนี้ขอยกคุณความดีนี้บูชาแด่องค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมท้ังขอน้อมถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขออานิสงส์ท้ังปวง 
จงดลบันดาลให้ ให้มารดา บิดา ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้ท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตลอดจนผู้ท่ีมี
บุญคุณท่ีช่วยส่งเสริมสนับสนุนเป็นก าลังใจจนท าให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลส าเร็จได้ตามความ
มุ่งหวังและต้ังใจ 

 
 
 

 

พระสุริโย สุขิโต (รุ่งเรื่อง) 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลสนับทึบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๒. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสนับทึบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคล  
๓. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลสนับทึบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ดําเนินการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๘๙ สํารวจจากกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน 
ตําบลสนับทึบ จํานวน ๓๖๗ คนจากจํานวนประชากรทั้งหมด ๔,๔๒๗ คน โดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าทีและ
ทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่ ๓ กลุ่มขึ้นไป 
เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
นัยสําคัญน้อยที่สุดและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวน 
 ๑๒ คนและใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา 
 

 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสนับทึบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
(  = ๓.๓๐, S.D. ๐.๗๗๗ ) เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกําหนดองค์กรรับผิดชอบ 
( = ๓.๓๘, S.D.= ๐.๕๖๕) ด้านการกําหนดนโยบาย ( = ๓.๓๔, S.D.= ๐.๘๙๕) ด้านการวางแผน
ดํ า เ นิ น ง า น  (  = ๓ .๒๘ , S.D.= ๐ .๘๓๙ )  ด้ า น ก า รบ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร  (  = ๓ .๒๘ ,  
S.D.= ๐.๗๙๑ ) และด้านการประเมินผลโครงการ ( = ๓.๓๐, S.D.= ๐.๘๗๑ ) ทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง 



ข 
 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสนับทึบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคลพบว่า 
ประชาชนท่ีมี อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยส่วนประชาชนท่ีมี 
เพศและรายได้ต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 ๓. ปัญหาและอุปสรรค เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสนับทึบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑) ด้านการกําหนด
องค์กรรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบมีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับการปฏิบัติหน้าที่มีเครื่องมือที่ไม่เพียงพอ 
ทําให้มีอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ๒) ด้านการกําหนดนโยบาย ประชาชนในท้องที่และ
นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ใส่ใจในนโยบายรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างจริงจัง ๓) ด้านการวางแผน
ดําเนินงาน ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือน้อยมากในการจัดทําแผนดําเนินงานประชาชนไม่ได้รับ
ข่าวสาร/องค์การไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับแผนดําเนินการอย่างจริงจัง ผลทําให้องค์การไม่ได้
ทราบปัญหาที่แท้จริงจากประชาชนในพ้ืนที่ ๔) ด้านการบริหารโครงการ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
สําหรับการบริหารโครงการผลทําให้ปฏิบัติงานล่าช้าการบริหารโครงการโดยการกําหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการไม่เพียงพอทําให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานหลายด้านดูแลไม่ทั่วถึง ๕) ด้านการประเมินผล
โครงการคณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยตรงในการประเมินผล
โครงการประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทํางานขององค์การผลทําให้ไม่สามารถ
ประเมินความสําเร็จในการบริหารโครงการได้อย่างแท้จริง    
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสนับทึบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑) ด้านการกําหนดองค์ 
กรรับผิดชอบควรกําหนดเพ่ิมผู้รับผิดชอบเพ่ือเป็นการกระจายหน้าที่จะทําให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วมากขึ้น ๒) ด้านการกําหนดนโยบายเมื่อกําหนดนโยบายแล้วควรที่จะติดตามผลของ
นโยบายน้ันๆควบคู่กันไปเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ๓) ด้านการวางแผนดําเนินงาน
ควรสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพ่ือให้มีหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการ
วางแผนดําเนินงาน ๔) ด้านการบริหารโครงการควรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอสําหรับการบริหาร
โครงการ ๕) ด้านการประเมินผลโครงการควรมีการแจ้งผลประเมินให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง 
เช่น ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์เป็นต้นเพ่ือให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงการดําเนินงานโครงการต่างๆ
ขององค์การได้สะดวกมากขึ้น  
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Abstract 

 

 The objective of this research were to (1) study to the public participation  
in environmental management of Sanub-taup Sub-district Administrative Organizatioin 
Wangnoi District Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province, (2) compare to the public  
participation in environmental management of Sa-nub-taup Sub-district Administrative 
Organization Wangnoi District Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province determined by  
personal factor aspect, (3) study to the obstacle and suggestion to the public participation 
in environmental management of Sa-nub-taup Sub-district Administrative Organization 
Wangnoi District Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province. 
  The research study was mixed methodology.The quantitative statistics and 
the qualitative research approach of questionnaire at 0.989 confidential was used as  
the research instrument the research sampling were 367 people from populations of 
4,427 people who lived in Sa-nub-taup Wangnoi district Phra Nakhon Sri Ayutthaya  
Province. Developed by Yamane sample size. Result analyzed used frequency  
percentage, mean, standard deviation. Statistical analysis used T-test, F-test, one way 
ANOVA and in-depth interview with the sample of 12 key interment. 
 The research finding were as follows: 

1. The level of the Public Participation in Environmental management of  
Sa-nub-taup Sub-district Administrative Organization Wangnoi District Phra Nakhon  
Sri Ayutthaya Province. As a whole was at the moderate level ( = 3.30,S.D.= 0.77)  
when considered in each aspect was to Organization responsibility (  = 3.38, 



ง 
 
S.D.= 0.567) Policy awareness ( = 3.34,S.D.= 0.855), Planning ( = 3.28,S.D.= 0.839), 
Project management ( = 3.28,S.D.= 0.791), Project assessment ( =3.30,S.D.= 0.871) 
were in moderate level 

2. The finding of the public participation in environmental management of 
Sa-nub-taup Sub-district Administrative Organization Wangnoi district PhraNakhon  
Sri Ayutthaya Province comparison by personal factors who have different age  
education and occupation have different the Public Participation with significant  
level at 0.05 

3. Problem and obstacles of Public Participation in Environmental  
management of Sa-nub-taup -district Administration Organization Wangnoi district  
Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province were as. 1) Organization responsibility and  
instrument were not enough lead to the delayed of duties performance.  
2) Policy awareness, some people and visitors not have wastes separation policy  
Awareness. 3) People have a low level to get involved with operation planning cause 
of the organization lacks of public relations 4) The Project management service  
delayed from organization responsibility and instrument were not enough.  
5) The assessment committees and people lack of knowledge and understanding to  
environmental management and to environmental assessment result to Project  
assessment unsuccessful. 
  Suggestion about public participation in environmental management  
1) In organization responsibility aspect must to increase responsibility people.  
2) In policy awareness aspect must to follow up and recheck continuously.  
3) In planning aspect must to create environmental reserve network to take the duty 
to be a planning representative. 4) In project management aspect should procure  
enough equipment. 5) In project assessment aspect should thoroughly report the  
assessment result such as in internet, website that people can access more  
conveniently.  
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สารบญั 
 

 เร่ือง  หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญแผนภาพ ฑ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฒ 
  
บทที่ ๑ บทน า  

 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๓ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๕ 
 ๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย ๖ 
    

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ๗ 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อม ๑๓ 
 ๒.๓ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนต าบล ๔๓ 
 ๒.๔ หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ๔๘ 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย ๕๑ 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๕๔ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย ๗๑ 
    

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๗๒ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๗๒ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๗๕ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๗๗ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๗๘ 
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  สารบญั (ต่อ)  

    
 เร่ือง  หน้า 

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  
 

๘๐ 
 ๔.๒ ผลการเปรียบเทียบการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

๘๒ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ต่อการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 
  

๑๐๗ 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 
 

๑๑๒ 
 ๔.๕ องค์ความรู้  ๑๒๕ 
    

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๒๙ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๓๒ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๓๗ 
    

บรรณานุกรม   
ภาคผนวก   
  ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือวิจัย ๑๔๖ 
  ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของ

แบบสอบถาม ๑๕๒ 
  ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพื่อ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ๑๕๗ 
  ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) 

ของแบบสอบถาม ๑๕๙ 
  ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย ๑๖๒  
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  สารบญั (ต่อ)  
    
 เร่ือง  หน้า 
  ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้

ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ๑๖๔ 
  ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  ๑๗๗  
  ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ๑๘๕  

ประวัติผู้วิจัย  ๑๘๘ 
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 สารบญัตาราง  

   
ตารางที่  หน้า 

๒.๑ แสดงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ๘ 
๒.๒ แสดงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ๑๑ 
๒.๓ บันได ๘ ขั้นของการมีส่วนร่วม ๑๑ 
๒.๔ แสดงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ๑๒ 
๒.๕ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ ๑๔ 
๒.๖ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ ๑๖ 
๒.๗ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ ๒๒ 
๒.๘ ความหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ๒๖ 
๒.๙ ความหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ๓๑ 

  ๒.๑๐ ปัญหาส่ิงแวดล้อม ๓๕ 
  ๒.๑๑ ลักษณะการจัดการส่ิงแวดล้อมสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ ๓๙ 
  ๒.๑๒ นโยบายเร่งด่วน ๔๓ 
  ๒.๑๓ หลักสาราณียธรรม ๖ ๕๐ 
  ๒.๑๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕๖ 
  ๒.๑๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อม ๖๐ 
  ๒.๑๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล ๖๕ 
  ๒.๑๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรม ๖๙ 

๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ๗๔ 
๔.๑ จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล ๘๐ 
๔.๒ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม 

 
 

๘๒ 
๔.๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการ
ก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

 
 
 

๘๓ 
๔.๔ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการ
ก าหนดนโยบาย 
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 สารบญัตาราง (ต่อ)  

   
ตารางที่  หน้า 

๔.๕ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการ
วางแผนด าเนินงาน 

 
 
 

๘๕ 
๔.๖ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการ
บริหารโครงการ 

 
 
 

๘๖ 
๔.๗ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการ
ประเมินผลโครงการ 

 
 
 

๘๗ 
๔.๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ 

 
 

๘๘ 
๔.๙ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุ 

 
 

๘๙ 
  ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนก
ตามอายุ ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

 
 
 

๙๐ 
  ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

๙๑ 
  ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

 
 
 

๙๒ 
   
   
   
   
   



ฎ 

 

 สารบญัตาราง (ต่อ)  

   
ตารางที่  หน้า 
๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านการก าหนดนโยบาย 

 
 
 

๙๓ 
๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

 
 
 

๙๔ 
๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านการบริหารโครงการ 

 
 
 

๙๕ 
๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านการประเมิลผลโครงการ 

 
 
 

๙๖ 
๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนก
ตามระดับการศึกษา ด้านภาพรวม 

 
 
 

๙๗ 
๔.๑๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอาชีพ 

 
 

๙๘ 
๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่าง รายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย
จ าแนกตามอาชีพ ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

 
 
 

๙๙ 
๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนก
ตามอาชีพ ด้านการก าหนดนโยบาย 

 
 
 

๑๐๐ 
   
   
   



ฏ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
   

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่าง รายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย
จ าแนกอาชีพ ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

 
 
 

๑๐๑ 
๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนก
ตามอาชีพ ด้านการบริหารโครงการ 

 
 
 

๑๐๒ 
๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนก
ตามอาชีพ ด้านการประเมินผลโครงการ 

 
 
 

๑๐๓ 
๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนก
ตามอาชีพ ด้านภาพรวม 

 
 
 

๑๐๔ 
๔.๒๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามรายได้ 

 
 

๑๐๕ 
๔.๒๖ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล
สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลตามสมมติฐานท่ี ๑ – ๕ 

 
 
 

๑๐๖ 
๔.๒๗ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

 
 

๑๐๗ 
๔.๒๘ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมของ  องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

 
 

๑๐๗ 
๔.๒๙ 

 
 

ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการก าหนดนโยบาย 

 
 

๑๐๘ 
   
   



ฐ 

 

 สารบญัตาราง (ต่อ)  

   
ตารางท่ี  หน้า 
๔.๓๐ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาด้านการก าหนดนโยบาย 

 
 

๑๐๘ 
๔.๓๑ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาด้านการวางแผนด าเนินงาน 

 
 

๑๐๙ 
๔.๓๒ 

 
 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

 
 

๑๐๙ 
๔.๓๓ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารโครงการ 

 
 

๑๑๐ 
๔.๓๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารโครงการ 

 
 

๑๑๐ 
๔.๓๕ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการประเมินผลโครงการ 

 
 

๑๑๑ 
๔.๓๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการประเมินผลโครงการ 

 
 

๑๑๑ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 



ฑ 

 

 สารบญัแผนภาพ  

  
แผนภาพที ่ หน้า 

๒.๑ กรอบแนวคิดการจัดการส่ิงแวดล้อม ๓๖ 
๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย ๗๑ 
๔.๑ ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ ๑๑๔ 
๔.๒ ด้านการก าหนดนโยบาย ๑๑๖ 
๔.๓ ด้านการวางแผนด าเนินงาน ๑๑๙ 
๔.๔ ด้านการบริหารโครงการ ๑๒๑ 
๔.๕ ด้านการประเมินผลโครงการ ๑๒๔ 
๔.๖ องค์ความรู้จากงานวิจัย ๑๒๕ 
๔.๗ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย                              ๑๒๗ 

 



ฒ 

 

ค ำอธิบำยสญัลักษณแ์ละค ำย่อ 

  
 อักษรย่อในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 สารนิพนธ์เล่มนี้ อ้างอิงคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในการอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย และพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีนั้น หมายถึง
การระบุช่ือคัมภีร์และระบุ/เล่ม/ข้อ/หน้า ของพระไตรปิฏกเล่มนั้นๆ เช่น ที.สี. (ไทย), ๙/๔๐๖-๔๔๓/
๑๗๕-๑๙๖. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย) เล่มท่ี ๙ ข้อท่ี ๔๐๖-
๔๔๓ หน้าท่ี ๑๗๕-๑๙๖. เป็นต้น  
 อักษรย่อท่ีใช้ในท่ีนี้ มีดังนี้ คัมภีร์ภาษาบาลีบางคัมภีร์ ได้ใช้อักษรย่อๆไว้ ให้พิมพ์รายละเอียด
แบบเชิงอรรถท่ัวไปอักษรย่อเรียงตามล าดับคัมภีร์ ดังนี้ 
 
๑.ค ำอธิบำยค ำยอ่ในภำษำไทยพระไตรปิฎก 

   ก.ค ำย่อชื่อคัมภีร์ 
พระสุตตันตปิฎก 

ค ำย่อ     ชื่อคัมภีร์            ภำษำ 

ม.อุ. (ไทย)            = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกายอุปริปัณณาสก์          (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย)   = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค                (ภาษาไทย) 
 



 
บทที่ ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันส่ิงแวดล้อมมี
แนวโน้มเส่ือมลงท้ังปริมาณและคุณภาพมีการปนเปื้อนของมลพิษในอัตราท่ีเพิ่มขึ้นท้ังในดินอากาศ 
น้ าจืด น้ าทะเลอาหารรวมท้ังการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็วเช่น น้ าเน่าเสียและขยะ
ในล าคลองท่ีเป็นปัญหาต่อชุมชนสาเหตุส่วนใหญ่มนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหาเนื่องมาจาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกวิธีไม่เหมาะสมทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการด ารงชีวิตมากขึ้น
ส่งผลให้เกิดการบุกรุกท าลายส่ิงแวดล้อมจนน าไปสู่การเสียสมดุลทางธรรมชาติการขยายตัวของชุมชน
เมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยขาดการวางแผนผังการใช้พื้นท่ีล่วงหน้าท าให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากร
ประจ าท้องถิ่นโดยการขาดการควบคุมดูแลและปัญหาการก าจัดของเสีย๑  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะสมาชิกของสังคมไม่ว่าจะในบริบทของการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือวัฒนธรรมย่อมเป็นส่ิงท่ีแสดงออกให้เห็นถึงพัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา
ในการก าหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตนเองในการจัดการควบคุมการใช้และการกระจาย
ทรัพยากรท่ีมีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นอย่าง  
สมศักดิ์ศรีนอกจากนี้การท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุม
การใช้ทรัพยากรควบคุมการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและ
สังคมท าให้ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญาซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการ
ก าหนดชีวิตของตนโดยภาครัฐจะต้องคืนอ านาจในการก าหนดการพัฒนาให้แก่ประชาชนเพื่อให้
ประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้มีโอกาสในการแสดงความต้องการแสวงหาทางเลือกหรือ
เสนอข้อเรียกร้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมของชุมชน๒ 
 ปัจจุบันปัญหาทางสังคม ได้แก่ ปัญหาน้ าเน่าเสีย ขยะมูลฝอยและการจัดการส่ิงแวดล้อม
ได้รุนแรงมากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติได้เส่ือมโทรมลงมากและก าลังจะหมดไปในท่ีสุดเพราะการใช้
อย่างไม่รู้คุณค่าและไม่เกิดประโยชน์สูงสุดส่ิงแวดล้อมเองก็ได้มีการปนเปื้อนและไม่สะอาดเหมือนแต่
ก่อนมนุษย์เองเป็นตัวการส าคัญท่ีน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในชีวิตประจ าวันท้ังในภาคธุรกิจภาค
                                                             

๑ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา , พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พุทธศักรำช ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖. (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม: จังหวัดพะเยา, ๒๕๖๐), หน้า ๓๐-๓๔. 

๒ ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, กำรมีส่วนร่วมของประชำชน , (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล , 
ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข, ๒๕๕๓), หน้า ๒. 
 



๒ 

คมนาคมขนส่งภาคการผลิตหรือภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นๆสถานท่ีบางแห่งก็มีคนท้ิงขยะกัน
ตามสะดวกโดยน าไปเทกองรวมกันไว้ริมทางเดินบ้างโคนต้นไม้บ้างท าให้มีการหมักเน่าเปื่อยส่งกล่ิน
เหม็นคลุ้งบางครั้งอาจมองเห็นส่ิงมีชีวิตจ านวนมากมายออกมาจากกองส่ิงปฏิกูลไม่หน้าดูเท่าท่ีควร 

นอกจากนั้นกองขยะยังเป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์น าโรคสารพัดชนิดเช่นยุงแมลงวัน หนู
แมลงสาบ เวลาท่ีฝนตกลงมาน้ าฝนก็ชะเอาส่ิงสกปรกเน่าเหม็นในกองขยะไหลไปยังพื้นท่ีใกล้เคียงและ
อาจจะไหลลงท่อระบายน้ า และแม่น้ าล าคลองใกล้ๆอีกด้วยการท้ิงขยะลงท่อระบายน้ าท าให้เกิดผล
เสียอย่างร้ายแรงคือท าให้ท่อระบายน้ าอุดตันเมื่อฝนตกก็ไม่สามารถระบายน้ าฝนได้จึงเกิดสภาพน้ า
ท่วมขังตามถนนสายต่างๆตามตรอกซอกซอยและผลท่ีตามมาก็คือการเดินทางไปมาตามเส้นทาง
เหล่านั้นล าบากขึ้นการจราจรก็ติดขัดและถนนหนทางอาจจะได้รับความเสียหายซึ่งเมื่อน้ าลดลงสู่
สภาพปกติก็ต้องซ่อมแซมใหม่ท าให้ต้องส้ินเปลืองงบประมาณบ้านเรือนท่ีมีขยะมูลฝอยอยู่ภายใน
บ้านเรือนบริเวณบ้าน นอกจากจะดูสกปรกไม่น่าดูอยู่แล้วก็ยังเป็นท่ีชุมนุมของหนูแมลงวันแมลงสาบ
ซึ่งเป็นพาหะน าโรคทางเดินอาหารมาสู่คนและยังก่อความร าคาญให้อีกด้วย๓  

ปัจจุบันความรับผิดชอบต่อสังคมจึงมีความส าคัญมากการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมควรเป็น
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีหรือเป็นความร่วมมือระหว่างประชาชนชุมชนและเจ้าหน้าท่ีในการร่วมกันดูแล 
ใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อมเพราะเดิมการดูแลรักษาและการจัดการส่ิงแวดล้อม
ในเขตอนุรักษ์เป็นหน้าท่ีและอ านาจของเจ้าพนักงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการดูแลพื้นท่ีส่ิงแวดล้อมซึ่ง
ได้แก่เจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดังนั้นคณะผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ภาวะผู้น าในการบริหารให้เหมาะสมขององค์กรทุกส่ิง
ทุกอย่างท่ีปรากฏอยู่รอบตัวเราส่วนทรัพยากรธรรมชาติเน้นส่ิงท่ีอ านวยประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่าส่ิง
อื่นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ปัญหาน้ าเน่าเสียและขยะมูลฝอยเร่งรัดให้ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสุขาภิบาลทุก
แห่งท าแผนการจัดการน้ าเน่าเสียและขยะมูลฝอยท้ังในระยะส้ันและระยะยาวในการด าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่การเก็บรวบรวมการขนส่งการบ าบัดและการก าจัดขั้นสุดท้ายตลอดจนการ
เร่งจัดหาท่ีดินส าหรับใช้ก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างเพียงพอในระยะยาวและด าเนินการให้มีการก าจัด
อย่างถูกสุขลักษณะเร่ งรัดให้มีการก่อสร้างโรงงานก า จัดขยะมูลฝอยให้ไ ด้มาตรฐานและ 
มีประสิทธิภาพ๔ การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลแม่น้ าล าคลองและสนับสนุนให้มีการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้องเป็นภาระในการก าจัดเพื่อให้เกิดจิตส านึกทางด้านส่ิงแวดล้อมและมี
ความคิดท่ีจะร่วมรับผิดชอบในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่สาร
เหล่านี้จะเป็นพิษร้ายแรงต่อสุขภาพอนามัยของประชากรและยากแก่การแก้ไขหรือท าลายส่วนท่ี
ตกค้างให้หมดส้ินไปการใช้พลังงานก็อาจก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมขึ้นได้ 

                                                             
๓ นายเกษม สุขวารี, กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ออนไลน์] , แหล่งที่มา: http://www.mnre.go.th/ayutthaya/th/ 
information/list/๔๒ [ ๑๐ สิงหาคมคม ๒๕๖๒ ]. 

๔ ทวีทอง พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน: แนวทางการจัดการขยะและน้ าเสีย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๓), หน้า ๘-๙. 



๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ต้ังอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอวังน้อย ไปทางทิศ 
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๙ กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ได้รับการยกฐานะจาก
สภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ มีท่ีท าการองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๓๙ หมู่ท่ี ๗ ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา๕  
ในส่วนชุมชนส่วนมากจะเป็นอุตสาหกรรมจึงท าให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมต าบลสนับทึบแต่เดิม
เป็นเขตเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกข้าวและสวนผลไม้ปัจจุบันกลายเป็นเขตอุตสาหกรรม มี 
นิคมอุตสาหกรรมจึงกลายเป็นแหล่งของผู้ขายแรงงานย้ายมาอยู่เป็นจ านวนมากจ านวนประชากร
ท้ังหมด ๔,๔๒๗ คน 

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ
ปัญหาได้ด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองครอบครัวและชุมชนตลอดจนสามารถสนองตอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุผลส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าท่ี
ของตนเองจนสามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนระดับต าบลและการท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวแห่งรัฐ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดนโยบายการตัดสินใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจรวมท้ังการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การมีส่วนร่วมในการการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
ของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็น 
เป็นแนวทางการศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชน และสามารถรักษาส่ิงแวดล้อมได้
อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
 

๑.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล
สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูใ่นระดับใด  

๑.๒.๒ ประชาชนมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมี ส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบคุคลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

๑.๒.๓ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นอย่างไร 
 

                                                             
๕ ส านักทะเบียนท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ , ข้อมูลทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำ บ ล ส นั บ ทึ บ  อ ำ เ ภ อ วั ง น้ อ ย  จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย ำ  [ อ อ น ไ ล น์  ] , แ ห ล่ ง ที่ ม า :
http://www.sntsao.go.th/system/showdata. asp?TID=๑๔๖ [๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 



๔ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

๑ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒ เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล 

๓ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย  
 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
๑. งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดย
สังเคราะห์จากแนวคิดของสุเทพ ธีรศาสตร์๖ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน คือ 

๑) ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ  
๒) ด้านการก าหนดนโยบาย 
๓) ด้านการวางแผนด าเนินงาน  
๔) ด้านการบริหารโครงการ 
๕) ด้านการประเมินผลโครงการ 
๒. ผู้ศึกษามุ่งศึกษาถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งประกอบด้วยด้านการ

ก าหนดองค์กรรับผิดชอบ ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการวางแผนด าเนินงาน ด้านการบริหาร
โครงการ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนาและด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

 ๑.๔.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 ประชำกร ได้แก ่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท่ีมีอายุ ๑๘ ปีข้ึนไป จ านวน ๔,๔๒๗ คน  
 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีอายุ ๑๘ ปีข้ึนไปซึ่งได้มาโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการ
เปิดตารางสุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcie และ D.W. Morgan ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
จ านวน ๓๖๗ คน๗  

 
 

                                                             
๖ สุเทพ ธีรศาสตร์, ISO ๑๔๐๐๐ มำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: สมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย – ญ่ีปุ่น, ๒๕๕๐), หน้า ๙-๑๐. 
๗ องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, แผนพัฒนำสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔, องค์การบริหารส่วนต าบล

สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๖๑, (อัดส าเนา). 



๕ 

๑.๔.๓ พื้นที่ที่ใช้ในกำรศึกษำ  
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๔.๔ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล วันท่ี ๑๕ ส่ิงหาคม ๒๕๖๒–๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

รวมระยะเวลา ๖ เดือน  
๑.๔.๕ ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ  
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ตัวแปรตำม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

๑.๕.๑ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน  

๑.๕.๒ ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน  

๑.๕.๓ ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริการจัดการส่ิงแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน  

๑.๕.๔ ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน  

๑.๕.๕ ประชาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย  
 

๑.๖.๑ กำรมีส่วนร่วมและกำรจัดกำร หมายถึง การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือ
ปฏิบั ติงานอย่างมี ระบบแบบแผนขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับทึบ อ า เภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดการส่ิงแวดล้อม ใน ๕ ด้าน คือ ๑. ด้านการก าหนดองค์กรท่ี
รับผิดชอบ ๒. ด้านการก าหนดนโยบาย ๓. ด้านการวางแผน ๔. ด้านการบริหารโครงการ 
ด้านส่ิงแวดล้อม ๕. ด้านการประเมินผลโครงการ 

๑) กำรก ำหนดองค์กรที่รับผิดชอบ หมายถึง การก าหนดองค์กรท่ีมีผู้รับผิดชอบใน 
การจัดการส่ิงแวดล้อมผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถตลอดจนถึงการท างาน
ร่วมกับประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม 

๒) กำรก ำหนดนโยบำย หมายถึง แนวทางด าเนินงานปลูกจิตส านึกของประชาชนใน
ท้องท่ีโดยรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์และตลอดจนมีการปลูกต้นไม้ทดแทน
เพื่อท าให้ส่ิงแวดล้อมมีความสมดุลมากขึ้น 



๖ 

๓) กำรวำงแผนด ำเนินงำน หมายถึง การก าหนดการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ 
วัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างรอบคอบและครอบคลุมถึงการก าหนดปัญหาท่ีจะต้องมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 

๔) กำรบริหำรโครงกำร หมายถึง การบริหารโครงการโดยก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ
อย่างชัดเจนจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการอย่างเหมาะสมมีทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินโครงการตลอดจนถึงก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการอย่างเหมาะสม   

๕) กำรประเมินผลโครงกำร หมายถึง การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมซึ้งคณะกรรมการมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลตามกิจกรรมท่ี
ก าหนดไว้โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิลผลกิจกรรมองค์การแจ้งผลการประเมินให้
ทราบอย่างเปิดเผยตลอดจนถึงมีการน าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 

๑.๖.๒ ประชำชน หมายถึง ประชาชนอายุต้ังแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีและนอก
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 

๑.๖.๓ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดการและรักษาส่ิงแวดล้อมดูแลป้องกันไม่
ก่อให้เกิดปัญหาก าจัดขยะการท านุบ ารุงสภาพส่ิงแวดล้อมโดยการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้
ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรวมท้ังเสนอความคิดเห็นต่างๆเพื่อให้การด ารงชีวิตมีความ
เป็นปกติสุขและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 
 

๑.๗.๑ ท าให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมใน
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.๗.๒ ท าให้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคล 

๑.๗.๓ ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมในองค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับทึบ  อ าเภอวั งน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.๗.๔ ผลวิจัยท่ีได้สามารถน าไปเสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและการศึกษาการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 
บทที่ ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วของ 

การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยซึ่งเป็นผลงานวิชาการซึ่งมีนักวิชาการท้ังไทยและต่างประเทศได้กล่าวไว้แล้วโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อม 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๔ หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้วิจัย

ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไว้ ดังนี้ 

๒.๑.๑. ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จากการประมวลความหมายของการมีส่วนร่วมพบว่าได้มีนักวิชาการท้ังไทยและ

ต่างประเทศได้ให้ความหมายของค าว่าการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างหลากหลายโดยเนื้อหาอาจมี
ความแตกต่างแต่เป้าหมายของการน าเสนอมีเป้าหมายมีทิศทางเดียวกันดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การมีส่วนร่วมแบบเจาะจงเป็นการปะทะสังสรรค์ทางสังคมท้ังในลักษณะของการมีส่วน
ร่วมในระดับปัจเจกบุคคลและมีส่วนร่วมระดับกลุ่ม๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในแง่มุมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการส่ิงแวดล้อมของประชาชนหมายถึงการให้ประชาชนในพื้นท่ีรู้สึกต่ืนตัวในการรับความ
ช่วยเหลือและตอบสนองต่อโครงการการพัฒนาจากภาครัฐและเป็นส่ิงส าคัญท่ีท าให้เกิดการจัดการท่ีดี
น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีสมาชิกในชุมชนต้ังไว้สร้างความพึงพอใจและลดความขัดแย้งของ
ประชาชนท่ีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอีกท้ังการมีส่วนร่วมจะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไปด้วยร่วมรับ

                                                             
๑ United Nation, Report of the Meeting for the Adhoc Group of Expert, (New York: 

United Nation, 1991), p.5. 



๘ 

ผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาและการประเมินผลโครงการ๒ และกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารสองทางท่ีมีเป้าหมายโดยรวมเพื่อท่ีจะให้เกิดการตัดสินใจท่ีดีขึ้น
และได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนการมีส่วนร่วมยังเป็นกระบวนการส่งเสริมชักน าสนับสนุน 
สร้างโอกาสให้ชาวบ้านท้ังในรูปของส่วนบุคคลและกลุ่มต่างๆให้เข้ามามีส่วนในการด าเนินกิจการใด
กิจการหนึ่งโดยต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจไม่ใช่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อหวังส่ิงตอบแทนและท่ีส าคัญ
การมีส่วนร่วมต้องสอดคล้องกับความจ าเป็นความต้องการและวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ด้วยการให้
ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหาเป็นผู้น าทุกอย่าง๓ ซึ่งไม่ก าหนดจากภายนอกแล้วให้ประชาชนเข้าร่วม
ต้องให้ประชาชนคิดเองจากการประมวลความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนสรุปได้ว่าการมีส่วน
ร่วมของประชาชนหมายถึงการให้ความร่วมมือท้ังในระดับบุคคลและระดับกลุ่มของประชาชนในพื้นท่ี
ด้วยความสมัครใจและด้วยแนวคิดของตนเองในการด าเนินกิจการใดกิจการหนึ่งเพื่อให้เกิดการ
ตัดสินใจท่ีดีขึ้นท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็นความต้องการและวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่การมีส่วน
ร่วมในทุกกระบวนทุกการศึกษาข้อมูลและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งเมื่อถึงขั้นด าเนินการแล้วมักเกิด
ปัญหาความขัดแย้งและสร้างผลกระทบต่อชุมชนมากมายตามมารวมท้ังการให้ความหมายของการมี
ส่วนร่วมท่ีขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงซึ่งหน่วยงานท้ังหลายท่ีเข้ามาด าเนินงานร่วมกับชุมชนมักอ้าง
เสมอว่าได้เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วโดยการเชิญตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมประชุมและ
ร่วมกิจกรรมในขณะท่ีโครงการท่ีด าเนินการไปนั้นผ่านการวางแผนและตัดสินใจมาแล้วโดยท่ีชุมชนไม่
มีโอกาสรับรู้มาก่อนแต่เป็นเพียงผู้ร่วมในบางส่วนท่ีก าหนดโดยเจ้าของโครงการนั้น ๆ 

 

ตารางที่ ๒.๑ แสดงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

United Nation, 
(1981, p. 5) 

การมีส่วนร่วมเน้นการสังสรรค์ทางสังคมท้ังในลักษณะของการมี 
ส่วนร่วมในระดับปัจเจกบุคคลและมีส่วนร่วมระดับกลุ่มการให้
ประชาชนในพื้น ท่ีรู้ สึก ต่ืนตัวในการรับความช่วยเหลือและ
ตอบสนองต่อโครงการการพัฒนาจากภาครัฐและเป็นส่ิงส าคัญท่ีท า
ให้เกิดการจัดการท่ีดีน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีสมาชิกใน
ชุมชนต้ังไว้สร้างความพึงพอใจ 

 

 

 

                                                             
๒ ถวิลวดี บุรีกุล, การมีส่วนร่วม: แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการ, เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน

ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน, วุฒิสภา, วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๕๑ ณ สถาบันพระปกเกล้า, (อัดส าเนา). 

๓ James L.Creighton (แปลโดยศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์), คู่มีอการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการตัดสินใจของชุมชน, (นนทบุรี: ศูนย์สันติวิธีเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๙. 



๙ 

ตารางที่ ๒.๑ แสดงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

United Nation, 
(1981, p. 5) 

การมีส่วนร่วมเน้นการสังสรรค์ทางสังคมท้ังในลักษณะของการมี 
ส่วนร่วมในระดับปัจเจกบุคคลและมีส่วนร่วมระดับกลุ่ม 

ถวิลวดี บุรีกุล, (๒๕๕๑) การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ 
ประชาชน 
๑.การให้ประชาชนในพื้นท่ีรู้สึกต่ืนตัวในการรับความช่วยเหลือ 
และตอบสนองต่อโครงการการพัฒนาจากภาครัฐ 
๒.ในกระบวนการดัดสินใจกระบวนการด าเนินการและร่วมรับ 
ผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาและการประเมินผลโครงการ 

James L.Creighton  
(แปลโดย ศ. นพ.วันชัย วัฒน
ศัพท์), (๒๕๔๓), หน้า ๑๙ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
๑.การส่ือสารสองทางท่ีมีเป้าหมายโดยรวม  
๒.เพื่อท่ีจะให้เกิดการดัดสินใจท่ีดีขึ้นและได้รันการสนับสนุนจาก 
สาธารณชน 

นรีนทรี ' ชั ย  พัฒนพงศา , 
(๒๕๓๘), หน้า ๑-๓. 

การมีส่วนร่วม ๑.เน้นกระบวนการส่งเสริมสร้างโอกาสให้ชาวบ้าน
ท้ังในรูปของ ส่วนบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ๒.ประชาชนเข้ามามีส่วน
ในการด าเนินกิจการใดกิจการหนึ่ง ๓.ต้องเน้นไปด้วยความสมัครใจ 
๔.ต้องสอดคล้องกับความจ าเน้นความต้องการและวัฒนธรรม ของ
คนส่วนใหญ่ด้วย 

 

๒.๑.๒. แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมผู้วิจัยได้ท า 

การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล
สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไว้ดังนี้ 

การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมหมายถึงการให้ประชาชนคิดริเริ่ม
ในกิจกรรมต่างๆของชุมชนการพิจารณาตัดสินใจการร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆอันมี
ผลกระทบถึงตัวประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของหลักการพัฒนา
ชุมชนท่ีจะน าประชาชนให้บังเกิดความศรัทธาในตัวเองเช่ือมันในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา
ต่างๆในชุมชนซึ่งจะน าไปสู่ความสามารถและประสิทธิภาพในการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน๔ การท างานร่วมกับกลุ่มเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือร่วม
ใจโดยกระท าการดังกล่าวในห้วงเวลาและล าดับเหตุการณ์ท่ีทรงประสิทธิภาพคือถูกจังหวะและ
เหมาะสมกันท้ังกระท าการงานดังกล่าวด้วยความรู้สึกผูกพันให้ประจักษ์ว่าเช่ือถือได้แสดงว่าการมีส่วน

                                                             
๔ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท , (กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห์

ไทยการพิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า ๒๕. 



๑๐ 

ร่วมเป็นผลของความร่วมมือและร่วมใจการประสานงานและความรับผิดชอบ๕ และมีการท าเพื่อ 
กระบวนการท่ีรัฐบาลท าการส่งเสริมชักน าสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้ังในรูป
ส่วนบุคคลกลุ่มคนชมรมสมาคมมูลนิธิและองค์กรอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน๖ 

การท่ีประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะของการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมวางแผน
ร่วมปฏิบัติร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตามประเมิลผลเป็นกระบวนการการท่ีกลุ่มเป้าหมายได้รับ
โอกาสและใช้โอกาสท่ีได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดแก้ไขปัญหาความต้องการของตนโดยการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกมีการช่วยเหลือตามความสามารถของแต่ละคนทีมีผลน้อยท่ีสุด๗  
การท่ีประชาชนผู้ท่ีได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนามีสิทธิในการก าหนดทิศทาง
ของการพัฒนาได้๘ ประเทศไทยเองนั้นยังจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาสังคมหรือชุมชนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน (Sustainable Community 
Development) โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีชนบทท่ีมีบริบทเฉพาะตนตลอดจน
ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้แนวคิดและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท่ี
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปได้ 

ผู้ศึกษาจึงได้น าความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีกล่าวมาข้างต้นมาพิจารณา
และสรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการท่ีประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆโดยมีรูปแบบต้ังแต่ด้านการตัดสินใจด้านการปฏิบัติการด้านการรับผลประโยชน์และ
ด้านการประเมินผล 

สรุป การมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มในสังคมในชุมชนหนึ่งๆย่อมประกอบด้วยความแตกต่าง
หลากหลายท้ังด้านฐานะ เพศ วัย สถานะทางสังคม เป็นต้น และเป็นการสร้างโอกาสเปิดพื้นท่ีทาง
สังคมอย่างเท่าเทียมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๕ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, “กลวิธีแนวทางวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ชนบท”, การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สังกัดโสภาการพิมพ์, ๒๕๕๗), หน้า ๑๘๕. 
๖ ไพรัตน์ เตชะรินทร์, “นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปัจจุบัน”, การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สังกัดโสภาการพิมพ์, ๒๕๕๗), หน้า ๓๖. 
๗ ทะนงศักด์ิ คุ้มไข่นา, การพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๗๖. 
๘ วิฑูรย์ ปัญญากุล , การพัฒนาต้องมาจากประชาชน , พิมพ์ครั้งที่  ๒ , (กรุงเทพมหานคร :  

สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา, ๒๕๕๕), หน้า ๓๕. 



๑๑ 

ตารางที่ ๒.๒ แสดงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (๒๕๕๕), 
หน้า ๓๕. 

ในการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมหมายถึง
การให้ประชาชนคิดริเริ่มในกิจกรรมต่างๆของชุมชนการพิจารณา
ตัดสินใจการร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆอันมี
ผลกระทบถึงตัวประชาชน   

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ 

(๒๕๕๗), หน้า ๑๘๕. 
การท างานร่วมกับกลุ่มเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจโดยกระท าการดังกล่าวในห้วงเวลาและล าดับเหตุการณ์ท่ี
ทรงประสิทธิภาพคือถูกจังหวะและเหมาะสมกัน  

ไพรัตน์ เตชะรินทร์, 
(๒๕๕๗), หน้า ๓๖. 

กระบวนการท่ีรัฐบาลท าการส่งเสริมชักน าสนับสนุนและสร้าง
โอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้ังในรูปส่วนบุคคลกลุ่มคนชมรม
สมาคมมูลนิธิและองค์กรอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน 

ทะนงศักด์ิ คุ้มไข่นา 
(๒๕๕๔), หน้า ๗๖. 

การท่ีประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะของการร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติร่วมรับผลประโยชน์และร่วม
ติดตามประเมิลผลเป็นกระบวนการการท่ีกลุ่มเป้าหมายได้รับ
โอกาสและใช้โอกาสท่ีได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด   

 

๒.๑.๓ ระดับของการมีส่วนร่วม 
ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้มีแนวคิดเพื่อน าไปใช้ในการวัดโดยสรุปแนวคิด

ต่างๆของนักวิชาการดังต่อไปนี้ 
Amstein ได้เสนอการวัดในรูปแบบท่ีเรียกว่า“บันได ๘ ขั้นของการมี ส่วนร่วม” 

ซึ่ง Amstein เสนอว่าจะเป็นการช่วยลดความสับสนของการมีส่วนร่วมอันเป็นการช่วยในการวิเคราะห์
ผลในขั้นสุดท้ายโดยระดับบันไดท้ัง ๘ ขั้นนี้สามารถแยกได้เป็นการมีส่วนร่วม ๓ ระดับ ตารางท่ี ๒.๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ บันได ๘ ขั้นของการมีส่วนร่วม 

ระดับสูง  ๘. การควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) ระดับอ านาจเป็นของประชาชน 
  ๗. การมอบอ านาจ (Delegated Power) (Degree of Citizen Power) 
  ๖. การเป็นหุ้นส่วน (Partnership)  
ระดับกลาง  ๕. การปลอบประโลม (Placation) ระดับการมีส่วนร่วมบางส่วน 
  ๔. การได้รับการปรึกษาหารือ (Consultation) (Partial participation) 
  ๓. การได้รับแจ้งข่าวสาร (Information)  
ระดับล่าง  ๒. การถูกบ าบัดรักษา (Therapy) ระดับท่ีไม่มีส่วนร่วม 
  ๑. การถูกจัดการ (Manipulation) (Nonparticipation) 

 



๑๒ 

๒.๑.๔ กระบวนการการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจ 
การตัดสินใจเป็นกระบวนการของการแสวงหาทางเลือกท่ีมีอยู่จากทางเลือกต่างๆและ

สามารถเลือกทางเลือกท่ีเป็นไปได้นอกจากนี้การตัดสินใจยังเป็นวิธีท่ีสามารถน าไปสู่การบรรลุ 
เป้าหมายดังนั้นควรตระหนักอยู่เสมอว่าการตัดสินใจมิใช่เป็นเป้าหมายในตัวของมันเองแต่เป็นเพียง 
แนวทางหรือเครื่องมือท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จได้ส่ิงส าคัญของการตัดสินใจท่ีต้องเริ่มต้นคือการ 
ค้นหาวิธีการและแนวทางการปฏิบัติท่ีหลากหลายตลอดจนสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นขั้นตอน 
จากนั้นจึงท าการก าหนดแนวทางหรือวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อไปสู่คว ามส าเร็จท่ีจะเกิดขึ้น
นักวิชาการได้เสนอส าดับข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นท่ี ๑ การระบุปัญหา (Define The Problem) เป็นขั้นตอนแรกท่ีมีความส าคัญอย่าง
มากเพราะการระบุปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ย่อมมีผลต่อการด าเนินการในขั้นต่อๆไปของกระบวนการ 
ตัดสินใจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตัดสินใจด้วย 

ขั้นที่ ๒ การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย (Identify Limiting Factors) เมื่อสามารถระบุปัญหา
ได้ถูกต้องแล้วควรพิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ 

ขั้นท่ี ๓ การพัฒนาทางเลือก (Develop Potential Alternatives) ขั้นตอนต่อไปควรท า
การพัฒนาทางเลือกต่างๆขึ้นมาซึ่งทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกท่ีมีศักยภาพและมีความเป็นไป
ได้ในการแก้ปัญหาให้น้อยลง   

สรุปได้ว่า สถานการณ์โดยท่ัวไปของการบริหารการจัดการส่ิงแวดล้อมในภาพรวมมี
แนวโน้มทรงตัวเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและเริ่มมีแนวโน้มลดลงและเศรษฐกิจเริ่มพื้นตัวแสดงให้เห็นว่า
การบริหารจัดการท่ีด าเนินการในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะควบคุมปัญหาส่ิงแวดล้อม
ท่ีจะเพิ่มขึ้นได้ซึ่งภาครัฐด าเนินการให้หน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด าเนินการตามแผน พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งก าหนดไว้ท้ังระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นโดยแต่ละหน่วยงานทุก
ระดับการปกครองเตรียมโครงการในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมพร้อมจัด 
ของบประมาณในการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

ค าจ ากัดความของการตัดสินใจ วธุสิริ ฝืนด าอ้าย๙ กล่าวว่าการตัดสินใจ คือการเลือก
ทางเลือกท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดซึ่งจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีมีอยู่หรือก าหนดขึ้นการตัดสินใจท่ี
จะกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเพื่อตรงตามเป้าหมายท่ีเราต้องการ 

 

ตารางที่ ๒.๔ แสดงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วธุสิริ ฝืนค าอ้าย, (๒๕๕๖), 
หน้า ๗-๘. 

คือการเลือกทางเลือกท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดซึ่งจะต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีมีอยู่หรือก าหนดขึ้นการตัดสินใจท่ีจะกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่งนั้นเพื่อตรงตามเป้าหมายท่ีเราต้องการ   

 
                                                             

๙ วธุสิริ ฝืนค าอ้าย, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (เชียงใหม่: สกายบุ๊คส์, ๒๕๕๖), หน้า ๗-๘. 



๑๓ 

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการผู้วิจัยได้ท าการศึกษา

เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไว้ ดังนี้ 

๒.๒.๑ แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการจัดการ 
การจัดการ (Management) หมายถึงการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งค าว่าการ

ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพนั้นรวมถึงการจัดหาการเก็บรักษาซ่อมแซมการใช้อย่างประหยัดอีกท้ัง
สงวนเพื่อให้ส่ิงท่ีด าเนินการนั้นสามารถให้ผลอย่างยั่งยืน (Sustained Yields) ต่อมวลมนุษย์และ
ธรรมชาติท่ีเป็นขบวนการท่ีท าให้งานกิจกรรมต่างๆส าเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ด้วยคนและทรัพยากร๑๐ เป็นการส่ังการควบคุมงานด าเนินการจัดการกิจกรรมหรือการศึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆและมีความมั่นใจได้ว่ากิจกรรมหรืองานต่างๆ๑๑ นั้นจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ซึ่งตามความหมายนี้องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการได้แก่
ขบวนการ (Process) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ขบวนการ 
(Process)๑๒ ในความหมายของการจัดการนี้หมายถึงหน้าท่ีต่างๆด้านการจัดการได้แก่การวางแผน 
การจัดองค์การและการควบคุมการด าเนินงานซึ่งได้สอดคล้องกับความหมายท่ีว่าการจัดการนั้นเป็น
ท้ังศาสตร์และศิลป์ของการให้องค์การหรือหน่วยงานนั้นประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
กระบวนการอย่างหนึ่งในองค์การมีล าดับการเป็นระบบและขั้นตอน๑๓ มีกลุ่มบุคคลท่ีเป็นกลไกส าคัญ
ในการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นศิลปะหรือความสามารถในการรวมวัตถุและก าลังคนเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นกระบวนการจัดการองค์กรและการใช้ทรัพยากรต่างๆ
เพื่อให้เกิดเป็นความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคัญ  
๕ ขั้นตอนคือการวางแผนการจัดองค์กรการบังคับบัญชาการประสานงานและการควบคุมการ
ด าเนินงาน๑๔ เป็นการจัดการท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขในทุกกระบวนการรูปแบบและคุณภาพของ
การปฏิบัติงานและให้บริการต่างๆท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมได้อย่าง

                                                             
๑๐ จ ารูญ ยาสมุทร, อนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย, (เชียงใหม่: กองทุนเผยแพร่

วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข, ๒๕๕๕), หน้า ๒. 
๑๑ จุฑา เทียนไทย, การจัดการมุมมองนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: แมคกรอฮิล, ๒๕๕๘), หน้า ๔. 
๑๒ Hutechinson, John G. Organiztion: Theory and Classical Concepts, (New York: Holt. 

Ginchart and Winston, 1996), p.12. 
๑๓ Dale, Ernest. Management: Theory and Practice, (New York: Mc Graw–Hill Book Co, 

1973): p. 4. 
๑๔ วิชัย นาคสิงห์, หลักการจัดการ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.gotoknow.org/ posts/ 

345600 [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑] 



๑๔ 

แท้จริงซึ่งเป็นศิลปะในการใช้คน๑๕ เงินวัสดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีมีอยู่ในองค์กรและนอกองค์กรเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๖  

สรุปได้ว่า จากความหมายของนักวิชาการข้างต้นท าให้สรุปได้ว่าการจัดการหมายถึงการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานองค์กรและบุคลากรของหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อน ามาใช้
ให้น าไปสู่วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางท่ีได้ก าหนดไว้การจัดการมีความส าคัญเป็นล าดับแรก
ขององค์การกล่าวคือมีองค์การก็มักจะมีการจัดการอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะองค์การจะเติบโตได้ก็ต้อง
อาศัยการบริหารจัดการท่ีดีการบริหารจัดการมักจะไม่หยุดนิ่งจะต้องมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอขึ้นอยู่กับสถานการณ์ดังนั้นจึงควรท่ีจะศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการอยู่ตลอดเวลา
เพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีต่อองค์การเป็นการจัดการท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุงทุกกระบวนการรูปแบบและ
คุณภาพของการปฏิบัติงานและให้บริการต่างๆท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
สังคมได้อย่างแท้จริง 

 

ตารางที่ ๒.๕ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จ ารูญ ยาสมุทร, (๒๕๕๕),  
หน้า ๒. 
 

การจัดการ (Management) หมายถึงการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งค าว่าการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
รวมถึงการจัดหาการเก็บรักษาซ่อมแซมการใช้อย่างประหยัดอีกท้ัง
สงวนเพื่อให้ส่ิงท่ีด าเนินการนั้นสามารถให้ผลอย่างยั่งยืน  

จุฑา เทียนไทย, (๒๕๕๘),  
หน้า ๔.  

การส่ังการควบคุมงานด าเนินการจัดการกิจกรรมหรือการศึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆและมีความมั่นใจได้ว่ากิจกรรมหรือ
งานต่างๆ 

Hutechinson, (1996), 
p.12. 

นั้นจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ซึ่ง
ตามความหมายนี้องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการได้แก่ 
ขบวนการ (Process) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) ขบวนการ (Process) 

Dale, Ernest. (1973): p. 4. ในความหมายของการจัดการนี้หมายถึงหน้าท่ีต่างๆด้านการจัดการ 
ได้แก่การวางแผนการจัดองค์การและการควบคุมการด าเนินงาน 

 
 
 
 

                                                             
๑๕ ทักษิณ ชินวัตร, “นโยบายการบริหารจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนา”, วารสารด ารง

ราชานุภาพ, ปีที่ ๒ (๔ มกราคม ๒๕๕๕): ๖-๗. 
๑๖ สมคิด บางโม , องค์การและการจัดการ , (กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิทยพัฒน์ , ๒๕๕๖) ,  

หน้า ๕๙-๖๐. 



๑๕ 

ตารางที่ ๒.๕ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ (ต่อ) 
 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วิชัย นาคสิงห์, [ออนไลน]์, 
[๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 
 

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นกระบวนการจัดการองค์กร
และการใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นความส าเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้  

ทักษิณ ชินวัตร, (๒๕๕๕):  
๖-๗. 
 

การจัดการท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขในทุกกระบวนการรูปแบบ
และคุณภาพของการปฏิบัติงานและให้บริการต่างๆท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมได้อย่างแท้จริง  

สมคิด บางโม, (๒๕๕๖),  
หน้า ๕๙-๖๐. 

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีมีอยู่ในองค์กรและนอกองค์กรเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๒.๒.๒ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการ 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ” ผู้วิ จัยได้น า
กระบวนการศึกษาจากทฤษฎีซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้มีทฤษฎีของการจัดการดังอธิบายได้ดังนี้ 

ทฤษฎีการจัดการในช่วงต้นจะเป็นการสร้างแนวคิดการจัดการท่ีได้ปรากฏขึ้นในระหว่าง
ศตวรรษท่ี ๑๙ และต้นศตวรรษท่ี ๒๐ ซึ่งเป็นช่วงการเกิดระบบการจัดการโรงงานในขณะเดียวกันก็
เกิดแนวคิดทฤษฎีการจัดการและแนวทางในการปฏิบัติได้เกิดขึ้นมามุมมองแรกคือแนวคิดการจัดการ
แบบด้ังเดิมซึ่งทฤษฎีนี้จะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างขององค์การท่ีมีประสิทธิผลและยังสามารถแบ่งย่อย
ออกเป็น ๓ แนวความคิดคือ  
 ๑. การจัดการแบบวิทยาศาสตร์หรือการจัดการอย่างมีหลักเกณฑ์สามารถแยกย่อย
ออกเป็นหลักการ ๔ ข้อ ดังนี้ 

๑) งานทุกงานต้องมีการก าหนดวิธีการท างานขึ้นมาก่อนโดยการค้นคว้าพัฒนาทดลองหา
วิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดขึ้นมาและก าหนดให้ทุกคนต้องท างานตามวิธีท่ีก าหนดนั้น 

๒) คนงานท่ีจะรับเข้ามาท างานจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อหาว่าแต่ละคนมี
ความรู้ความสามารถท่ีตรงตามความต้องการของงาน 

๓) คนงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรมก่อนมอบหมายให้ท างานโดยหาว่าแต่ละคนเหมาะ
ท่ีจะท างานอะไรจะได้มอบหมายงานให้ถูกต้องตรงความรู้ความสามารถ 

๔) แยกงานบริหารเพื่อก าหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจน๑๗ ฝ่ายบริหารจะวางแผน
วิธีการท างานและจะต้องควบคุมดูแลและร่วมมือกันกับผู้ปฏิบัติงาน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการแบบวิทยาศาสตร์แบบนี้จะก่อให้เกิดผลดีในแง่ของการเพิ่ม
ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานมากแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่คือวิธีการนี้จะไม่เห็นความส าคัญ

                                                             
๑๗ อนิวัช แก้วจ านงค์, หลักการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (สงขลา: บริษัทน าศิลป์โฆษณาจ ากัด, ๒๕๕๗), 

หน้า ๓๗. 



๑๖ 

ระหว่างองค์การกับสังคมหรือสภาพแวดล้อมภายนอกและฝ่ายผู้ใช้แรงงานจะเกิดการต่อต้านอย่าง
รุนแรงเพราะฝ่ายบริหารมักใช้อ านาจในทางท่ีผิดและไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานได้ใช้ความคิดเห็นไม่
มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานและค่าจ้างได้เลยคือสามารถท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่างๆสามารถแยก
ย่อยออกเป็นหลักการ ๕ ข้อดังนี้ 

๑) มีการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจนโดยการแบ่งออกเป็นส่วนย่อยอย่างง่ายๆก าหนด
หน้าท่ีไว้อย่างชัดเจนและเมื่อท างานนานๆเข้าคนงานก็จะเกิดความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

๒) มีระเบียบและกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการ การเขียนกฎระเบียบไว้อย่างเป็นทางการ
เพื่อก ากับดูแลพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

๓) ไม่ยึดถือตัวบุคคลกฎระเบียบต่างๆท่ีก าหนดไว้จะถูกน ามาใช้กับทุกคนเป็นแบบ
เดียวกันเท่าเทียมกันโดยไม่ค านึงถึงความชอบพอกันเป็นส่วนตัวหรือคนใดคนหนึ่ง 

๔) มีสายการบังคับบัญชาท่ีลดหล่ันกันลงมามีการก าหนดหน้าท่ีท่ีชัดเจนและความ
รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานอย่างชัดเจนระบุว่าต าแหน่งใดต้องรายงานแก่ใครและใครบังคับ
บัญชาใครบ้าง 

๕) การก้าวหน้าในอาชีพการงานยึดหลักคุณธรรมการคัดเลือกคนเข้าท างานการ
ประเมินผลปฏิบัติงานและการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งงานยึดถือความรู้ความสามารถของคน 
เป็นหลักส าคัญ๑๘ 

สรุปได้ว่า การจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการนั้นอาจไม่เหมาะสมกับราชการบาง
ประเภทโดยเฉพาะองค์การท่ีต้องการความรวดเร็วและต้องการความยืดหยุ่นในการท างานคนใน
องค์กรในระบบราชการท างานไม่มีประสิทธิภาพและจะท าให้บังเกิดผลส าเร็จตามเป้า  
 
ตารางที่ ๒.๖ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ 

 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วิเชียร วิทยอุดม, (๒๕๕๔),  
หน้า ๒–๖. 

ฝ่ายบริหารจะวางแผนวิธีการท างานและจะต้องควบคุมดูแลและ
ร่วมมือกันกับผู้ปฏิบัติงานซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่าการจัดการแบบ
วิทยาศาสตร์แบบนี้จะก่อให้เกิดผลดีในแง่ของการเพิ่มผลผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพในการท างานมากแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่คือวิธีการ
นี้จะไม่เห็นความส าคัญระหว่างองค์การกับสังคม  

 
 
 
 
 

                                                             
๑๘ วิเชียร วิทยอุดม, ทฤษฎีองค์การฉบับแนวใหม่, (กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๒–๖. 



๑๗ 

ตารางที่ ๒.๖ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ (ต่อ) 

 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
อนิวัช แก้วจ านงค์, (๒๕๕๗),  
หน้า ๓๗. 

งานทุกงานต้องมีการก าหนดวิธีการท างานขึ้นมาก่อนโดยการ
ค้นคว้ าพัฒนาทดลองหาวิธีการท างานท่ีดี ท่ี สุดขึ้นมาและ
ก าหนดให้ทุกคนต้องท างานตามวิธีท่ีก าหนดนั้นคนงานท่ีจะรับเข้า
มาท างานจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อหาว่าแต่ละคนมี
ความรู้ความสามารถท่ีตรงตามความต้องการของงาน 

 

๓.หลักการบริหาร Henri Fayol เป็นผู้บริหารของบริษัทถ่านหินท่ีมีขนาดใหญ่ผู้ค้นพบ
หลักการบริหารท่ีถูกต้องและมีระเบียบของการท างานท่ีดีขึ้นมาในบริษัทหลักการในหลายๆข้ออาจจะ
มีใช้อยู่จริงแต่จะเน้นการอธิบายเป็นหลักโดยได้มาจากประสบการณ์ของตัวเขาเองและเขาจึงเสนอ
เป็นหลักการในการจัดการ ๑๔ ประการท่ีเป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารและจะสามารถจัดการดังนี้ ๑๙  

๑) การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) Henri Fayol ได้เสนอว่าคนงานควรจะได้รับ
การมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติมากขึ้นหรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงาน
มากยิ่งขึ้นซึ่งหลักการนี้จะท าให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้  

๒) อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์ 
และฟาโย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ านาจหน้าท่ีแบบเป็นทางการของ
แวปเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าท่ีของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชาส่วนอ านาจหน้าท่ีแบบไม่
เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และยังความสามารถในการน า (Leading) 
และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๓) การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) Henri Fayol กล่าวว่าค าส่ังสอง
ค าส่ัง (Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างานเช่นการรายงานจะมีความเกี่ยวข้องใน
เมื่อผู้ควบคุมสองคนได้ให้ค าส่ังกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวท าให้เกิดการสับสนในบาง
สถานการณ์ค าส่ังสองค าส่ังนี้จะท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและท าให้เกิดการสับสนใน
ล าดับข้ันของอ านาจหน้าท่ีแบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยากและผู้บริหารจะ
ไม่สนใจในความรู้ สึกของผู้ใต้บังคับบัญชามักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้า
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เช่ือฟัง  

๔) สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าท่ี (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาว

                                                             
๑๙ ชูเกียรติ เน้ือไม้ , แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา http://adisony. 

blogspot.com/ [๒๐ พ.ค. ๒๕๖๑]. 



๑๘ 

ของสายการบังคับบัญชาโดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับท่ีเป็นขั้นของการบริหารจัดการ
จ านวนท่ีดีท่ีสุดในล าดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อส่ือสารระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่างรวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการจัดการ 
(Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาในการ
ติดต่อส่ือสารลดลงและองค์การจะมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นภายในองค์การ
ได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารในระดับกลาง
และระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนกต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับเดียวกันใน
แผนกอื่นๆซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้นเนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอื่นและรู้วิธีการ
ในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้นเป็นการสร้าง
ทีมงานข้ามสายซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

๕) การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ท่ี 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การซึ่งอ านาจหน้าท่ีจะไม่ได้รวมไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ 
บัญชาแต่เป็นการก าหนดว่าควรมีการรวมอ านาจไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงเท่าไรอย่างไรและมีการ 
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไรส่ิงนี้ถือว่ามีความส าคัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ  

๖) การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานท่ีใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดท่ีไม่มีการวางแผนจะท า
ให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผลซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคลแต่การวางแผนจะเริ่มท่ีผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางท่ีมีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี 
จุดหมายและแผนเดียวกัน 

๗) หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการท่ีใช้หลักความเท่าเทียมกัน  

๘) การออกค าส่ัง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพื่อให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าท่ีของพนักงานแต่ละคนและเป็นการช้ีวัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเล่ือนขั้นได้ในอนาคตการวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบันเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีส าหรับ
คนทุกคนและทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าท่ีของตน  

๙) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าส่ิงต่างๆโดย
ปราศจากการส่ังการจากผู้บังคับบัญชาผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การเนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ



๑๙ 

ของพนักงานและความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุลซึ่งเป็นส่ิงท่ีช้ีวัดผู้บริหารระดับสูงใน
การพัฒนาและการบริหารงาน  

๑๐) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเช่ือฟัง 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมาส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชาความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ผู้บริหารหลายๆคนท่ีสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ปฏิบัติงานท้ังหมดและท างานอย่างเข้มแข็ง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การและเป็นความสามารถของผู้บริหารในการท่ีจะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย  

๑๑) ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัสและ
แผนการแบ่งก าไรเป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การระบบรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพสามารถให้
ความยุติธรรมท้ังพนักงานและองค์การรวมท้ังสามารถกระตุ้นผลผลิตเพิ่มโดยการให้รางวัลเพื่อเป็น
การสนับสนุนให้มีผลผลิตเพิ่มข้ึนโดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและตอบสนองความ
พึงพอใจสูงสุดท้ังนายจ้างและลูกจ้างเท่าท่ีจะท าได้  

๑๒) ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี 
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาวเมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น 
ระยะเวลานานโดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก 
ทรัพยากรขององค์การ   

๑๓)  ผลประ โยชน์ ส่ วน ตัวมีความส า คัญน้อยกว่ าผลประโยชน์ ขององ ค์การ 
(Subordination of Individual Interests to the Common Interest) ผลประโยชน์ขององค์การ 
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆคนหรือของทุกกลุ่มในองค์การในขณะท่ีองค์การก็ยังด าเนินกิจการอยู่ 
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ  

๑๔) ความสามัคคี (Sprit De Corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การท่ี
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่มในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าท่ีตามล าดับขั้น
ภายในองค์การและสิทธิในการส่ังการหรือการบริโภคและความร่วมมือกันซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการท่ีท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้
หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงานโดยการติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ีส าคัญ
เพราะความสามัคคีคือพลังเมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง๒๐ 

William Edward Deming ไ ด้ ป ร ะ ยุ ก ต์ ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ต า ม แ น ว ข อ ง 
กูลิกและเออร์วิก ให้ส้ันลงเรียกว่า เดมมิ่ง (Deming) คือ แบบ PDCA ดังนี้ 

(๑) การวางแผน (Plan) 
(๒) การปฏิบัติตามแผน (Do) 
(๓) การตรวจสอบ (Check) 

                                                             
๒๐ วิเชียร วิทยาอุดม, การจัดการสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธนธัชการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๔), 

หน้า ๒๒-๒๔. 



๒๐ 

(๔) การปฏิบัติ (Action)๒๑  
P คือ การวางแผน (Plan) การท างานซึ่งเราต้องรู้ว่าเราจะให้ใครท า (Who) ท าอะไร 

(What) ท าท่ีไหน (Where) ท าเมื่อไหร่และมีเวลาเท่าไหร่ (When) ท าอย่างไร (How) ภายใต้
งบประมาณเท่าไหร่ (How much) ให้ได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ (Purpose) เช่น ปัญหามันเริ่มต้นจาก
คน ๑ คน ไม่ได้มีงานเดียวทุกๆคนมีท้ังงานด่วนงานแทรกงานของหัวหน้างานของเพื่อนสารพัดงานท่ี
เข้ามาดังนั้นคนท างานจึงเริ่มรวนไม่รู้จะท างานไหนก่อนพอจะเริ่มท างานนั้นผู้ร่วมงานถูกดึงไปท าอยา่ง
อื่น ง านเ ดิน ต่อ ไม่ ไ ด้พอท าง านหนึ่ ง เสร็ จ เวลาไม่ ก็พอ ท่ีจะท า ง านถัด ไป ต้องปรับ  How  
(ปรับวิธีการ) อีกแล้วแต่การปรับ How แบบเหลือเวลาท างานน้อยๆมักจะท าได้ยากแต่สุดท้ายทีมงาน
ก็ต้องวกกลับมาปรึกษาหัวหน้าทีมอีกครั้งส าหรับปัญหาเหล่านี้หากจะแก้ต้องท าให้ความผันผวนของ
การด าเนินตามแผนงานมีให้น้อยลงซึ่งคนท่ีเป็นหัวหน้าทีมจ าเป็นต้อง Priority งานทุกงานต้องก าหนด
เป้าหมาย (Purpose) ของแต่ละงานไว้ชัดเจนยิ่งแล้วจึงท าการวางแผนงาน (Plan) และหากต้องการ
ให้ทีมงานปรับตัวได้เร็วได้นั้นหัวหน้าทีมจะต้องสอน (Coaching) วิธี คิดให้กับทีมงานด้วยใน
ขณะเดียวกันหัวหน้าทีมต้องปรับแผนงานเร็วเพื่อท่ีจะได้น าพาทีมงานในการท างานให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้ 

D คือ การลงมือท า (Do) มันเริ่มต้นจากความไม่ชัดเจนของหลายส่ิงหลายอย่างเช่นแม้ว่า
ตอนวางแผนนั้นจะบอกว่าให้ใครท าให้ฝ่ายไหนท าบ้างแต่ไม่ได้ระบุไปว่าใครเป็นเจ้าภาพหลักซึ่งมันจะ
ส่งผลให้ทีมงานเกี่ยงงานกันได้ง่ายยิ่งหากไม่ชอบขี้หน้ากันด้วยแล้วงานยิ่งไม่เดินเลยหรือในตอน
วางแผนอาจจะบอกว่าจะต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้เท่านี้แต่พอท าจริงปริมาณไม่พอใช้เพราะตอนวางแผน 
อาจมองว่างบประมาณไม่พอเลยตัดโน่นตัดนี่จนความเป็นจริงเกิดความไม่เพียงพอต่อการท างาน 
ดังนั้นการแก้ปัญหาเหล่านี้ส่ิงท่ีต้องท าในฐานะหัวหน้าทีมงานก็คือการระมัดระวังในการน าทีม 
(Directing) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องวิธีการส่ือสาร (Communication) การจูงใจให้ทีมงานอยาก
ท างาน (Motivation) และหัวหน้าทีมยังต้องท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา (Consulting) ให้กับทีมงานด้วย 
รวมไปถึงต้องมีการจัดก าลังคนและจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน (Organizing)  
ให้ดีก่อนท่ีจะด าเนินการลงมือท า 

C คือ การตรวจสอบงาน (Check) มันเริ่มต้นจากการตรวจสอบนั้นท าได้โดยง่ายแต่การ
น าข้อมูลท่ีตรวจสอบไปใช้ในการควบคุมการท างานของส่วนงานนั้นๆมักเป็นไปอย่างเช่ืองช้าหรือไม่ได้
น าไปใช้เลยและเมื่อเวลาผ่านไปพนักงานจะมองว่าการตรวจสอบของเขานั้นไม่เห็นมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องท าเลยไม่นานพวกเขาก็จะเลิกท าการตรวจสอบงานดังนั้นวิธีการหรือแนวทางการแก้ไขคือ 
หัวหน้าทีมงานจะต้องเป็นผู้รับรู้ผลของการตรวจสอบงาน (Check) ของส่วนงานในสังกัดท้ังหมดเพื่อ
จะได้ท าการเป็นผู้ประสานงาน (Coordinator) การน าข้อมูลไปใช้ในการควบคุม (Control) ให้ผลงาน
เป็นตามแผนและหัวหน้างานยังจ าเป็นต้องด าเนินการติดตามการตรวจสอบผลงานและควบคุมผลงาน
อย่างต่อเนื่อง (Continue) อย่างสม่ าเสมอเพื่อท าให้ทีมงานเห็นถึงความส าคัญของงาน  

A คือ การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น (Act) คือในกรณีท่ีผลงานออกมาไม่ได้ตามเป้าหมาย
ก็ไม่มีใครท าอะไรต่อและยิ่งงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้พนักงานก็จะท าเหมือนเดิมซึ่งท าให้องค์กรไม่
                                                             

๒๑ สุภาภรณ์ สามารถ และสุนิสา วิสุทธิรัตน์,  แนวคิดและทฤษฎี Luther Gulick, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: http://wirotsriherun1.blogspot.com/2015/08/1-luther-gulick.html ,[๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒]. 

http://wirotsriherun1.blogspot.com/2015/08/1-luther-gulick.html


๒๑ 

พัฒนาดังนั้นแนวทางแก้ไขคือกรณีท่ีท างานไม่ได้เป้าหมายหัวหน้าทีมงานจะต้องท าการปรับแผนงาน 
(Adjust plan) โดยเน้นในประเด็นวิธีการ (How) และในกรณีท่ีท าได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้หัวหน้า
ทีมงานจ าเป็นท่ีจะต้องท าการส่ังการ (Command) ให้ทุกฝ่ายต้ังเป้าหมายให้สูงขึ้นเพื่อท่ีองค์กรจะได้
พัฒนาต่อไปไม่ส้ินสุด (Action to improvement)๒๒ 
ภารกิจส าคัญในการจัดการมี ๗ ประการคือ   

๑) การวางแผน หมายถึง การก าหนดโครงการอย่างกว้างๆว่ามีอะไรบ้างท่ีจะต้องลงมือ
ปฏิบัติตามล าดับของการวางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้นก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ 

๒) การจัดองค์การ หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหารโดยก าหนด
อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆของหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมด้วยการก าหนด
ลักษณะและวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับช้ันแห่งอ านาจหน้าท่ีสูงต่ าลดหล่ันลงไป 

๓) การจัดคนเข้าท างาน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหน่วยงานการ 
บริหารบุคคลดังกล่าวรวมตั้งแต่การแสวงหาคนท างานมาบรรจุการแต่งต้ังการฝึกอบรมและการพัฒนา
บุคคลการบ ารุงขวัญก าลังใจการเล่ือนขั้นลดขั้นตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงานและ  
การบ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดีและมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

๔) การส่ังการ หมายถึง การอ านวยการหรือการวินิจฉัยส่ังการหลังจากการได้ 
วิเคราะห์และพิจารณาโดยรอบคอบรวมท้ังการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าส่ังนั้นๆ 

๕) การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานย่อยหรือ
ต าแหน่งต่างๆในองค์การเพื่อก่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพไม่มีการท างานท่ีซ้ าซ้อนหรือ
ขัดแย้งกันสามารถท างานประสานความกลมกลืนกันเพื่อวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 

๖) การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังบนและล่างเพื่อทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะสะดวกแก่การประสานงานอื่นจะ
เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีรวมกันตลอดจนเป็นการบ ารุงขวัญก าลังใจไปในตัวด้วย 

๗) การงบประมาณ หมายถึง  แผนทางการเงินการจัดสรรทรัพยากรหรือการท า
งบประมาณการเงินวางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงินการบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน
โดยรอบคอบวิธีการหาเงินมาใช้จ่ายในกิจกรรมนั้นๆโดยแสดงวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละปีและรัดกุม 

สรุปได้ว่า แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวกับใช้ศาสตร์และศิลป์
การจัดการท่ีผู้บริหารจะใช้ในการตัดสินใจจะครอบคลุมถึงหน้าท่ีอันประกอบด้วยการวางแผนการ
ด าเนินการการตรวจสอบการด าเนินงานการก าหนดมาตรฐานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนั้นอาจจะต้องมี
การน าเอาแนวคิดและทฤษฎีการจัดการตามหลักท่ีได้ศึกษาเช่นการจัดการแบบวิทยาศาสตร์การ
จัดการแบบราชการท่ีได้ศึกษามายิ่งจะท าให้มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิผลมากขึ้น 
 
 
 
 

                                                             
๒๒ ทะนงศักด์ิ คุ้มไข่นา, การพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๗๖. 



๒๒ 

ตารางที่ ๒.๗ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุภาภรณ์ สามารถ และสุนิสา  
วิสุทธิรัตน์, (๒๕๖๒).หน้า ๑๘. 

P คือการวางแผน (Plan) การท างานซึ่งเราต้องรู้ว่าเราจะให้ใครท า 
(Who) ท าอะไร (What) ท าท่ีไหน (Where) ท าเมื่อไหร่และมีเวลา
เท่าไหร่ (When)  D คือ การลงมือท า (Do) มันเริ่มต้นจากความไม่
ชัดเจนของหลายส่ิงหลายอย่างเช่นแม้ว่าตอนวางแผนนั้นจะบอกว่า
ให้ใครท าให้ฝ่ายไหนท าบ้างแต่ไม่ได้ระบุไปว่าใครเป็นเจ้าภาพหลัก 
C คือการตรวจสอบงาน (Check) มันเริ่มต้นจากการตรวจสอบนั้น
ท าได้โดยง่ายแต่การน าข้อมูลท่ีตรวจสอบไปใช้ในการควบคุมการ
ท างานของส่วนงานนั้นๆ A คือ การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น (Act) 
คือในกรณีท่ีผลงานออกมาไม่ได้ตามเป้าหมายก็ไม่มีใครท าอะไรต่อ
และยิ่งงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  

อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์, 
(๒๕๕๔), หน้า ๒๔-๒๖. 

๑) การวางแผน การก าหนดโครงการอย่างกว้างๆว่ามีอะไรบ้างท่ี
จะต้องลงมือปฏิบัติตามล าดับของการวางแนววิธีปฏิบัติ ๒) การจัด
องค์การ ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานย่อย ๓) การจัดคนเข้า
ท างานการบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหน่วยงานการบริหาร
บุคคลดังกล่าวรวมต้ังแต่การแสวงหาคนท างานมาบรรจุการแต่งต้ัง
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล ๔) การส่ังการ การอ านวยการ
หรือการวิ นิจฉั ย ส่ังการห ลังจากการไ ด้วิ เคราะห์  ๕)  การ
ประสานงานการประสานงานหรือติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานย่อย   
๖) การรายงาน การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ๗) การงบประมาณ แผนทางการเงินการ
จัดสรรทรัพยากรหรือการท างบประมาณการเงิน 

 
๒.๒.๓ แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชน
ใน ก า ร จั ด ก า ร ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ลสนั บ ทึ บ  อ า เ ภ อ วั ง น้ อ ย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไว้ ดังนี้ 

๒.๒.๔ ความหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม จากการท าวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากเอกสารหนังสือต าราต่างๆได้มีผู้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับความหมายของส่ิงแวดล้อมไว้ดังนี้ 

ส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ิงท่ีอยู่โดยรอบท่ีปะปนกันของสภาพภายนอกและสภาพภายในท่ีมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมเช่นแสงแดดอากาศตัวเราอาคาร



๒๓ 

บ้านเรือนรถยนต์โทรศัพท์และวัฒนธรรมต่างๆ๒๓ เป็นแหล่งทรัพย์สินเป็นปัจจัยพื้นฐานของการ
ด ารงชีวิตเช่นอากาศน้ าพืชสัตว์พลังงานและความสวยงามของธรรมชาติเป็นต้นส่ิงท้ังปวงเหล่านี้ถือ
เป็นทรัพย์สินท่ีเป็นประโยชน์เกื้อกูลให้ด ารงชีวิตอยู่ได้เป็นท่ีมาของวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตของ
ระบบเศรษฐกิจซึ่งนับว่าเป็นแหล่งรองรับของเสียจากกระบวนการผลิตและกระบวนการบริโภคเป็นท่ี
รองรับในกิจกรรมต่างๆของมนุษย์รวมไปถึงหน้าท่ีท่ีส าคัญคือให้ความร่มรื่นสบายอารมณ์ในจิตใจ
มนุษย์เช่นภูเขาป่าไม้ต้นน้ าล าธารท่ีมีความสวยงามตามลักษณะท่ีเรียกว่าธรรมชาติเป็นแหล่งท่ีบรรดา
ผู้คนนักท่องเท่ียวนิยมชมช่ืนและต่างก็มาพักผ่อนหย่อนใจ๒๔ ส่ิงแวดล้อมกับมนุษย์มีความสัมพันธ์กัน
ในรูปแบบท่ีไม่สามารถแยกกันได้หรือสัมพันธ์กันแบบซิมไบโอซิสนั่นคือมนุษย์ต้องพึ่งพาส่ิงแวดล้อม
ขณะเดียวกันส่ิงแวดล้อมต้องพึ่งมนุษย์ดังนั้นจึงต้องศึกษาหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจเพื่อจะได้น าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อมให้อยู่
ในสถานภาพท่ีสมดุลธรรมชาติตลอดไปทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ท้ังท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตรวม 
กระท่ังท่ีเป็นรูปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบ
แผนประเพณีความเช่ือ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกันเป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันผลกระทบ
จากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเล่ียงมิได้ส่ิงแวดล้อมเป็นวงจร
และวัฏจักรท่ีเกี่ยวข้องกันไปท้ังระบบส่ิงแวดล้อมมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในแต่ละประเภทส่ิงแวดล้อม
นั้นๆอยู่ร่วมกับส่ิงแวดล้อมอื่นๆมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์ต่อกันเป็นลูกโซ่เมื่อท าลายส่ิงแวดล้อม
หนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอื่นๆเนื่องจากส่ิงแวดล้อมจะมีลักษณะท่ีทนทานต่อการถูก
กระทบแตกต่างกัน๒๕ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญท่ีมนุษย์ได้น ามา
เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตส่งผลให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม๒๖ ท าให้ปัจจุบัน
ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมเป็นท่ีกล่าวถึงมากขึ้นเนื่องจากมีปรากฏการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์มากขึ้นส่ิงแวดล้อมคือส่ิงต่างๆท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์
สร้างขึ้นท้ังท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตท่ีอยู่รอบๆ ตัวเราส่วนตัวเรานั้นหมายถึงมนุษย์และกลุ่มส่ิงมีชีวิตชนิด
ต่างๆประเภทส่ิงแวดล้อมสามารถจ าแนกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือท่ีเราเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติเช่นดินน้ า 
ป่าไม้ภูเขาเป็นต้นซึ่งสามารถจ าแนกออกได้ ๒ พวกย่อย คือ 

๑) ส่ิงแวดล้อมท่ีมีชีวิตหรือชีวภาพคือส่ิงแวดล้อมท่ีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งลักษณะเฉพาะตัว
เหล่านั้นถูกควบคุมโดยหน่วยทางพันธุกรรมหรือยีนเช่นส่ิงมีชีวิตกลุ่มพืชหรือผู้ผลิตได้แก่ทรัพยากรป่า
                                                             

๒๓ สอนชัย ผาลิวงศ์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองในเขตเทศบาลนคร
หลวงเวียงจันทน์”,วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๕๖), หน้า ๑๒. 

๒๔ ธิดารัตน์ โพธิมามกะ และคณะ, ชีวิตและสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: โครงการศูนย์หนังสือ 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๕), หน้า ๖-๗. 

๒๕ สามารถ เลิศชาย, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวง 
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม , [ออนไลน์ ],  แหล่งที่มา : https://web.ku.ac.th/schoolnet 
/snet6/envi1/envi1-1.htm [ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒]. 

๒๖ สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี, (ไทย-ญ่ีปุ่น) ๒๕๕๐, หน้า ๒-๔. 

https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi1/envi1-1.htm
https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi1/envi1-1.htm


๒๔ 

ไม้ส่ิงมีชีวิตกลุ่มสัตว์หรือผู้บริโภคได้แก่ทรัพยากรสัตว์ป่ามนุษย์และส่ิงมีชีวิตกลุ่มจุลินทรีย์หรือผู้ย่อย
สลายได้แก่เช้ือราแบคทีเรียและไวรัสเป็นต้น 

๒) ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิตหรือกายภาพ คือ ส่ิงแวดล้อมท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได้ท้ังท่ีมองเห็น
และมองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่ลักษณะของส่ิงแวดล้อมพวกนี้จะไม่ถูกควบคุมโดยหน่วยทางพันธุกรรม
หรือยีนเช่นทรัพยากรน้ าทรัพยากรดินทรัพยากรอากาศเป็นต้นซึ่งส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติท่ี
มีชีวิตมนุษย์น าไปใช้ประโยชน์ส าหรับเป็นปัจจัย ๔ ในการด ารงชีพและช่วยในการควบคุมชนิดปริมาณ
และสัดส่วนของโครงสร้างของส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตในระบบนิเวศให้มีชนิดปริมาณและสัดส่วนท่ี
เหมาะสมส่วนส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ไม่มีชีวิตเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุนให้
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีชีวิตท่ีเป็นโครงสร้างของระบบนิเวศท่ีสามารถท างานเป็นปกติตามบทบาทและหน้าท่ีใน
ระบบนิเวศได้แก่บทบาทผู้ผลิตบทบาทผู้บริโภคและบทบาทผู้ย่อยสลาย 

๒. ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นสามารถแยกได้ ๒ พวกย่อยคือ 
๑) ส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพกายภาพเช่นต้นไม้ท่ีเกิดจากการเพาะเนื้อเยื่อการโคลนนิ่ง 

แพะแกะการตัดต่อหน่วยทางพันธุกรรมพืชเพื่อใช้เป็นอาหารของมนุษย์ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็น 
ส่ิงท่ีมีชีวิตท้ังส้ินดังนั้นจึงได้จัดส่ิงแวดล้อมเหล่านั้นเป็นส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพส่วน

ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิตเช่นบ้านถนนสะพานและรถเป็นต้นจัดเป็นส่ิงแวดล้อมทางกายภาพซึ่ง
ส่ิงแวดล้อมท้ังทางกายภาพและชีวภาพท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมาก็เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต
โดยใช้ส่ิงแวดล้อมเหล่านั้นส าหรับเป็นปัจจัยส่ีและปัจจัยห้าท าให้มนุษย์มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ในการด ารงชีพดีมากขึ้น 

๒) ส่ิงแวดล้อมทางสังคมและนามธรรมเช่นวัฒนธรรมกฎหมายศาสนาประเพณีค่านิยม
และจารีตประเพณีเป็นต้นซึ่งจะเห็นว่าส่ิงแวดล้อมเหล่านั้น๒๗ ไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้แต่มนุษย์
สามารถน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้เพื่อท าให้มนุษย์และส่ิงแวดล้อมต่างๆสามารถอาศัยอยู่ใน
สังคมอย่างเป็นระเบียบนั่นเองดังนั้นส่ิงแวดล้อมทางสังคมมีประโยชน์ต่อมนุษย์ท าให้สังคมไม่เกิด
ปัญหาต่างๆเช่นการแก่งแย่งการลักขโมยเป็นต้น 

ส่ิงแวดล้อมเป็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวเราท้ังท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตท้ังท่ีเป็นรูปธรรม
และนามธรรมมีอิทธิพลท่ีเกี่ยวโยงถึงกันเป็นปัจจัยท่ีเกื้อหนุนซึ่งกันและกันผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะ
เกิดสร้างหรือท าลายส่ิงอื่นๆอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ส่ิงแวดล้อมเป็นวงจรหรือวัฎจักรท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันท้ังระบบ๒๘ เป็นส่ิงท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์อาจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นมีชีวิตหรือไม่
มีชีวิตมีรูปธรรมหรือนามธรรมและมีความเหมาะสมหรืออาจไม่มีความเหมาะสมก็ได้เช่นแสงแดด 
แม่น้ าถนนบ้านเรือนโบราณสถานประเพณีและวัฒนธรรมเป็นต้นเป็นทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ท้ังมี
ชีวิตและไม่มีชีวิตท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมมีอิทธิพลเช่ือมโยงถึงกันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันและ
กันผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนสร้างเสริมหรือท าลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้๒๙ มนุษย์

                                                             
๒๗ พงษ์วุฒิ สิทธิพล, การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: สกายบุ๊คส์, ๒๕๕๗), หน้า ๙. 
๒๘ พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล , นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม , (กรุงเทพมหานคร: สกายบุ๊คส์ , 

๒๕๕๗), หน้า ๒๔. 
๒๙ สิทธิพงษ์ ติลกวณิช, “อ านาจการเมืองกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม”, วารสาร

นิเวศวิทยา, ฉบับที่ ๒๗ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓), ๒๔. 



๒๕ 

เรามีความคุ้นเคยกับค าว่าส่ิงแวดล้อมเริ่มเป็นท่ีคุ้นเคยในแง่ของความต่ืนตัวเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ได้จ าแนกส่ิงแวดล้อมออกเป็น ๔ มิติดังนี้ 

๑) มิติทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรท้ังท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรท่ีมนุษย์
สร้างขึ้นหรือท่ีเรียกว่าปัจจัย ๔ คือ ปัจจัยด้านเครื่องนุ่งห่มปัจจัยด้านอาหารปัจจัยด้านท่ีอยู่อาศัยและ
ปัจจัยด้านยารักษาโรคให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้แก่ทรัพยากรทางกายภาพและ
ทรัพยากรทางชีวภาพ๓๐ 

๒) มิติเทคโนโลยี โดยมีบทบาทและความส าคัญต่อการตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์โดยมนุษย์น าเทคโนโลยีหลายรูปแบบมาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย 

๓) มิติของเสียและมลพิษส่ิงแวดล้อมคือเมื่อมีการใช้ทรัพยากรด้วยเทคโนโลยีย่อมมีของ
เสียและมลภาวะเกิดข้ึนเสมอมิติทางของเสียและมลพิษส่ิงแวดล้อมเป็นมิติท่ีแสดงให้เห็นผลของการใช้
ทรัพยากร 

๔) มิติมนุษย์หรือเศรษฐกิจสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษย์ท่ีได้สร้างพฤติกรรมของมนุษย์ต่อ
สภาพแวดล้อมท้ังระบบส่ิงแวดล้อมประกอบไปด้วยประชากรการศึกษาอนามัยการเมืองการปกครอง
และการนันทนาการเป็นต้น๓๑  

สรุปได้ว่า จากส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะมีผลกระทบต่อ
สุขภาพท้ังทางตรงและทางอ้อมมนุษย์จึงควรตระหนักถึงประโยชน์ของการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ของส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นมีชีวิตหรือไม่
มีชีวิตมีรูปธรรมหรือนามธรรมและมีความเหมาะสมหรืออาจไม่มีความเหมาะสมก็ได้เช่นแสงแดด 
แม่น้ าถนนบ้านเรือนโบราณสถานประเพณีและวัฒนธรรมเป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๓๐ เกษม จันทร์แก้ว, การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๙), หน้า ๒. 
๓๑ พงษ์วุฒิ สิทธิพล, การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น , (กรุงเทพมหานคร: สกายบุ๊คส์ , ๒๕๕๗),  

หน้า ๓๕. 



๒๖ 

ตารางที่ ๒.๘ ความหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม  
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สอนชัย ผาลิวงศ์, (๒๕๕๖),  
หน้า ๑๒. 

ส่ิงแวดล้อมหมายถึงส่ิงท่ีอยู่โดยรอบท่ีปะปนกันของสภาพภายนอก
และสภาพภายในท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ท้ังท่ีเป็น
รูปธรรมและนามธรรมเช่นแสงแดดอากาศตัวเราอาคารบ้านเรือน 
รถยนต์โทรศัพท์และวัฒนธรรมต่างๆ 

ธิดารัตน์ โพธิมามกะ และ
คณะ,  ๒๕๕๕), หน้า ๖-๗. 

การผลิตของระบบเศรษฐกิจซึ่งนับว่าเป็นแหล่งรองรับของเสียจาก
กระบวนการผลิตและกระบวนการบริโภคเป็นท่ีรองรับในกิจกรรม
ต่างๆของมนุษย์รวมไปถึงหน้าท่ีท่ีส าคัญคือให้ความร่มรื่นสบาย
อารมณ์ในจิตใจมนุษย์เช่นภูเขาป่าไม้ต้นน้ าล าธารท่ีมีความสวยงาม
ตาม ลักษณะ ท่ี เรี ยกว่ าธรรมชา ติ เป็นแหล่ง ท่ี บรรดา ผู้คน
นักท่องเท่ียวนิยมชมช่ืนและต่างก็มาพักผ่อนหย่อนใจ 

สามารถ เลิศชาย, (๒๕๖๒) ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วน
หนึ่งอย่างหลีกเล่ียงไม่ ได้ส่ิงแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรท่ี
เกี่ยวข้องกันไปท้ังระบบส่ิงแวดล้อมมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในแต่ละ
ประเภทส่ิงแวดล้อมนั้นๆอยู่ร่วมกับส่ิงแวดล้อมอื่นๆมีความ
เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์ต่อกันเป็นลูกโซ่เมื่อท าลายส่ิงแวดล้อมหนึ่ง
ย่อมส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอื่นๆเนื่องจากส่ิงแวดล้อมจะมี
ลักษณะท่ีทนทานต่อการถูกกระทบแตกต่างกัน 

โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 
(๒๕๕๑), หน้า ๒. 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญท่ี
มนุษย์ได้น ามาเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตส่งผลให้เกิดปัญหา
ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม 

สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์,   
(๒๕๕๐), หน้า ๒-๔. 

ส่ิงแวดล้อมท่ีมีชีวิตหรือชีวภาพคือส่ิงแวดล้อมท่ีลักษณะเฉพาะตัว
ซึ่งลักษณะเฉพาะตัวเหล่านั้นถูกควบคุมโดยหน่วยทางพันธุกรรม
หรือยีนเช่นส่ิงมีชีวิตกลุ่มพืชหรือผู้ผลิตได้แก่ทรัพยากรป่าไม้ 
ส่ิงมีชีวิตกลุ่มสัตว์หรือผู้บริโภคได้แก่ทรัพยากรสัตว์ป่ามนุษย์และ
ส่ิงมีชีวิตกลุ่มจุลินทรีย์หรือผู้ย่อยสลายได้แก่เช้ือราแบคทีเรียและ
ไวรัสเป็นต้น 

พงษ์วุฒิ สิทธิพล, (๒๕๕๗),  
หน้า ๙. 

ส่ิงแวดล้อมเป็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวเราท้ังท่ีมีชีวิตและไม่มี
ชีวิตท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมมีอิทธิพลท่ีเกี่ยวโยงถึงกันเป็น
ปัจจัยท่ีเกื้อหนุนซึ่งกันและกันผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะเกิดสร้าง
หรือท าลายส่ิงอื่นๆอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ส่ิงแวดล้อมเป็นวงจรหรือ 
วัฏจักรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันท้ังระบบ 

 
 
 



๒๗ 

ตารางที่ ๒.๘ ความหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พงษ์วุฒิ สิทธิพล, (๒๕๕๗),  
หน้า ๙. 

ส่ิงแวดล้อมเป็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวเราท้ังท่ีมีชีวิตและไม่มี
ชีวิตท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมมีอิทธิพลท่ีเกี่ยวโยงถึงกันเป็น
ปัจจัยท่ีเกื้อหนุนซึ่งกันและกันผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะเกิดสร้าง
หรือท าลายส่ิงอื่นๆอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ส่ิงแวดล้อมเป็นวงจรหรือ 
วัฏจักรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันท้ังระบบ 

พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, 
(๒๕๕๗), หน้า ๒๔. 

เป็นส่ิงท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์
สร้างขึ้นมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมีรูปธรรมหรือนามธรรมและมีความ
เหมาะสมหรืออาจไม่มีความเหมาะสมก็ได้เช่นแสงแดดแม่น้ าถนน 
บ้านเรือนโบราณสถานประเพณีและวัฒนธรรมเป็นต้น 

สิทธิพงษ์ ติลกวณิช,   
(๒๕๕๓), หน้า ๒๔. 

มนุษย์เรามีความคุ้นเคยกับค าว่าส่ิงแวดล้อมเริ่มเป็นท่ีคุ้นเคยในแง่
ของความต่ืนตัวเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

เกษม จันทร์แก้ว, (๒๕๕๙),  
หน้า ๒. 

๑) มิติทรัพยากรหมายถึงทรัพยากรท้ังท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
และทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างขึ้น หรือท่ีเรียกว่าปัจจัย ๔ คือ ปัจจัย
ด้านเครื่องนุ่งห่มปัจจัยด้านอาหารปัจจัยด้านท่ีอยู่อาศัยและปัจจัย
ด้านยารักษาโรค 
๒) มิติเทคโนโลยีโดยมีบทบาทและความส าคัญต่อการตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์โดยมนุษย์น าเทคโนโลยีหลายรูปแบบมาใช้
เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย 
๓) มิติของเสียและมลพิษส่ิงแวดล้อมคือเมื่อมีการใช้ทรัพยากรด้วย
เทคโนโลยีย่อมมีของเสียและมลภาวะเกิดขึ้นเสมอมิติทางของเสีย
และมลพิษส่ิงแวดล้อมเป็นมิ ติ ท่ีแสดงให้ เห็นผลของการใช้
ทรัพยากร 
๔) มิติมนุษย์หรือเศรษฐกิจสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษย์ท่ีได้สร้าง
พฤติกรรมของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมท้ังระบบส่ิงแวดล้อม 
ประกอบไปด้วยประชากรการศึกษาอนามัยการเมืองการปกครอง
และการนันทนาการเป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

๒.๒.๕ ปัญหาน้ าเน่าเสียและขยะมูลฝอยในล าคลอง 
๑. สาเหตุของน้ าเน่าเสียน้ าเสียจะส่งผลกระทบเริ่มจากการมีกล่ินเหม็นท าให้เป็นโรค

ผิวหนังเป็นตัวแพร่เช้ือโรคและพยาธิต่างๆท าให้สัตว์น้ าและพืชน้ าตาย (ท าให้เพิ่มระดับปัญหา
เพิ่มขึ้น) มักเกิดจากการปล่อยน้ าเสียการท้ิงขยะจากครัวเรือนชุมชนสถานท่ีสาธารณะเช่นโรงเรียน
โรงแรมโรงพยาบาลโรงมหรสพ ฯลฯ ท าให้น้ ามันสารเคมีสารพิษสารอินทรีย์เช้ือโรคพยาธิเป็นต้นท่ี
ไม่ได้รับการบ าบัดหรือมีการจัดการก าจัดท่ีถูกต้องถูกปล่อยหรือถูกชะล้างสู่แหล่งน้ า 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นโดยตรงและเกิดผลรวดเร็วถ้ามีการท้ิงน้ าเสียท่ีไม่ได้ผ่านการ
บ าบัดท่ีสมบูรณ์หรือท้ิงของเสียขยะมูลฝอยสารเคมีสารพิษลงสู่แหล่งน้ าโดยตรงและจะเกิดขึ้น
ทางอ้อมแบบค่อยๆส่งผลกระทบเกิดจากการการจัดการควบคุมบ าบัดก าจัดไม่ดีสารพิษจะถูกชะล้าง
ไปสู่แหล่งน้ าหรือซึมลงสู่ช้ันน้ าใต้ดินช้าๆ 

๒. ผลกระทบของน้ าเน่าเสียปัจจุบันเราจะพบแหล่งน้ าท่ีเน่าสกปรกอยู่ท่ัวไปน้ าลักษณะ
เช่นนี้ไม่สามารถน ามาใช้อุปโภคและบริโภคได้ท้ังก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็นอันตรายและความเสียหาย
อย่างมหาศาลต่อการประมงการเกษตรการสาธารณสุขประการส าคัญคือท าให้ระบบนิเวศธรรมชาติ
ถูกท าลายหรือเส่ือมคุณภาพจนไม่เหมาะท่ีส่ิงมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้ท าให้เกิดการตายของสัตว์และพืชน้ า
เป็นจ านวนมากท าให้แหล่งน้ าเกิดการเน่าและขาดออกซิเจนท่ีละลายน้ าแหล่งน้ าท่ีมีสารพิษพวกยาฆ่า
แมลงและยาปราบศัตรูพืชสะสมอยู่มากรวมท้ังแหล่งน้ าท่ีมีคราบน้ ามันปกคลุมและโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆท่ีปล่อยสารพิษและความร้อนลงสู่แหล่งน้ าหากน้ าด่ืมน้ าใ ช้มีสารพิษและ
เช้ือจุลินทรีย์ท่ีเป็นเช้ือโรคปะปนมาจะก่อให้เกิดโรคนานาชนิดกับมนุษย์และสัตว์น้ าท่ีเส่ือมคุณภาพ
หากน ามาผ่านกระบวนการก าจัดของเสียออกเพื่อให้ได้น้ าด่ืมน้ าใช้ท่ีสะอาดปราศจากเช้ือโรคและ
สารพิษจะเป็นเหตุให้เกิดการส้ินเปลืองทรัพยากรส้ินเปลืองเงินในการจัดการเพื่อผลิตน้ าท่ีได้คุณภาพ
เป็นจ านวนท่ีสูงมากเนื่องจากมลพิษทางน้ าก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมนานาประการขึ้นกับระบบนิเวศ
ธรรมชาติแหล่งเกษตรกรรมแหล่งประมงและแหล่งชุมชนดังนั้นจึงควรหาแนวทางป้องกันการเน่าเสีย
ของน้ าเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาและงบประมาณในการแก้ไขน้ าเน่าให้กลับมาเป็นน้ าท่ีดีมีคุณภาพ 

๓. การก าจัดน้ าเสียและควบคุมมลพิษทางน้ าวิธีการในการควบคุมการเกิดมลภาวะทาง
น้ าก็คือการไม่ผลิตสารมลพิษทางน้ าหรือผลิตให้น้อยลงเท่าท่ีจะท าได้หากเกิดมลพิษทางน้ าขึ้นแล้ว
จะต้องมีการก าจัดมลพิษในน้ าให้เหลือน้อยท่ีสุดการก าจัดน้ าเสียท าได้หลายวิธีดังนี้ 

๑) การก าจัดน้ าเสียโดยวิธีธรรมชาติ (Self-Purification) ในน้ าจะมีจุลินทรีย์โดยเฉพาะ
แบคทีเรียชนิดท่ีใช้ออกซิเจนท าหน้าท่ีก าจัดสารมลพิษในน้ าเสียอยู่แล้วโดยธรรมชาติการย่อยสลาย
สารมลพิษท่ีเป็นสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียท าให้ลดการเน่าเสียของน้ าหากมีการควบคุมจ านวน
แบคทีเรียให้อยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมไม่มากจนเกินไปจนท าให้เกิดการขาดแคลนออกซิเจนหรือไม่น้อย
จนเกินไปจนเกิดการย่อยสลายไม่ทันนอกจากนั้นยังต้องควบคุมปริมาณออกซิเจนในน้ าให้มีมาก 

๒) การควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าการควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า
เป็นการป้องกันและลดการน าสารมลพิษลงสู่แหล่งน้ ากรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวง 



๒๙ 

อุตสาหกรรมจึงได้ก าหนดมาตรฐานน้ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆให้มีค่าของสาร
แขวนลอย ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตรและค่าบีโอดี๓๒ มิลลิกรัมต่อลิตรดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
จะต้องต้ังอุปกรณ์ก าจัดน้ าเสียและด าเนินการก าจัดน้ าเสียให้ได้มาตรฐานดังท่ีก าหนดไว้ก่อนปล่อยลง 

สู่แหล่งน้ าธรรมชาติการก าจัดน้ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นการก าจัดส่ิงปนเปื้อนท่ี
ท าให้น้ าเสียอยู่ในเกณฑ์ต่ าสุดท่ีจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ าตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรมก าหนดมาตรฐานน้ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีก าหนดให้โดยองค์การอนามัยโลก 
(WHO)และกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทยก าหนดได้ตามตารางมาตรฐานน้ าท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

๓) การบ าบัดน้ าเสียแหล่งน้ าท่ีเกิดน้ าเน่าเสียแล้วจะต้องห้ามท้ิงส่ิงปฏิกูลของเสียลงใน
แหล่งน้ านั้นอีกท้ังนี้เพื่อให้เวลาน้ าเกิดกระบวนการก าจัดของเสียโดยวิธีธรรมชาติวิธีนี้ต้องใช้เวลานาน
ดังนั้นจึงสามารถเร่งเวลาให้เร็วขึ้นด้วยการเพิ่มปริมาณออกซิเจนเพื่อให้แบคทีเรียสามารถท างานได้ดี
ขึ้น 

๔. หลักการป้องกันน้ าเน่าเสียวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษทางน้ ามีหลายวิธีโดยท่ีเรา
สามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพท่ีดีของแหล่งน้ าได้โดย 

 - ไม่ท้ิงของเสียลงสู่แหล่งน้ าและทางระบายน้ าสาธารณะ  
 - บ าบัดน้ าเสียข้ันต้นก่อนระบายลงแหล่งน้ าหรือท่อระบายน้ า  
 - ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ าและลดปริมาณขยะในบ้านเรือน 
 - ลดหรือหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีปุ๋ยสารก าจัดศัตรูพืชในกิจกรรมทางการเกษตรหรือ

สารเคมีท่ีใช้ในบ้านเรือน  
 - ควรน าน้ าเสียกลับมาใช้ประโยชน์  
 - ส ารวจเพื่อลดปริมาณน้ าเสียของแต่ละขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  
 - สร้างจิตส านึกของประชาชนในตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาคุณภาพ

แหล่งน้ าและประหยัดการใช้น้ าเท่าท่ีจ าเป็น 
สรุปได้ว่า ความหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมว่าส่ิงท่ีอยู่โดยรอบตัวเราท่ีปะปนกันของสภาพ

ภายนอกและสภาพภายในท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการด ารงชีวิตเช่น 
อากาศน้ าพืชสัตว์พลังงานความสวยงามของธรรมชาติเป็นต้นซึ่งนับว่าเป็นแหล่งรองรับของเสียจาก
กระบวนการผลิตและกระบวนการบริโภคเป็นท่ีรองรับในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์รวมไปถึงหน้าท่ี 
ท่ีส าคัญคือให้ความร่มรื่นสบายอารมณ์ในจิตใจมนุษย์อีกท้ังยังมีส่วนช่วยให้ประชาชนในท้องท่ีได้มี
อาชีพและรายได้ท่ีได้มาจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมสามารถจ าแนกเป็น 
 ๒ ประเภทคือ 

๑. ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
๒. ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
มนุษย์เรามีความคุ้นเคยกับค าว่าส่ิงแวดล้อมก็จะเริ่มเป็นท่ีคุ้นเคยในแง่ของความต่ืนตัว

เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
                                                             

๓๒ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งมหาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๒๘๐. 



๓๐ 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล้อม 
งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จากการท่ีได้ศึกษาจากหนังสือและ
เอกสารมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล้อมมาเป็นแนวทางในการท า
วิจัยดังนั้นการจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นกระบวนการจัดการแผนงานหรือกิจกรรมในการสร้างสรรค์ใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อให้มีผลต่อการตอบสนองความต้องการของมนุษย์คือ 
ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพของส่ิงแวดล้อมโดยอาศัยหลักการในการใช้สอย
อย่างประหยัด๓๓ วิธีการด าเนินการหรือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีด ารงอยู่ให้มีเพิ่มข้ึน
หรือไม่ถูกท าลายจนเกินขอบเขตท้ังโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกันการรักษาหรือ
อาจจะต้องท าเพื่อจะได้เห็นหนทางทีควรท าให้ส่ิงแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมายทีแก้ไขก็ตาม๓๔  

การด าเนินการจัดการตามระบบและกลไกในการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสามารถตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนและโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพ
เพื่ออันจะท าให้ส่ิงแวดล้อม๓๕ เป็นการด าเนินงานต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ท้ังในด้านการจัดหาการเก็บรักษาเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนั้นได้สนองความต้องการ
แก่มนุษย์ได้ใช้อย่างไม่ขาดแคลนตลอดไปสามารถให้ค าจ ากัดความของการจัดการส่ิงแวดล้อมได้ดังนี้ 

๑) การจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นเหมือนการอนุรักษ์แต่ต่างกันท่ีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
เหมือนทฤษฎีและหลักการไม่ได้มีแผนงานปฏิบัติส่วนในค าว่าการจัดการส่ิงแวดล้อมนั้นมีความหมาย
ในเชิงปฏิบัติ 

๒) การจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นกระบวนการหมายถึง ต้องมีกลไกขั้นตอนการด าเนินการ
อย่างมีแบบแผน  

๓) การจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นเสมือนแผนงานในการด าเนินการซึ่งการก าหนดแผนงาน
ต้องครอบคลุมนโยบายแผนงานการปฏิบัติงานการตรวจสอบและแก้ไขและการทบทวนนโยบายด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

๔) การจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภายในระบบโดย
ยึดหลักการและวิธีการซึ่งผู้ใช้ต้องตระหนักให้ดีว่าต้องมีทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมท่ีเพียงพอส าหรับ
มนุษย์ในอนาคตด้วย 

๕) การจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นแนวทางหนึ่งของนิเวศพัฒนาปฏิบัติหรือพัฒนาแบบยั่งยืน
กล่าวคือการจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นหลักท่ีเปิดโอกาสให้มีการใช้ทรัพยากรได้แต่ต้องไม่ให้คุณค่าทาง

                                                             
๓๓ จักรพันธ์ุ ปัญจะสุวรรณ, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๕), หน้า ๒๓. 
๓๔ ศิริ ไชยช่อฟ้า, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

https://www.gotoknow.org/posts/313991 [๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒]. 
๓๕ เทเวศ อร่ามเรือง, “การน านโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติของเทศบาล

ต าบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี”, การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต, (การปกครอง
ท้องถ่ิน: มหาวิทยาขอนแก่น, ๒๕๕๑), 

https://www.gotoknow.org/posts/313991


๓๑ 

นิเวศวิทยาสูญไปหมายถึงการน าทรัพยากรมาใช้นั้นจะต้องอยู่ในวิสัยธรรมชาติฟอกตัวเองฟื้นฟูตัวเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเกินความสามารถของธรรมชาติแล้วปัญหาท่ีจะตามมานั้นคือเป็นมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้เลย 

๖) การจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นหลักการและแผนปฏิบัติให้ผู้บริหารด าเนินงานต้ังแต่
แรกเริ่มโครงการและการด าเนินการท้ังนี้เพราะว่าการจัดการส่ิงแวดล้อมนักบริหารสามารถจะทราบ
แนวคิดและด าเนินงานอย่างมีข้ันตอนดังกล่าวแล้วจึงน าไปตัดสินใจในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม๓๖ 

 

ตารางที่ ๒.๙ ความหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 

 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พงษ์วุฒิ สิทธิพล, (๒๕๕๗), 
หน้า ๓๕. 
 
 

การควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าการควบคุมการปล่อยน้ า
เสียลงสู่แหล่งน้ าเป็นการป้องกันและลดการน าสารมลพิษลงสู่แหล่ง
น้ ากรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ก าหนด
มาตรฐานน้ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์,(๒๕๕๙), 
หน้า ๒๘๐. 
 
 
 

การจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นกระบวนการจัดการแผนงานหรือ
กิจกรรมในการสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้มีผลต่อการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 
คือความมี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพของ
ส่ิงแวดล้อมโดยอาศัยหลักการในการใช้สอยอย่างประหยัด 

จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ, 
(๒๕๕๕), หน้า ๒๓. 
 

วิธีการปฏิบัติเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีด ารงอยู่ให้มีเพิ่มขึ้น
หรือไม่ถูกท าลายจนเกินขอบเขตท้ังโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่ว่าจะ
เป็นด้านการป้องกันการรักษาหรือแก้ไขก็ตาม 

เทเวศ อร่ามเรือง, (๒๕๕๑) 
 
 

การจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นหลักการและแผนปฏิบัติให้ผู้บริหาร
ด าเนินงานต้ังแต่แรกเริ่มโครงการและการด าเนินการท้ังนี้เพราะว่า 
การจัดการส่ิงแวดล้อมนักบริหารสามารถจะทราบแนวคิดและ
ด าเนินงานอย่างมีข้ันตอน 

 
๒.๒.๖ ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มีนักวิชาการให้ความหมายดังนี้ 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมหมายถึงสภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับ

อ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ตลอดจนถึงระดับโลกมีความคล้ายคลึงกันมากนอกจากความ
รุนแรงของแต่ละปัญหาท่ีมีความแตกต่างกันซึ่งปัญหาเหล่านั้นแบ่งได้เป็น ๗ ประเภท คือ 

๑) การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร 
๒) การลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ 

                                                             
๓๖ เกษม จันทร์แก้ว, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๓๗. 



๓๒ 

๓) การสูญพันธ์ของสัตว์ป่า 
๔) การขาดแคลนน้ า 
๕) การเส่ือมโทรมและพังทลายของดิน 
๖) ผลท่ีเกิดจากเกษตรกรรม 
๗) แบบแผนผังเมืองของชุมชนไม่ชัดเจนจนอาจก่อให้ เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ 

สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมนั้นเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน ดังนี้ 
๑) การใช้ทรัพยากรมากเกินความสามารถต่อการปรับตัวของระบบส่ิงแวดล้อมเช่นการ

ท าลายป่าไม้การท าประมงการท าเหมืองแร่ ฯลฯ 
๒) การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อน าทรัพยากรมาใช้สนองความต้องการของมนุษย์โดยไม่มี 

ประสิทธิภาพเพียงพอหรือเหมาะสม 
๓) ช่วงเวลาการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสมแทนท่ีจะน าทรัพยากรมาใช้ในช่วงฤดูแล้งกลับ

น ามาใช้ในช่วงฤดูฝน 
๔) มีผู้ใช้ทรัพยากรมากเกินไปท้ังนี้เพราะประชากรมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ

ปริมาณมาก 
๕) ผู้ใช้ทรัพยากรขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ท าให้ขาดความระมัดระวังใน

การใช้ นอกจากจะน ามาใช้มากและไม่เหมาะสมแล้วยังอาจมีส่วนสร้างของเสียและมลภาวะเกิดขึ้นได้ 
๖) เกิดมลสารใหม่หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมจากการใช้ทรัพยากรเช่นการใช้สารปราบศัตรูพืช 

เกษตรก่อให้เกิดการตกค้างในพื้นดินและแหล่งน้ าหรืออาจก่อให้เกิดการกระตุ้นให้สารธรรมชาติ
เพิ่มขึน้ 

๗) การผสมผสานระบบบริหารไม่เป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่มีการประสานงานแต่ละระบบ 
ส่ิงแวดล้อมจึงท าให้เกิดปัญหาแบบลูกโซ่และเพิ่มความรุนแรงแทนท่ีจะแก้ไขได้แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เพราะไม่มีการวางแผนผสมผสานระบบบริหารงานมาก่อน๓๗  

ปัจจุบันประชาชนโดยท่ัวไปมีความตระหนักในเรื่องปัญหาส่ิงแวดล้อมจึงได้เกิดเป็น
กระแสความนิยมในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคในสินค้าท่ีอนุรักษ์และเยียวยาส่ิงแวดล้อมผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาส่ิงแวดล้อมจึงก่อให้เกิดแรงกระตุ้นท่ีจะช่วยกันแก้ปัญหา
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นมาตรฐานท่ีเป็นข้อตกลงระดับนานาชาติไม่ได้บังคับให้ประเทศใด
หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งด าเนินการแต่ ISO 14000 เป็นระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับการ
ยอมรับจากท่ัวโลกมากกว่า ๑๑๐ ประเทศรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีหน่วยงานของทางราชการคือ 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นแนวทางหนึ่งส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมทางการผลิต/บริการองค์กรซึ่งหลายองค์กรมีจิตส านึกและ
ช่วยกันด าเนินการจะท าให้ภาพรวมของปัญหาส่ิงแวดล้อมนั้นลดลงดังนั้นมาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ISO 14000 หมายถึง มาตรฐานท่ีก าหนดขึ้นส าหรับหรับองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การบริการต่างๆน าไปใช้ในระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมด้วยการรักษาควบคุมปรับปรุงคุณภาพ

                                                             
๓๗ ประยูร วงศ์จันทรา, วิชาการสิ่งแวดล้อม, (มหาสารคาม: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

๒๕๕๕), หน้า ๒๑๕-๒๑๖. 



๓๓ 

ของส่ิงแวดล้อมมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14000 ท่ีองค์กรสามารถด าเนินการและจัดให้มี
ขึ้นในหน่วยงานต่างๆขององค์กรแบ่งเป็น ๓ กลุ่มหลัก คือ  

๑. มาตรฐานของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นมาตรฐานท่ีควบคุมระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การทางด้านนโยบายการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ 

๒. มาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยมาตรฐานเกี่ยวข้องกับการประเมินผลของ
ผลิตภัณฑ์ฉลากส่ิงแวดล้อมกล่าวถึงส่ิงต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับฉลากส่ิงแวดล้อม 

๓. มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบเป็นมาตรฐานท่ีก าหนดวิธีการประเมินด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

๑) มาตรฐานการตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมจัดเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบประเมินการ
ด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม 

๒) มาตรฐานการประเมินผลด้านส่ิงแวดล้อมเป็นเครื่องมือท่ีผู้บริหารใช้ประเมินองค์กรว่า
ได้ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ทางส่ิงแวดล้อมท่ีได้ต้ังไว้หรือไม่การตรวจสอบจากสภาพการปฏิบัติงาน 
เทคโนโลยีปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนหลักการด าเนินงานมาตรฐานของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ISO 14000 เป็นมาตรฐานท่ีองค์กรส่วนใหญ่น ามาเป็นเครื่ องมือในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ประกอบด้วยหลักการส าคัญ ดังนี้ 

๑. การก าหนดองค์กรรับผิดชอบการเจาะจงหน่วยงานหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งท่ีจะท า
หน้าท่ีรับผิดชอบการท างานซึ่งองค์กรใดหรือหน่วยงานใดได้รับมอบหมายนั้นต้องการตระหนักในสิทธิ
และหน้าท่ีความส านึกในความรับผิดชอบการใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ  

๒. การก าหนดนโยบายการจัดการส่ิงแวดล้อมต้องเริ่มต้นด้วยผู้บริหารในองค์กรในการ
ก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อมขึ้นส าหรับเป็นแนวทางการด าเนินงานขององค์กรควรมีหลักการก าหนด
ดังนี้ คือ๓๘ 

๑) นโยบายส่ิงแวดล้อมจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรซึ่ง
สามารถก าหนดได้จากลายเซ็นของผู้บริหารและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายท่ีเกิดขึ้น 

๒) จะต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อมตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
๓) จะต้องเผยแพร่นโยบายส่ิงแวดล้อมสู่สาธารณชนภายนอก 
๔) นโยบายส่ิงแวดล้อมจะต้องได้รับการทบทวนให้ทันสมัยอยู่เสมอและต้องได้รับการ

ตรวจสอบว่ายังมีการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะถูกด าเนินการโดยการตรวจประเมิน
ระบบฯ ภายในหรือภายนอกและเป็นการทบทวนระบบฯหลังจากถูกตรวจประเมิน ๓. การวางแผน
ด าเนินงานเมื่อจัดท านโยบายแล้วขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนด าเนินงานให้สอดคล้องรองรับกับ
นโยบายส่ิงแวดล้อมไว้ดังนี้ 

๑) แจงรายละเอียดของนโยบายกิจกรรมต่างๆเหตุผลปัญหาและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
แก่ผู้มีส่วนร่วมให้รับรู้รับทราบ 

๒) แจงข้อกฎหมายข้อก าหนดท่ีองค์กรต้องปฏิบัติ 

                                                             
๓๘ ศศินา ภารา, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ็กซ์เปอร์เน็ท 

จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๓๕๓-๓๕๔. 



๓๔ 

๓) จัดท าวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนร่วมให้รับรู้
รับทราบ 

๔) จัดท าโครงการส่ิงแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 
๔. การบริหารโครงการก าหนดโครงสร้างบุคคลผู้ท่ีรับผิดชอบให้มีความชัดเจนและ

ประกาศประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าท่ีได้รับทราบถึง
ความส าคัญของการจัดการส่ิงแวดล้อม๓๙ 

๕. การประเมินผลโครงการติดตามและวัดผลการด าเนินงานโดยมีการเปรียบเทียบกับ
แผนด าเนินงานท่ีวางไว้ข้างต้นว่ามีความสอดคล้องมากน้อยเพียงใดรวมไปถึงทราบถึงปัญหาอุปสรรค 
เพื่อมาเสนอในท่ีประชุมและหาวิธีด าเนินการแก้ไขวัดผลของการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิผลมากน้อย
เพียงใดเพื่อเป็นการพิจารณาหาหนทางการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง 

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14000๔๐ก าหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการควบคุม
และต้องก าหนดแนวทางการจัดการเพื่อให้คุณภาพของมนุษย์ดีขึ้นโดยมีการพัฒนาถึงความเหมาะสม
ในแต่ละสถานการณ์กระบวนการก าหนดรูปแบบด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อท าให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการส่ิงแวดล้อมซึ่งมีโครงสร้างของแผนการจัดการ
และก าหนดหน้าท่ีในการท างานประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์เป้าหมายนโยบายมาตรการหรือวิธีการ
แผนงานและแผนในการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อม๔๑ 

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental Management System) ISO 14000 
คือระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีมีโครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนวิธีการ 
กระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการด าเนินการแบ่งเป็น ๓ กลุ่มคือมาตรฐานของ
กระบวนการจัดการส่ิงแวดล้อมมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานท่ีเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินตรวจสอบ๔๒ 

 

ISO 14000, ISO 14004 : มาตรฐานว่าด้วยระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ISO 14010, ISO 14012 : มาตรฐานว่าด้วยการตรวจสอบส่ิงแวดล้อม 
ISO 14031 : มาตรฐานว่าด้วยการประเมินผลการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม 
ISO ISO 14020 - 14024 : มาตรฐานว่าด้วยฉลากเพื่อส่ิงแวดล้อม 
ISO 14040 – 14043 : มาตรฐานว่าด้วยการประเมินวงจรของผลิตภัณฑ์ 
ISO 14050 : ค าศัพท์และนิยาม 
ISO/IEC Guibe 64 : ข้อเสนอแนะว่าด้วยประเด็นปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 

                                                             
๓๙ ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, คู่มือการปฏิบัติงาน 

ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า ๘. 
๔๐ จักรพันธ์ุ ปัญจะสุวรรณ , เคมีประยุกต์ , (กรุงเทพมหานคร: ไอเอสพริ้นต้ิงเฮาส์ , ๒๕๕๙) ,  

หน้า ๑๙. 
๔๑ สุเทพ ธีระศาสตร์ , ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม , (กรุงเทพมหานคร : 

สมาคมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น), ๒๕๕๐), หน้า ๒. 
๔๒ สนิท จรอนันต์, ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถ่ิน , (กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบาย

การศึกษา, ๒๕๕๙), หน้า ๖๓. 



๓๕ 

สรุป ISO 14000 เป็นระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นแนวทางให้องค์การและ
หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆซึ่งผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ควรจะเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขปัญหาการด าเนินการ
ด้านต่างๆ 

 

ตารางที่ ๒.๑๐ ปัญหาส่ิงแวดล้อม  
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เกษม จันทร์แก้ว, (๒๕๕๑),  
หน้า ๓๗. 
 
 
 
 
 
 

     ปัญหาส่ิงแวดล้อมคือสภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันท้ังใน
ระดับท้องถิ่นระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ คือความ
รุนแรงของแต่ละปัญหาท่ีมีความแตกต่างกันซึ่งปัญหาเหล่านั้นแบ่ง
ได้เป็น ๗ ประเภทคือ ๑) การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร ๒) การ
ลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ ๓) การสูญพันธ์ของสัตว์ป่า ๔) การขาดแคลน
น้ า๕) การเส่ือมโทรมและพังทลายของดิน ๖) ผลท่ีเกิดจาก
เกษตรกรรม๗) แบบแผนผังเมืองของชุมชนไม่ชัดเจนจนอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ    

ศศินา ภารา, ( ๒๕๕๐),  
หน้า ๓๕๓-๓๕๔. 

การประเมินผลโครงการติดตามและวัดผลการด าเนินงานโดยมีการ
เปรียบเทียบกับแผนด าเนินงานท่ีวางไว้ข้างต้นว่ามีความสอดคล้อง
มากน้อยเพียงใดรวมไปถึงทราบถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อมาเสนอในท่ี
ประชุมและหาวิธีด าเนินการแก้ไขวัดผลของการปฏิบัติงานว่ามี
ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดเพื่อเป็นการพิจารณาหาหนทางการ
ปรับปรุงแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง 

ส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น,    
 ( ๒๕๕๑), หน้า ๘. 

ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14000 เป็นระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นแนวทางให้องค์การและหน่วยงานต่างๆน าไปใช้
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลควรจะเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ
สนับสนุนและผลักดันการแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ,
(๒๕๕๙), หน้า ๑๙. 
 

อง การบริหารส่วนต าบลควรจะเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถสนับสนุน
และผลักดันการแก้ไขปัญหาการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมให้
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

สุเทพ ธีระศาสตร์, 
(๒๕๕๐), หน้า ๒. 
 

ด า ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อท าให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
หรือบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการส่ิงแวดล้อมซึ่งมีโครงสร้าง
ของแผนการจัดการและก าหนดหน้าท่ีในการท างานประกอบไป
ด้วยวัตถุประสงค์เป้าหมายนโยบาย 

 



๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14000 
ท่ีมา: สุเทพ ธีรศาสตร์, ISO 14000 มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 
 
 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

การประเมินผลโครงการ 
- การติดตามตรวจสอบและ
การตรวจวัด 
- การไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
และการปฏิบัติการแก้ไขและ
ป้องกัน 
- การบันทึกข้อมูล 
- การตรวจสอบการติดตาม
ระบบ การจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

การก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
 - แต่ละคนจะต้องท าอะไร 
 - ผูกพันและยึดมั่นต่อส่ิงท่ีเคยท า 
 - แต่ละคนต้องได้รับทรัพยากร
อย่างเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 - องค์กรจะต้องเรียนรู้ และ
ปรับตัวตามสภาพการ
เปล่ียนแปลง 
และระยะสุดท้าย   
 

การก าหนดนโยบาย 
- การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กร 
- การปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
- การเผยแพร่นโยบายส่ิงแวดล้อมสู่
สาธารณชนภายนอก 
- นโยบายส่ิงแวดล้อมได้รับการทบทวน
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

การวางแผนด าเนินงาน 
- ลักษณะปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 
- กฎหมายและกฎระเบียบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 
- วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
- แผนการจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม 
 

การบริหารโครงการ 

- โครงสร้างและหน้าท่ีความ  
รับผิดชอบ 
- การฝึกอบรมความตระหนัก 
และความสามารถ 
- การติดต่อส่ือสารถ่ายทอด 
ประชาสัมพันธ์ 
- การจัดท าเอกสารระบบการ
จัดการส่ิงแวดล้อม 
- การควบคุมการปฏิบัติงาน 
- การเตรียมความพร้อมกรณี
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 



๓๗ 

องค์ประกอบส าคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14000 ประกอบด้วย 
๑) หลักการก าหนดองค์กรรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
๒) หลักการก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อมและความมุ่งมั่นในการด าเนินการของผู้บริหาร 
๓) การวางแผนด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมวิธีการด าเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
๔) การบริหารโครงการด้านส่ิงแวดล้อม  
๕) การประเมินผลโครงการการด าเนินการตรวจสอบ/ควบคุมจัดท้ังในระบบและผลการ

ด าเนินงานและหามาตรการในการแก้ไขปรับปรุงการทบทวนการด าเนินการท่ีผ่านมาโดยเปรียบเทียบ
นโยบายวัตถุประสงค์ทบทวนเป้าหมายท่ีวางไว้และปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีอย่างต่อเนื่อง๔๓  

ประโยชน์ของการน ามาตรฐาน ISO 14000 มาใช้ในองค์การ ISO 14000 ได้ก่อให้เกิด
การต่ืนตัวในวงการธุรกิจท าให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจและให้ส าคัญในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีการแข็งขันในตลาดโลกเพราะ ISO 14000 เปรียบเสมือนใบเบิกทางใน
การก้าวสู่การค้าตลาดโลกและในเวลาเดียวกันได้กลายเป็นเครื่องมือท่ีชอบธรรมในการกีดกันทาง
การค้าด้วยผู้บริหารใดท่ีน า ISO 14000 มาใช้ในการบริหารงานในองค์กรยังได้รับประโยชน์ในรูปแบบ
ต่างๆกันได้แก่ 

๑) ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
๒) ท าให้อนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
๓) ก่อให้เกิดผลดีทางธรรมชาติคือได้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติมากขึ้น 
๔) เป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีของประชาชนในท้องท่ีและนักท่องเท่ียว 
๕) ประชาชนในท้องท่ีเกิดความภาคภูมิใจถิ่นฐานของตน 
๖) เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีแก่ผู้ท่ีมาทัศนาจร 
ระบบการบริหารการจัดการท่ีมีการให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของส่ิงแวดล้อม 

ซึ่งมีระบบกระบวนการในการผลิตท่ีใส่ใจกับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมการเปล่ียนแปลงท่ีอาจพบใน
กระบวนการผลิตคือการปรับเปล่ียนระบบการจัดการท่ีเพิ่มความส าคัญในการดูแลด้านผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมท่ีสามารถเกิดขึ้นได้จึงได้มีการน าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมเข้ามาผนวกในกระบวนการ
ด้านการผลิตมีการติดตามตรวจสอบรวมไปถึงการประเมินผลกระบวนการผลิตในสมัยใหม่มีการผนวก
เอาขั้นตอนของการตรวจสอบในการประเมินผลเข้ามาสู่กระบวนการนี้ด้วยท้ังนี้เพื่อให้แน่ใจว่า
ส่ิงแวดล้อมในการประกอบการผลิตนั้นได้รับการเอาใจใส่ดูแลทุกวิธีทุกขั้นตอนและในระหว่างการ
ติดตามตรวจสอบหากพบว่ามีปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น๔๔ 

 
 
 
 

                                                             
๔๓ อ้างแล้ว, หน้า ๙. 
๔๔ มนัส สุวรรณ, การจัดการสิ่งแวดล้อม: หลักการและแนวคิด, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 

๒๕๕๙), หน้า ๙. 



๓๘ 

๒.๒.๗ แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมมีแนวคิดหลักในการด าเนินงานดังนี้ 
 

๑. มุ่งหวังให้ส่ิงแวดล้อมท่ีประกอบอยู่ในระบบธรรมชาติมีศักยภาพท่ีสามารถให้ผลิตผลได้
อย่างมั่นคงยั่งยืนถาวรมุ่งหวังให้เกิดความเพิ่มพูนภายในระบบท่ีจะน ามาใช้ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมนั้นๆ 

๒. ต้องมีการจัดองค์ประกอบภายในระบบธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมให้มีชนิดปริมาณและ
สัดส่วนของทรัพยากรส่ิงแวดล้อมแต่ละชนิดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามธรรมชาติเพื่อให้อยู่ใน
ภาวะสมดุลของธรรมชาติ 

 ๓. ต้องยึดหลักการอนุรักษ์วิทยาเป็นพื้นฐานโดยต้องมีการรักษาปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ 

๔. ก าหนดทางปฏิบัติให้ชัดเจนในการควบคุมและก าจัดของเสียไม่ให้เกิดมีให้เกิดขึ้น
ภายในระบบธรรมชาติรวมไปถึงการน าส่ิงของนั้นๆกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

๕. ต้องก าหนดแนวทางในการจัดการเพื่อให้คุณภาพชีวิตมนุษย์ดีขึ้น ๔๕ 
 

๒.๒.๘ ลักษณะการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะดังนี้ 
 

๑. Stability (มั่นคงทุกระดับ) สร้างขวัญก าลังใจและความมั่นคงให้แก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับช้ันให้เกียรติคนท างานรวมไปถึงการสนับสนุนยกย่องผลงานท่ีมีคุณภาพ 

๒. Strengthening (กระชับวิธีการ) คือปฏิบัติภารกิจด้วยความรวดเร็วกระชับตรง
ประเด็นและมีมาตรฐานทางด้านวิชาการท้ังในมิติของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยเน้นความมีประสิทธิผลเป็นหลัก 

๓. Show transparency (ด าเนินงานโปร่งใส) หมายถึง สัตว์ป่าความเข้มแข็งการด ารง
พันธุ์ความเมตตาของแม่ท่ีมีต่อลูกลูกช้างเป็นช้างเผือกหมายถึงความเป็นพิเศษ เป็นตัวแทน อส. 
โดยเฉพาะเรื่องของสัตว์ป่า อ.อ.ป. (เรื่อง คชบาล) และองค์การสวนสัตว์ (อสส.) 

๔. Strategy (ใส่ใจกลยุทธ์) คือวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการท้ังภายในและภายนอก
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อน าไปสู่ผลงานท่ีเป็นรูปธรรมอย่างเป็นขั้นตอนและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (ท าก่อนท าจริงท าทันทีมีผลสัมฤทธิ์)๔๖ 

๕. Sustainable management (บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ตามพระราชปณิธานสูงสุดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน) คือบริหารจัดการสงวนอนุรักษ์ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เป็นรากฐานของสังคมคุณภาพ  

สรุปได้ว่า การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมรวมท้ังช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้
บุคคลใดมาท าลายส่ิงแวดล้อมในชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู่ตลอดจนมีการบริหารจัดการระบบการ
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมในชุมชนอย่างเหมาะสมก็จะท าให้เราอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดีก็จะท าให้เรามีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดีตามไปด้วย 
                                                             

๔๕ จักพันธ์ุ ปัญจะสุวรรณ, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , (กรุงเทพมหานคร :  
โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๕), หน้า ๔๒. 

๔๖ พวงเพชร ธนสิน, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕), 
หน้า ๒๓๔. 



๓๙ 

ตารางที่ ๒.๑๑ ลักษณะการจัดการส่ิงแวดล้อมสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ 
 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
มนัส สุวรรณ, (๒๕๕๙),  
หน้า ๙. 
 
 

ระบบการบริหารการจัดการท่ีมีการให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง
คุณภาพของส่ิงแวดล้อมซึ่งมีระบบกระบวนการในการผลิตท่ีใส่ใจ
กับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมการเปล่ียนแปลงท่ีอาจพบใน
กระบวนการผลิตคือการปรับเปล่ียนระบบการจัดการท่ีเพิ่ม
ความส าคัญในการดูแลด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม   

 
 

จักพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ,   
(๒๕๕๕), หน้า ๔๒. 
 

สามารถให้ผลิตผลได้อย่างมั่นคงยั่งยืนถาวรมุ่งหวังให้เกิดความ
เพิ่มพูนภายในระบบท่ีจะน ามาใช้ไ ด้โดยไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมนั้นๆ 

พวงเพชร ธนสิน,  
 (๒๕๕๕), หน้า ๒๓๔. 
 
 

การจัดการส่ิงแวดล้อมก็คือการใช้ทรัพยากรหรือการฟื้นฟูของเสีย
และมลพิษเป็นการควบคุมกิจกรรมการจัดการส่ิงแวดล้อมท้ังหมด
ช้ีให้เห็นว่ามนุษย์สามารถใช้ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมได้แต่ต้องเป็น
การใช้แบบยั่งยืน 

 
๒.๒.๙ โครงการภาครัฐในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมนับเป็นปัจจัยท่ีส าคัญมากประการหนึ่งของการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงของรัฐท่ีจะต้องท าโครงการในการ
ขับเคล่ือนครอบคลุมถึงการปรับเปล่ียนแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งไปสู่ความยั่งยืนตลอดจนแนว
ทางการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะสนับสนุน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพียงใด  

๑. Stability (มั่นคงทุกระดับ) สร้างขวัญก าลังใจและความมั่นคงให้แก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับช้ันให้เกียรติคนท างานรวมไปถึงการสนับสนุนยกย่องผลงานท่ีมีคุณภาพ 

๒.  Strengthening (กระชับวิธี การ ) คือปฏิบั ติภารกิจด้วยความรวดเร็ วกระ ชับ  
ตรงประเด็นและมีมาตรฐานทางด้านวิชาการท้ังในมิติของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยเน้นความมีประสิทธิผลเป็นหลัก 

๓. Show transparency (ด าเนินงานโปร่งใส) หมายถึง สัตว์ป่าความเข้มแข็งการด ารง
พันธุ์ความเมตตาของแม่ท่ีมีต่อลูกลูกช้างเป็นช้างเผือกหมายถึงความเป็นพิเศษเป็นตัวแทน อส. 
โดยเฉพาะเรื่องของสัตว์ป่า อ.อ.ป. (เรื่อง คชบาล) และองค์การสวนสัตว์ (อสส.) 

๔. Strategy (ใส่ใจกลยุทธ์) คือวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการท้ังภายในและภายนอก
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อน าไปสู่ผลงานท่ีเป็นรูปธรรมอย่างเป็นขั้นตอนและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (ท าก่อนท าจริงท าทันทีมีผลสัมฤทธิ์) 

๕. Sustainable management (บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ตามพระราชปณิธานสูงสุดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน)  คือบริหารจัดการสงวนอนุรักษ์ฟื้นฟู 



๔๐ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เป็นรากฐานของสังคมคุณภาพและการเจริญเติบโตด้าน
เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

สรุปได้ว่า การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมรวมท้ังช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้
บุคคลใดมาท าลายส่ิงแวดล้อมในชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู่ตลอดจนมีการบริหารจัดการระบบการ
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมในชุมชนอย่างเหมาะสมก็จะท าให้ตนอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดีก็จะท าให้เรามีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดีตามไปด้วย 

 

๒.๒.๑๐ นโยบายเร่งด่วน 
 

๑. ด าเนินการในเรื่องสิทธิของบุคลากรทุกระดับปรับปรุงสภาพการท างาน/สภาพความ
เป็นอยู่ของบุคลากรช้ันผู้น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีทุรกันดารหรือพื้นท่ี
เส่ียงภัย 

๒. ด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอย่างเต็มสามารถ 
๓. ป้องกันการบุกรุกพื้นท่ีป่าล่าสัตว์และตัดไม้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทุกภาคส่วนในการรักษาแหล่งต้นน้ าผ่ืนป่าสัตว์ป่าและเร่งฟื้นฟูพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม 
๔. ใช้มาตรการปราบปรามโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้กระท าความผิด

และลงโทษเจ้าหน้าท่ีทุกระดับช้ันท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าผิดอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
๕. ส ารวจพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือนเพื่อด าเนินการตามนโยบาย

รัฐบาลต่อไป 
๖. ปฏิบัติตามแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ทุกครัวเรือนตามยุทธศาสตร์

พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 
๗. ปรับปรุงหน่วยงานท่ีจัดให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว (อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ สวน

พฤกษศาสตร์ ฯลฯ) ให้เป็นสากลมีการควบคุมการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ 
๘. ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวิกฤติให้

แล้วเสร็จตามแผนฯ ๒๖ จังหวัด 
๙. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ CITES ให้ส าเร็จตามก าหนดเวลาอย่างเคร่งครัดและให้

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถ 
๑๐. ทุกหน่วยงานระดับกรมจัดท าโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR : Corporate Social 

Responsibility) ให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานระดับพื้นท่ีเช่นอุทยานฯ 
๑๑. ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๑๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนักความเข้า ใจและความ

น่าเช่ือถือของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทส. โดยเฉพาะความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎหมาย 

๑๓. บริหารงานงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพทันตามก าหนดเวลาของรัฐบาล 
ด าเนินงานอย่างสุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนในปัจจุบันมีการบุกรุกท่ีดินของรัฐและตัดไม้
ท าลายป่ามากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติเช่นป่าไม้ต้นน้ าล าธารหรือการน าไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดย



๔๑ 

ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมากท้ังภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะมูลฝอยนับวันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นตามล าดับ
ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายในการจัดการส่ิงแวดล้อมให้เกิดเป็นประสิทธิผลมากขึ้นโดยสร้ างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้ 

๑. ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐจัดท าแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจนเร่งรัด
กระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองท่ีดินในเขตท่ีดินของรัฐโดยน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
บริหารจัดการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและ
เท่าเทียมเพื่อสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนความมั่นคงทางด้านอาหารสุขอนามัยสนับสนุนวิถี
ชีวิตของชุมชน 

๓. ในระยะต่อไปพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยให้
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้เช่นก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจนเป็นต้น 

๔. เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศขยะและน้ าเสียท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค 
โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรกส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยก
ขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดขยะในพื้นท่ี
วิกฤตซึ่งจะใช้ท่ีดินของรัฐเป็นหลักในพื้นท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน
ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยมีโครงการและการด าเนินการท่ีส าคัญดังนี้ 

๑. โครงการอุตสาหกรรมท่ัวไทยร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม 
๒. โครงการเร่งรัดการน ากากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ 
๓. โครงการแก้ไขปรับปรุงและส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาขยะรีไซเคิลน ากลับมาใช้ใหม่

ท าให้เกิดประสิทธิผล 
๔. โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า ในพื้นท่ีลุ่มน้ าวิกฤตหรือพื้นท่ีเส่ียงเช่นแม่น้ า

เจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีนและแม่น้ าท่ีส าคัญๆเพื่อประชาชนจะได้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคต่างๆ  
ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๗๙) วิสัยทัศน์ 
- ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์  
- ด้านการสร้างการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
พันธกิจ เป้าหมายท่ี ๑  
- ป้องกันดูแลรักษาพื้นท่ีป่าให้คงสภาพไม่ให้มีการบุกรุกท าลายรวมท้ังเฝ้าระวังป้องกัน

การเกิดไฟป่า 
- ป้องกันพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ๘๐.๘๘ ล้านไร่ (ร้อยละ ๒๕ ของพื้นท่ีประเทศ) 



๔๒ 

- ป้องกันพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ๓๙.๘๗ ล้านไร่/ยึดคืน ๙๑๘,๐๐๐ ไร่/ส่งเสริม อปท. 
ป้องกันและควบคุมไฟป่า ได้อย่างเข้มแข็ง/พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ๕๐๐ สวนป่า  

เป้าหมายท่ี ๒ 
- การเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้จากพื้นท่ีเส่ือมโทรม สร้างป่าเศรษฐกิจ 
- พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ได้รับการฟื้นฟู ๓.๑๗ ล้านไร่  
- ป่าสงวนแห่งชาติ ฟื้นฟูพื้นท่ีป่า ๑๖.๒๕ ล้านไร่  
เป้าหมายท่ี ๓  
- เพิ่มความสมบูรณ์ของแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศทางทะเล 
- ฟื้นฟูป่าชายเลนไม่น้อยกว่า ๑๐๕,๐๐๐ ไร่ 
- ระบบนิเวศ/ทรัพยากรทางทะเลได้รับการคุ้มครอง (๒๓ จังหวัด)  
เป้าหมายท่ี ๔  
- แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นท่ีป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
- แก้ไขปัญหาราษฎรท ากินในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ๑๖๙,๒๕๔ ราย 
เป้าหมายท่ี ๕   
- ลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

ลงอย่างมีนัยส าคัญ 
- มีผลงานวิจัยท่ีเป็นท่ียอมรับและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
เป้าหมายท่ี ๖    
- ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม 
สรุปแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(ทส.) ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ อนุรักษ์คุ้มครองฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย 
- ป้องกันดูแลรักษาพื้นท่ีป่าให้คงสภาพไม่ให้มีการบุกรุกท าลายรวมท้ังเฝ้าระวังป้องกัน

การเกิดไฟป่า (ตัวช้ีวัด พื้นท่ีป่ามีความสมบูรณ์และไม่ถูกบุกรุกเพิ่ม – ป่าคงความสมบูรณ์ ๑๐๒.๔ – 
๑๒๘ ล้านไร่)  

แผนงาน 
- แผนงานป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม 
ช่ือโครงการท่ี ๑  
- โครงการป้องกันรักษาพื้นท่ีป่าท่ีเหลือให้คงอยู่และยั่งยืน  
งบประมาณ 
- ๑๑,๑๗๕,๐๐๐ บาท 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
- กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 



๔๓ 

ช่ือโครงการท่ี ๒ 
- โครงการปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ต้นน้ าล าธาร 
   งบประมาณ 
- ๔,๐๖๐,๔๘๐ บาท 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ๔๗ 
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
สรุปได้ว่า การศึกษาแนวคิดของนักวิชาการต่างๆท่ีเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล้อมรวมไป

ถึงโครงการภาครัฐท่ีได้ด าเนินการนั้นท าให้สามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมท า
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
นั้นท้ัง ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ ๒) ด้านการก าหนดนโยบาย ๓) ด้านการ
วางแผนด าเนินงาน ๔) ด้านการบริหารโครงการและ ๕) ด้านการประเมินโครงการ ซึ่งความคิด
หลักการในการด าเนินงานดังนี้คือมุ่งหวังให้ส่ิงแวดล้อมท่ีประกอบกันอยู่ในธรรมชาตินั้นได้มีใช้อย่างไม่
ขาดแคลนและตลอดไป 

 
ตารางที่ ๒.๑๒ นโยบายเร่งด่วน 
 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม, ยุทธศาสตร์
กระทรวงธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (๒๕๖๑) 

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนแบ่งปันผลประโยชน์อัน
เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม 
เพื่อสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนความมั่นคงทางด้านอาหาร
สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน 

 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) และองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเรื่อง
ท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมโดยมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์การบริหารส่วนต าบลดังนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายของการปกครองส่วนท้องถ่ินการปกครองท้องถ่ิน  
คือเครื่องจักรท่ีรัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆมีอ านาจหน้าท่ี

มีทรัพยากรมีกฎหมายเพียงพอท่ีจะสร้างบ้านสร้างเมืองของตนเองด้วยตนเองได้มากเป็นการให้คนใน
ท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองกันเองหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการปกครองตนเองโดยประชาชนใน

                                                             
๔๗ กระทรวงทรั พยากรธร รมชา ติและสิ่ ง แ วดล้อม ,  ยุท ธศาสตร์ก ระทรว งธรรมชา ติ 

และสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙), [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.mnre.go.th 
/th/about/content/1086 [๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

http://www.mnre.go.th/th/about/content/1086
http://www.mnre.go.th/th/about/content/1086


๔๔ 

ท้องถิ่นซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีพื้นฐานของหลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization)  
ท่ีหมายถึงระบบการบริหารประเทศท่ีเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นต่างๆมีอ านาจในการดูแลกิจการหลายๆ
ด้านของตนเองไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลกลางรวมศูนย์อ านาจในการจัดกิจการแทบทุกอย่างของท้องถิ่น
กิจการท่ีท้องถิ่นมีสิทธิจัดการดูแลได้แก่ระบบสาธารณูปโภคการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมการแลดู
ชีวิตทรัพย์สินและการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมหมายถึงการปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจาย
อ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี๔๘  

รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนดังนั้น 
การบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเองอันเกิดจากการกระจายอ านาจของ
รัฐบาลกลางโดยให้องค์กรท่ีไม่ไต้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลางมีอ านาจในการตัดสินใจและบริหารงาน
ภายในท้องถิ่นในเขตอ านาจของตนการปกครองท้องถิ่นจะส าเร็จผลไม่ได้หากไม่ได้รับการร่วมมือจาก
ประชาชนการปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและสร้างให้เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นจัดการเรื่องของตนเอง๔๙ จะท าให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถบริหารตนเอง
ได้จะเป็นผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐  
ในหมวด ๑๔ ได้ก าหนดให้รัฐต้องให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตจ านงของประชาชนและให้อ านาจแก่ท้องถิ่นในการเป็นองค์กรหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการปรับปรุงระบบ
การก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพตลอดจนการก าหนดให้มีการจัดโครงสร้างการบริหารท่ีคล่องตัวในรูป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษท้ังนี้ได้ก าหนดให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจเพื่อก าหนดการแบ่งอ านาจหน้าท่ีและการจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
กันเองร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๕๐ 

๒.๓.๒ ความส าคัญการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  
มีความส าคัญ ดังนี้ 
๑. เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความท่ัวถึงในการให้บริการสาธารณะและแก่

ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๒. เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและ รวดเร็ว

เพราความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกันการรอรับบริการจากรัฐบาล
แต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงและล่าช้า  

                                                             
๔๘ เอนก เหล่าธรรมทัศน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนและการปกครองส่วนท้องถ่ิน, พิมพ์ครั้งที่ ๔. 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๔. 
๔๙ ธเนศวร์ เจริญเมือง, ๑๐๐ปี การปกครองท้องถ่ินไทย พ.ศ.๒๔๔๐-๒๔๔๐, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์คบไฟ, ๒๕๕๔), หน้า ๖๐-๖๑. 
๕๐ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถ่ินไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส านักงานวิญญูชน จ ากัด , 

๒๕๕๐), หน้า ๒-๔. 



๔๕ 

๓. เพื่อช่วยเหลือรัฐบาลในการประหยัดงบประมาณหรือเป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 
เพราะกิจการส่วนใหญ่ท่ีท้องถิ่นรับมอบจากรัฐบาลท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ โดยใช้รายได้ของ 
ตนเองซึ่งมาจากข้อก าหนดของกฎหมาย 

๔. ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการรูปแบบของการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยในเบ้ืองต้นเพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองไม่ว่าจะโดย
การเลือกต้ังการสมัครรับเลือกต้ังหรือการตรวจสอบการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น 
หรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งจะมีผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการปกครองใน 
ระดับประเทศ 

๒.๓.๓ ประเภทของการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบท่ีมีความส าคัญและสอดคล้องกับหลักการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากท่ีสุดได้มีการบัญญัติรับรองการปกครองส่วนท้องถิ่นไวใน
รัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๔๔๐ ได้มีการบัญญัติรับรองไว้ดังนี้ 

ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๓๔ มาตรา ๗๐ ได้ก าหนดให้จัด
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ ๔ รูปแบบ ดังนี้ 

๑. องค์การบริหารราชการส่วนจังหวัด  
๒. เทศบาล 
๓. องค์การบริหารราชการส่วนต าบล  
๔. ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนด ซึ่ งมีอยู่  ๒ รูปแบบคือ ๑) 

กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.๒๔๒๘ ๒) เมือง
พัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๔๔๒ 

๒.๓.๔ แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๔๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๔๔๒  
โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

๒.๓.๕ โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบ่งออก ๒ ฝ่ายได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
๑. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวนหมู่บ้านละสองคนซึ่งมาจากการเลือกต้ังของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจ านวนหกคนในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละสามคน 

๒. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี  

อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ าทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังก าจัดมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกูล 



๔๖ 

(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๔) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 
(๗) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๘) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท า

กิจการดังต่อไปนี้๕๑ 
 (๑) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
 (๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
 (๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
 (๔) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
 (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 (๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๑๐) ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
 (๑๒) การท่องเท่ียว 
 (๑๓) การผังเมือง 
การจัดระเบียบการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต าบลภายหลังจากท่ีมีการใช้ 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลมาได้ ๓ ปีประเทศไทยกิเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรงในปีพ.ศ. ๒๔๔๐ ส่งผลให้เกิดการกู้ยืมจ านวนมากจากธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่าง 
ประเทศ (IMF) ธนาคารพัฒนาเอเชียมิยาซาวาเป็นต้นผลจากการกูยืมเงินดังกล่าวท าให้ต้องมีการ
ประหยัดงบประมาณแผ่นดินและมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยมี
การยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกันภายในเขตเดียวกัน๕๒ 

ส าหรับโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและการบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
 

                                                             
๕๑ สมบู รณ์  สุ ขส าร าญ,“การปกครองส่ วนท้ อง ถ่ินและการกร ะจายอ านาจ ”,วา รสา ร

ราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๔): ๓๔๓-๓๔๔. 
๕๒ สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ, อบต. ในอุดมคติ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย , 

๒๕๕๔), หน้า ๓๓๙. 



๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๔ แสดงโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหนึ่งในรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐบาล
กลางได้โอนอ านาจการบริหารงานจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นให้ท้องถิ่นได้ปกครองตนเองและ
ด าเนินการโดยอิสระไม่ต้องขึ้นกับส่วนกลางแต่ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลกลางและต้อง
อยู่ในขอบเขตท่ีรัฐบาลกลางมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลจึงปกครองตามหลักการกระจายอ านาจ 
หัวใจหลักส าคัญของการกระจายอ านาจคือองค์กรเป็นเป็นนิติบุคคลมีสิทธิในการท านิติกรรมทาง
กฎหมายจุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล๕๓ ก็เพื่อให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถรองรับการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้นและพัฒนาไปสู่การ
ปกครองส่วนการบริหารส่วนต าบลให้ท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลการเปล่ียนแปลงเกณฑ์รายได้เฉล่ียของสภาต าบลท่ีจะยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็น
นิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่นจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้มีการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นกฎหมายท่ีใช้จัดระเบียบ
การบริหารงานในต าบลแทนประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
นับต้ังแต่ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.๒๕๓๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๒ 
                                                             

๕๓ สนิท จรอนันต์, ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถ่ิน , (กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบาย
การศึกษา, ๒๕๕๙), หน้า ๖๓. 



๔๘ 

มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ท าให้มีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับต าบลโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง
รูปโฉมใหม่ของสภาต าบลท่ัวประเทศโดยแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบดังนี้ 

๑. รูปแบบ “สภาต าบล” ได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคลอันได้แก่สภาต าบลท่ีมีรายได้
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. รูปแบบ “องค์การบริหารส่วนต าบล” (อบต.) ต้ังขึ้นจากสภาต าบลท่ีมีรายได้ (โดยไม่ 
รวมเงินอุดหนุน) ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉล่ียไม่ต่ ากว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับ
การยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
(มาตรา ๔๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาลได้มีการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.๒๕๔๐ ในประเด็นต่างๆท้ังโครงสร้างท่ีมาของสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นต้น 

พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐบาลได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๔๖ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่แล้วใช้ช่ือเรียกบุคคลและค าศัพท์
กฎหมายท่ีให้สอดคล้องกับกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ๕๔ 

 

๒.๔ หลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

๒.๔.๑ หลักสาราณียธรรม ๖ 
 

หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นธรรมท่ีต้ังแห่งความให้ระลึกถึงธรรมเป็นเหตุท่ีระลึกถึงกัน
หลักการอยู่ร่วมกัน คือ 

๑. เมตตากายกรรม ต้ังเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังต่อหน้าและลับหลังคือ 
ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสุภาพเคารพนับถือกันท้ังต่อหน้า 
และลับหลัง 

๒. เมตตาวจีกรรม ต้ังเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังต่อหน้าและลับหลังคือช่วย
บอกแจ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ส่ังสอนแนะน าตักเตือนด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพ 
นับถือกันท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

๓. เมตตามโนกรรม ต้ังเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังต่อหน้าและลับหลังคือต้ัง
จิตปรารถนาดีคิดท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่กันมองกันในแง่ดีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 

๔. สาธารณโภคี ได้ของส่ิงใดมาก็แบ่งปันกันคือเมื่อได้ส่ิงใดมาโดยชอบธรรมแม้เป็นของ 
เล็กน้อยก็ไม่ห่วงไว้ ผู้เดียวน ามาแบ่งปันเฉล่ียเจือจานให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกันข้อนี้  
ใช้อัปปฏิวัตตโภคี ก็ได้ 

๕. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังต่อหน้าและลับหลังคือมี
ความประพฤติสุจริตดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัยไม่ท าตนให้เป็นผู้รังเกียจของหมู่คณะ 

                                                             
๕๔ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถ่ินไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส านักงานวิญญูชน จ ากัด, 

๒๕๕๐), หน้า ๒-๔. 



๔๙ 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังต่อหน้าและลับหลังคือมี
ความเห็นชอบร่วมกันในข้อท่ีเป็นหลักการส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความหลุดพ้นหรือขจัดปัญหา๕๕ ธรรม ๖ 
ประการนี้มีคุณคือเป็นสาราณียะท าให้เป็นที่ระลึกถึงเป็น ปยกรณ ท าให้เป็นที่รักเป็นครุกรณีท าให้เป็น
ท่ีระลึกเคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ความกลมกลืนเข้าหากันเพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสามัคคี 
และเอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม สาราณียธรรม ๖ แปลว่า ธรรมเป็น
ท่ีต้ังแห่งความระลึกถึงธรรมเป็นเหตุท่ีระลึกถึงกันหลักการอยู่ร่วมกันได้แก่ (๑) เมตตากายกรรมต้ัง
เมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังต่อหน้าและลับหลังคือช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วย
ความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสุภาพเคารพนับถือกันท้ังต่อหน้าและลับหลัง (๒) เมตตาวจีกรรมต้ัง
เมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังต่อหน้าและลับหลังคือช่วยบอกแจ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ส่ังสอน
แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกันท้ังต่อหน้าและลับหลัง 
(๓) เมตตามโนกรรมต้ังเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังต่อหน้าและลับหลังคือตั้งจิตปรารถนา
ดีคิดท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่กันมองกันในแง่ดีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน (๔) สาธารณโภคีได้ของ
ส่ิงใดมาก็แบ่งปัน๕๖ กันคือเมื่อได้ส่ิงใดมาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อยก็ไม่หวงไว้ผู้เดียวน ามา
แบ่งปัน เฉ ล่ียเ จือจานให้ ไ ด้มี ส่วนร่วมใช้สอยบริ โภคท่ัวกันข้อนี้ ใ ช้อัปปฏิวิ กัตตโภ คีก็ ไ ด้   
(๔) สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังหลายท้ังต่อหน้าและลับหลังคือมีความ
ประพฤติสุจริต ดีงามถูก ต้องตามระเบียบวิ นัยไม่ท าตนให้ เป็น ท่ีน ารั ง เกียจของหมู่ คณะ  
(๖) ทิฏฐิสามัญญาตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังหลายท้ังต่อหน้าและลับหลังคือมีความ
เห็นชอบร่วมกันในข้อท่ีเป็นหลักการส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความหลุดพ้นส้ินทุกข์หรือขจัดปัญหา 

ในหนังสือปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสตร์ สาราณียธรรม แปลว่าธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน 
หมายถึงคุณธรรมท่ีท าให้คนเราไม่เห็นแก่ตัวเอื้อเพ้อเผ่ือแผ่แก่ผู้อื่นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นสาราณียธรรม 
มี ๖ คือ (๑) เมตตากายกรรม คือท าต่อกันด้วยเมตตาหมายถึงท าส่ิงใดก็ท าด้วยความปรารถนาดีต่อ
กันเช่นแสดงไมตรีและหวังดีต่อเพื่อนร่วมงานร่วมกิจการร่วมชุมชนโดยช่วยเหลือธุระต่างๆด้วยความ
เต็มใจแสดงอากัปกิริยาสุภาพเคารพนับถือท้ังต่อหน้าและลับหลัง (๒) เมตตาวจีกรรม คือพูดกันด้วย
เมตตาหมายถึงจะพูดอะไรก็พูดด้วยความปรารถนาดีต่อกันเช่นแนะน าส่ังสอนตักเตือนกันด้วย
ความหวังดีกล่าววาจาสุภาพพูดจริงไม่พูดเพื่อผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นแก่ตนเองฝ่ายเดียว  
(๓) เมตตามโนกรรม คือติดต่อกันด้วยเมตตาหมายถึงจะคิดอะไรก็คิดด้วยความปรารถนาดีต่อกันเช่น
ต้ังจิตปรารถนาดีคิดท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่กันมองกันในแง่ดี (๔) สาธารณโภคี คือแบ่งปันส่ิงท่ีได้มา
โดยชอบธรรมหมายถึงแบ่งปันลาภท่ีร่วมกันหาร่วมกันท าโดยยุติธรรมแม้ส่ิงของท่ีได้มาจะน้อยแต่ก็
แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวถึงกันนั้นคือการร่วมสุขร่วมทุกข์กัน (๔) สีลสามัญญตา คือมี
ความประพฤติเสมอภาคกันหมายถึงประพฤติสุจริตดีงามเหมือนๆกันมีระเบียบวินัยเป็นแบบเดียวกัน
ไม่ประพฤติให้เป็นท่ีรังเกียจหรือเส่ือมเสียแก่หมู่คณะ (๖) ทิฏฐิสามัญญตา คือมีความเสมอภาคกันทาง
ความคิดหมายถึงปรับความคิดความเห็นให้มีเหตุผลถูกต้องเหมือนๆกันนั้นคือการเคารพเหตุผลยึด
หลักความดีงามเป็นอุดมคติอย่างเดียวกัน 
                                                             

๕๕ ม.อุ.(ไทย) ๓/๑/๘๘. 
๕๖ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๗/๒๔๗. 



๕๐ 

สรุปได้ว่า หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นหลักธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งความให้ระลึกถึงธรรมเป็น
เหตุท่ีระลึกกันหลักการอยู่ร่วมกันมีคุณธรรมท่ีท าให้คนเราไม่เห็นแก่ตัวเอื้อเฟ้อเผ่ือแผ่ผู้อื่นเข้าใจคน
อื่นมากขึ้น ๖ ประการคือ ๑ เมตตากายกรรม ในเพื่อนพรหมจรรย์ ท้ังต่อหน้าและลับหลัง  
๒ เมตตาว จีกร รม ช่วยบอกแ จ้ง ส่ิ ง ท่ี เป็นประ โยชน์ ด้ วยคว ามหวั ง ดีก ล่าว วาจา สุภาพ  
๓ เมตตามโนกรรม ต้ังจิตปรารถนาดีคิดท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่กัน ๔ สาธารณโภคี ได้ของส่ิงใดมา
โดยชอบธรรมก็แบ่งกันเฉล่ียเจือจานให้ได้มีบริโภคท่ัวกัน ๔ สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิเสมอกันมี
ความประพฤติสุจริตงามถูกต้องตามระเบียบวินัย ๖ ทิฎฐิสามัญญตา คือมีความคิดในแนวทางเดียวกัน
หมายถึงปรับความคิดความเห็นให้มีเหตุมีผลถูกต้องเหมือนๆกันนั่นคือการเคารพเหตุผลยึดหลักความ
ดีงามเป็นอุดมคติอย่างเดียวกันตัวอย่างเช่นเมตตาทางกาย (กายกรรม) คือการกระท าทางกายท่ี
ประกอบด้วยเมตตาเช่นการช่วยเหลือการเอื้อเฟื้อการไม่รังแกท าร้ายผู้อื่นการอดทนต่อกันไม่ใช่เห็น
คนอื่นเข้าคิวแล้วไปแซงคิวเขานั่นก็คือคุณไม่มีเมตตาธรรมเลยรู้จักเคารพและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุขเป็นต้น 
 

ตารางที่ ๒.๑๓ หลักสาราณียธรรม ๖ 

 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ม.อุ.(ไทย) ๓/๑/๘๘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๗/๒๔๗. 

หลักสาราณียธรรม ๖ คือ 
๑. เมตตากายกรรมต้ังเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังต่อ
หน้าและลับหลังช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ   
๒. เมตตาวจีกรรมต้ังเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังต่อหน้า
และลับหลังคือส่ังสอนแนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี   
๓. เมตตามโนกรรมต้ังเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังต่อ
หน้าและลับหลังคือตั้งจิตปรารถนาดีคิดท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่กัน
มองกันในแง่ดีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 
๔. สาธารณโภคีได้ของส่ิงใดมาก็แบ่งปันกันคือเมื่อได้ส่ิงใดมาโดย
ชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อยให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน   
๕. สีลสามัญญตามีศีลบริสุทธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังต่อ
หน้าและลับหลังคือมีความประพฤติสุจริตดีงามถูกต้องตามระเบียบ
วินัยไม่ท าตนให้เป็นผู้รังเกียจของหมู่คณะ 
๖. ทิฏฐิสามัญญตามีทิฏฐิงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังต่อ
หน้าและลับหลังคือมีความเห็นชอบร่วมกันในข้อท่ีเป็นหลักการ
ส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความหลุดพ้นหรือขจัดปัญหา 

ธรรม ๖ ประการนี้มีคุณคือเป็นสาราณียะท าให้เป็นท่ีระลึกถึงท าให้
เป็นท่ีรักเป็นครุกรณีท าให้เป็นท่ีระลึกเคารพเป็นไปเพื่อความ
สงเคราะห์ความกลมกลืนเข้าหากันเพื่อความไม่วิวาทเพื่อความ
สามัคคีและเอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  



๕๑ 

๒.๕ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง 

“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไว้ดังนี้ 

๒.๕.๑ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
กองสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบประกอบด้วยกองงานโครงสร้างบทบาทหน้าท่ีผู้
บริหารงานบุคคลซึ่งผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งอยู่ใน
กองงานสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อมมีบทบาทหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของงาน
ส่ิงแวดล้อมท้ัง ๕ ด้าน ได้แก่ 

๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบส่ิงแวดล้อม 
๒. ด้านการก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม 
๓. ด้านการวางแผนด าเนินงานส่ิงแวดล้อม 
๔. ด้านการบริหารโครงการส่ิงแวดล้อม 
๕. ด้านการประเมินผลโครงการส่ิงแวดล้อม 
๒.๕.๒ ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ภารกิจอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๕.๓ วิสัยทัศน์การพัฒนา 
วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลสนับทึบ 
การคมนาคมสะดวกระบบสาธารณูปโภคดี สร้างอาชีพ/รายได้มีสังคมท่ีดีการศึกษาดี

รักษาไว้ซึ่งประเพณีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดีส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ  
๒.๕.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน

ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ าลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นการจัดท าระบบก าจัดขยะรวมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

๒.๕.๕ โครงการเก็บขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมลุ่มน้ าล าคลองและส่ิงแวดล้อมของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖o 

หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางน้ ามายาวนานจากสถิติและข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ า



๕๒ 

พบว่าพื้นท่ีอุตสาหกรรมและพื้นท่ีเมืองหลายแห่งประสบปัญหามลพิษทางน้ าอย่างต่อเนื่องอาทิเช่น 
น้ าเน่าเสียสารพิษปนเปื้อนและขยะเป็นต้นหลายแห่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและขยายวงกว้างซึ่ง
นอกจากส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
แล้วมลพิษทางน้ ายังเป็นปัจจัยท่ีเร่งให้เกิดปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ าสะอาดในประเทศอีกด้วยท้ังนี้
ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการเกิดมลพิษทางน้ ามาจากการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีอุตสาหกรรมเกษตรกรรมท่ีมีการ
ใช้สารเคมีในปริมาณมากและความหนาแน่นของประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้นท าให้มีการระบายน้ าท้ิงน้ า
เสียจากครัวเรือนสู่แม่น้ ามากขึ้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบได้จัดโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมลุ่มน้ าล าคลองจัดขึ้น
ตามนโยบายของประเทศท่ีต้องการอนุรักษ์และฟื้นฟูล าน้ าสายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณออกซิเจน 
ให้ล าน้ ากลับมาใสสะอาดและมีคุณภาพรวมท้ังเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของลุ่มน้ าล าคลองในเขต
ชุมชนให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนเพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ล าน้ าล าคลองแก่ผู้
อาศัยริมน้ าอันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาล าคลองอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมก าหนดให้มีการ
ร่วมกันก าจัดเก็บวัชพืชท่ีกีดขวางการไหลของน้ าและเก็บขยะมูลฝอยตลอด ๒ ฝ่ังล าคลอง 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ า 
- เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักถึงความส าคัญในการรักษา

สภาพแวดล้อมร่วมกัน  
- เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ า 
กลุ่มเป้าหมายท่ัวไป 
- ประชาชนในพื้นท่ีต าบลสนับทึบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
- ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๐ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 
- ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- จัดกิจกรรม  
- ติดตามโครงการ 
- ประเมินโครงการ 
- สรุปผลการด าเนินโครงการ 
งบประมาณ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสนับทึบงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้งบด าเนินการค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมลุ่มน้ าล าคลองต้ังไว้
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

สถานท่ีด าเนินการ 
- แม่น้ าล าคลอง ต าบลสนับทึบระยะทางจ านวนท้ังส้ิน ๑๐ กิโลเมตร 

 



๕๓ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมองค์การบริหารต าบลสนับทึบ 
การประเมินผลโครงการ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- จ านวนขยะท่ีรวบรวมได้ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
- แหล่งน้ าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูในการรักษาสภาพแวดล้อมร่วมกัน. 
- สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ า 
๒.๕.๖ โครงการรณรงค์สนับทึบก าจัดขยะพิษกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  องค์การ

บริหารต าบลสนับทึบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาส าคัญท้ังในระดับชุมชนและระดับประเทศ 

สาเหตุเนื่องมาจากประชากรในประเทศมีจ านวนมากขึ้นชุมชนก็เพิ่มขึ้นสถานประกอบการต่างๆมีมาก
ขึ้นและส่ิงท่ีตามมาอย่างเล่ียงไม่ได้ก็คือขยะย่อมมีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วยจนกระท่ังการก าจัดขยะ
ไม่สมดุลกับการเพิ่มข้ึนของจ านวนขยะในแต่ละวันจะมีขยะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนนับร้อยล้านตันแต่เรา
สามารถก าจัดขยะได้เพียงวันละไม่กี่สิบล้านตันเท่านั้น (ข้อมูลจากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จึงมีขยะท่ีเหลือตกค้างรอการก าจัดอยู่เป็นจ านวนมากแม้
รัฐบาลจะมีพื้นท่ีท่ีจัดไว้เพื่อรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสร้าง
ปัญหาเป็นอย่างมากท้ังทางด้านทัศน์วิสัยกล่ินความสะอาดเกิดเป็นปัญหาขยะล้นเมืองถึงแม้ว่าในปี
หนึ่งๆประเทศจะต้องเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากไปกับการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ  
แต่ผลลัพธ์ท่ีได้ก็ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจเนื่องจากรัฐบาลยังมีการบริหารการจัดการขยะยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
ประกอบกับประชาชนในประเทศเองก็ยังขาดจิตส านึกในการท้ิงขยะให้เป็นท่ีการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
รวมท้ังขาดความรู้เกี่ยวกับการน าขยะกลับมาใช้ใหม่เพราะพอได้ยินค าว่า“ขยะ”หลายๆคนก็ไม่สนใจ
ละเลยและไม่เห็นคุณค่าท้ังท่ีขยะเหล่านั้นหากน ามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์
ได้และยังสามารถน ากลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง รวมท้ัง
ปริมาณขยะก็จะมีจ านวนลดลงได้มากซึ่งจะส่งผลดีท้ังต่อส่ิงแวดล้อมต่อประชากรและต่อประเทศชาติ
ต่อไปการจะแก้ไขปัญหาให้ได้ผลระยะยาวนั้นเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนด้วยการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี
ในเรื่องการท้ิงขยะให้กับเด็กๆให้พวกเขาได้เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะโดย
อาจจะเริ่มจากภายในโรงเรียนก่อนเมื่อนักเรียนรู้จักแยกขยะและท้ิงขยะให้เป็นท่ีเป็นทางแล้วก็จะท า
ให้โรงเรียนดูสะอาดสะอ้านมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การเรียนรู้และเมื่อเริ่มต้นจากในโรงเรียน
ได้ผลดีแล้วก็สามารถขยายผลไปยังชุมชนและประเทศชาติต่อไปได้  

องค์การบริหารต าบลสนับทึบได้จัดโครงการรณรงค์สนับทึบก าจัดขยะพิษเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีร่วมกับนโยบาย 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายนั้นคือให้ทางหน่วยงานท้องถิ่นรวบรวมขยะ
อันตรายเพื่อน าไปรวมกับศูนย์ก าจัดขยะรวมตามมติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

 



๕๔ 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณ

มูลฝอยและมีการคัดแยกมูลฝอย(มูลฝอยท่ัวไป,มูลฝอยอันตราย, มูลฝอยท่ีรีไซเคิล) ณ แหล่งก าเนิด 
- เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักถึงความส าคัญในการรักษา

สภาพแวดล้อมร่วมกัน  
- เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการคัดแยกขยะอันตราย 
- เพื่อลดปริมาณสารพิษท่ีปนเปื้อนสู่ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากมูลฝอยอันตรายกลุ่มเป้าหมาย

ท่ัวไป 
- ประชาชนในพื้นท่ีต าบลสนับทึบวิธีด าเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะพิษ 
- ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ท่ัวถึงทุกชุมชนทุกหลังคาเรือนเพื่อสร้างแรงจูงใจ

เพิ่มความรู้ความเข้าใจความร่วมมือในการคัดแยกขยะ  
- รวบรวมขยะพิษเพื่อน าไปก าจัดท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- สรุปโครงการและน าเสนอท่านผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการขยะสถานท่ี

ด าเนินการ 
- พื้นท่ีต าบลสนับทึบ  
ระยะเวลาด าเนินการ 
- พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐–กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
งบประมาณ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต าบลสนับทึบ 

แผนงานเคหะและชุมชนงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลงบด าเนินการค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมดอื่นๆโครงการรณรงค์ก าจัดขยะพิษต้ังไว้  
๔๐,๐๐๐ บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) การประเมินผลโครงการจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนขยะพิษท่ี
รวบรวมได้ 

สรุปได้ว่า ประชาชนมีจิตส านึกในเรื่องการคัดแยกขยะและสามารถคัดแยกขยะก่อนท้ิงได้
อย่างถูกต้องประชาชนมีความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีประชาชนรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะท่ีส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชน 

 

๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมี รายละเอียดดังนี้ 

กฤษฎากรณ์ ยูงทอง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว อ าเภอเมือง เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลนางงั่วอยู่ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาใน
องค์ประกอบแต่ละด้านพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือด้านการมีส่วนร่วมในการดัดสินใจโดยท่ี



๕๕ 

ประชาชนได้เสนอความต้องการของชุมชนได้ได้รับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล
ต าบลนางั่วเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาในปีถัดไปด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ประชาชนได้มีผลประโยชน์ได้รับ๕๗ จากการบริการในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลประชาชนมีส่วนร่วมในการได้เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้นด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการและด้านการมีส่วนร่วมในการประเมนิผลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม  

กริชกมล เหล่าอรรคะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของเทศบาลต าบลหัวขวางในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นผลการวิจัยพบว่า ๑) ประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เพศชายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑-๕0 ปี รองลงมามีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไปส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต า
กว่าปริญญาตรีรองลงมามีอาชีพค้าขาย ๒) ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเทศบาล
ต าบลหัวขวางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมและรายด้านทุก
ด้านอยู่ในระดับปานกลางประชาชนมีความคิดเห็นด้านการเมืองการบริหารและด้านการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0๕ แต่ประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเทศบาลในการพัฒนามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน๕๘ 

สิริพัฒม์ ลาภจิตร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยด้านชุมชนและปัจจัยด้านองค์การ 
อบต.มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการตัดสินใจมี ส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุน  
การบริหารงาน อบต.ซึ่งหากระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมใดสูงก็จะพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมอื่นสูงตามกันด้วยการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพียงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ อบต. อยู่ในระดับค่อนข้างต่ าส่วนปัจจัยหรือสาเหตุท่ีท าให้ประชาชนตัดสินใจเข้ามามี
ส่วนร่วมงานกับ อบต. พบว่าปัจจัยด้านบุคคลได้แก่การเป็นหน้าท่ีของประชาชนอาสาสมัครด้วยใจ  
มีความรู้ความสามารถกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นเป็นท่ีเคารพนับถือของคนในชุมชนมีทักษะและ
ประสบการณ์เป็นประโยชน์กับตัวเองและชุมชนมีทักษะและประสบการณ์เป็นประโยชน์กับตัวเองเปิด
โอกาสได้มีส่วนร่วมเลือกให้เป็นตัวแทนชุมชนมีความสามัคคีและมีกลุ่มต่างๆ ท่ีสนับสนุนผลักตันการมี
ส่วนร่วมส่วนปัจจัยด้านองค์การได้แก่ อบต. ด าเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบเอาใจใส่กระตือรือร้นใน
การแก้ปัญหาประชาพิจารณ์ประชาคมหมู่บ้าน๕๙ 
                                                             

๕๗ กฤษฎากรณ์ ยูงทอง, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว 
อ าเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลนางั่ว”,วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๕). 

๕๘ กริชกมล เหล่าอรรคะ, “บทบาทชองเทศบาลต าบลหัวขวางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน”, การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐). 

๕๙ สิริพัฒน์ ลาภจิตร, “ปัจจัยที่ล่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมชองประชาชนในการสนับสนุนการ
บริหารงาน”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๐). 



๕๖ 

วิสาขา ภู่จินดา ได้ศึกษาวิจัย ตัวแบบในการจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า ความส าเร็จของการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการวิจัยพบว่าความส าเร็จของการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการส่ือสารท่ีดีใน
องค์กรการสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพค านึงถึงส่ิงแวดล้อม 
การมีส่วนร่วมของพนักงานการมีตัวแบบและการเป็นตัวช้ีวัดระดับบุคคลและพบว่าปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ขนาดของอุตสาหกรรม 
นโยบายด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมการได้รับข้อมูลข่าวสารและการเข้าร่วมกิจกรรมและพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมเห็นว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประยุกต์หลักปรัชญา๖๐  

สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสูงสุดได้นั้นควรใช้หลักการในการจัดการควบคู่กับหลักธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในองค์กรให้มีระเบียบวินัยมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นผู้บริหารในองค์กรหรือในองค์การ
บริหารส่วนต าบลจึงควรวางตัวให้เป็นกลางรวมท้ังควรปรับการก าหนดนโยบายการวางแผน
ด าเนินงานการด าเนินการและปฏิบัติงานการตรวจสอบและการแก้ไขการทบทวนการจัดการให้
ทันสมัยโดยท าการศึกษาดูงานในหลายๆด้านองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีประสบผลส าเร็จในด้านท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลของตนยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีมีประสิทธิภาพในองค์การ 
 

ตารางที่ ๒.๑๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
กฤษฎากรณ์ ยูงทอง, (๒๕๕๕) ผลการวิ จัยพบว่า การศึกษาการจัดท าแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลนางงั่วอยู่ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การดัดสินใจโดยท่ีประชาชนได้เสนอความต้องการของ
ชุมชนได้รับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลนางั่ว เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานพัฒนาในปีถัดไป  

กริชกมล เหล่าอรรคะ, (๒๕๕๐) ผลการวิจัยพบว่า ๑ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชายส่วน 
ใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑-๕0 ปี รองลงมามีอายุ ๕๑ ปีขึ้น
ไปส่วน ใหญ่มี ร ะ ดับการ ศึกษาต่ ากว่ าปริญญาตรี  
รองลงมามีอาชีพค้าขาย ๒ ประชาชนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของเทศบาลต าบลหัวขวางประชาชนมี
ความคิดเห็นด้านการเมืองการบริหารและด้านการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างดี   

                                                             
๖๐ วิสาขา ภู่จินดา, “ตัวแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง”, รายงานวิจัย, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๕). 



๕๗ 

ตารางที่ ๒.๑๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 สิริพัฒม์ ลาภจิตร, (๒๕๕๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านชุมชน
และปัจจัยด้านองค์การ อบต.มีความสัมพันธ์และมีผลต่อ
การตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุน
การบริหารงาน อบต.ซึ่งหากระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรม
ใดสูงก็จะพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของกิจกรรมอื่นสูง
ตามกันด้วยการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพียงการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารในขณะท่ีการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพียง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในขณะท่ีการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายและการตรวจสอบการด าเนินงาน
ของ อบต. อยู่ในระดับค่อนข้างต่ าส่วนปัจจัยหรือสาเหตุ
ท่ีท าให้ประชาชนตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมงานกับ อบต. 
พบว่ า  ปัจ จัยด้านบุคคลไ ด้แก่การ เป็นหน้า ท่ีของ
ประชาชนอาสาสมัครด้วยใจมีความรู้ความสามารถกล้า
พูดกล้าแสดงความคิดเห็นและมีกลุ่มต่างๆท่ีสนับสนุน
ผลักดันการมีส่วนร่วมส่วนปัจจัยด้านองค์การได้แก่ อบต. 
ด าเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบเอาใจใส่กระตือรือร้น
ในการแก้ปัญหาประชาพิจารณ์ประชาคมหมู่บ้าน 

วิสาขา ภู่จินดา, (๒๕๕๕) ตัวแบบในการจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าความส าเร็จของการ
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลการวิจัยพบว่า
ความส าเร็จของการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงการส่ือสารท่ีดีในองค์กรการสืบทอดวัฒนธรรม
จากรุ่นสู่รุ่นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพค านึงถึง
ส่ิงแวดล้อมปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความส าเร็จในการ
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่
วิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารรองลงมาคือความรู้
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 



๕๘ 

๒.๖.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สมคิด เปี่ยมคล้า ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมชุมชนของ
ประชาชนอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในระดับปานกลางมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมชุมชนเหมาะสมโดย
ปัจจัยด้านอายุระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ มีผลท าให้พฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ชุมชนของประชาชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในระดับท่ี ๐.๐๕ มีปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญได้แก่
ปัญหาขยะมูลฝอยกล่ินเหม็นรบกวนอากาศเสียจากฝุ่นละอองและควันโดยปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมชุมชนประชาชนเห็นว่าสาเหตุมาจากการขาดความร่วมมือและการขาดความรู้
ความเข้าใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวันของประชาชน๖๑ ขาดการสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการขาดงบประมาณและผู้น าขาดความคิดริเริ่ม  

สุกฤษฏ์พงษ์ วะเจดีย์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขต
ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันดา จังหวัดกระบี่” พบว่าปัญหาโดยตรงท่ีประชาชนได้รับได้แก่กล่ิน
เหม็นแมลงวันรบกวนทัศนียภาพของเมืองท่องเท่ียวขาดความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
จึงมีการด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยด้วยวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อน
น ามาท้ิงและการจัดต้ังจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลในหมู่บ้านพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดใน
ครัวเรือนเฉล่ียลดลงปัจจัยท่ีมีผลให้ขยะมูลฝอยในครัวเรือนเปล่ียนแปลงดังนี้พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดการใช้รูปแบบทางสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้น
ท่ีมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยคือการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดต้ังกลุ่มรับซื้อขยะรีไซเคิลการ
สนับสนุนของ อบต.ในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ค าแนะน าและความรู้แก่ประชาชนการ
เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนการมีกลไกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยจัดต้ังกลุ่มแกนน าขึ้น
ในชุมชน๖๒ ปัจจัยดังกล่าวท าให้ปริมาณขยะโดยภาพรวมลดลง  

กานดา จินดามงคล ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบล
เหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ”  
ผลการศึกษาพบว่าระดับการจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่ามีค่าเฉล่ียโดยเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ ด้านการควบคุมกิจกรรมการจัดการด้านการใช้อย่างยั่งยืนและด้านการขจัดของเสีย/ 

 
 

                                                             
๖๑ สมคิด เปลี่ยมคล้า, “พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชน อ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม” (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๐), 
๖๒ สุกฤษฎิ์พงษ์ วะเจดีย์, “การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขตต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันดา 

จังหวัดกระบี่”, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑). 



๕๙ 

มลพิษตามล าดับผลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการจัดการส่ิงแวดล้อม
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบค่าเฉล่ียโดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยดังนี้คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนาด้าน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของแผนและ
โครงการพัฒนาและด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลเหมืองง่าจ าแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและระยะเวลาท่ี
อาศัยอยู่ในชุมชนท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล้อมได้แก่ด้านการใช้อย่างยั่งยืนด้านการ
ขจัดของเสีย/มลพิษและด้านการควบคุมกิจกรรมการจัดการมีความแตกต่างกันยกเว้นด้านการ
ตัดสินใจด้านการด าเนินการของแผนและโครงการพัฒนาด้านการติดตามและประเมินผลโครงการและ
แผนงานการพัฒนาและด้านการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาส าหรับข้อเสนอแนะควรมีการส่งเสริม
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมท าการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน๖๓ เพื่อให้การบริหารและการพัฒนามีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ญดาศจี ระเบียบกุล ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเข้มแข็งของประชาชนในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกรณีศึกษา ตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่าระดับความ
เข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่วมทางกายภาพอยู่ในระดับปาน
กลางด้านการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาอยู่ในระดับปานกลางด้านการมีส่วนร่วมทางอารมณ์และ
ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของอยู่ในระดับมากท่ีสุด๖๔จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าระดับความ
เข้มแข็งของประชาชนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยรวมแตกต่างไปตามท่ีต้ังท่ีพักท่ีอาศัยและบทบาทท่ีมี
ต่อชุมชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ ๐.๐๕ 

สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมท าให้ทราบว่าการ
จัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นั้นก็จะต้องมีการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาของการจัดการนั้นว่ามาจากอะไรและจึงศึกษาวิธีการ
จัดการปัญหาของการจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มั่งคงยั่งยืนยาวนานและเกิดเป็นยุทธศาสตร์และประชาชนอยู่ได้ด้วยความสุข 

 
 
 
 
 
 

                                                             
๖๓ กานดา จินดามงคล, “การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน 

จังหวัดล าพูน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน”, การค้นคว้าอิสระ, (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: 
มหาวิทยาลัยเนชั่น, ๒๕๕๘). 

๖๔ ญดาศจี ระเบียบกุล , “ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา :  
ตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓). 



๖๐ 

ตารางที่ ๒.๑๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
สมคิด เป่ียมคล้า, (๒๕๕๐) “พฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมชุมชนของประชาชน 

อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ในระดับสูงมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมชุมชน
เหมาะสมโดยปัจจัยด้านอายุระดับการศึกษาและฐานะ
ทาง เศรษฐกิ จมี ผลท า ให้พฤ ติก รรมการอนุ รั กษ์
ส่ิงแวดล้อมชุมชนของประชาชนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญความจ าเป็นท่ีต้องมีการอนุรักษ์ในการมีชีวิตอยู่
ของมนุษย์ชาติเพื่อแสวงหาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินั้น จ าเป็นต้องค านึงถึง
ความจริงท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้นคือขีดจ ากัดของ
ทรัพยากรสมดุลของระบบนิเวศความเป็นมาของด้าน
วัฒนธรรมรวมถึงความต้องการของมนุษย์ในอนาคตซึ่ง
เป็นท่ีมาของค าว่า "อนุรักษ์" การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน
ปัจจุบันมีปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญได้แก่ ปัญหาขยะมูล
ฝอยกล่ินเหม็นรบกวนอากาศเสียจากฝุ่นละอองและควัน
โดยปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม
ชุมชนประชาชนเห็นว่าสาเหตุมาจากการขาดความ
ร่วมมือและการขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวันของประชาชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

ตารางที่ ๒.๑๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

สุกฤษฏ์พงษ์ วะเจดีย์, (๒๕๕๑) “การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขตต าบลศาลาด่าน 
อ าเภอเกาะลันดา จังหวัดกระบี่” พบว่า ปัญหาโดยตรงท่ี
ประชาชนไ ด้รับไ ด้แก่ก ล่ิน เหม็นแมลงวันรบกวน 
ทัศนียภาพของเมืองท่องเท่ียวขาดความสวยงามและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงมีการด าเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยด้วยวิธีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยก่อนน ามาท้ิงและการจัดต้ังจุดรับซื้อขยะรี
ไ ซ เ คิลในหมู่ บ้ านพบว่ าปริ มาณขยะมู ลฝอยจาก
แหล่งก าเนิดในครัวเรือนเฉล่ียลดลงปัจจัยท่ีมีผลให้ขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนเปล่ียนแปลงดังนี้พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิดการใช้รูปแบบทางสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้น
ท่ีมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยคือการคัดแยกขยะมูล
ฝอยและการจัดต้ังกลุ่มรับซื้อขยะรีไซเคิลการสนับสนุน
ของ อบต. 

กานดา จินดามงคล, (๒๕๕๘) “การจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ด้วยกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชน” ผลการศึกษาพบว่า ระดับการ
จัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่ามี ค่า เฉ ล่ียโดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการควบคุม
กิจกรรมการจัดการด้านการใช้อย่างยั่งยืนและด้านการ
ขจัดของเสีย/มลพิษตามล าดับผลระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนท่ีมีต่อการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบค่าเฉล่ีย
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้คือจ าแนกตามเพศ 
อายุระดับการศึกษาอาชีพและระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ใน
ชุมชนท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ได้แก่ด้านการใช้อย่างยั่งยืนด้านการขจัดของเสีย/มลพิษ
ด้านการควบคุมกิจกรรมการจัดการมีความแตกต่างกัน 

 
 



๖๒ 

ตารางที่ ๒.๑๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ญดาศจี ระเบียบกุล, (๒๕๖๐) “ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

กรณีศึกษา ตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” 
ผลการวิจัยพบว่าระดับความเข้มแข็งของประชาชนใน
การอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมทางด้านการมี ส่วนร่วมทาง
กายภาพด้านการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาอยู่ในระดับ
ปานกลางด้านการมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึก
ถึงความเป็นเจ้าของอยู่ในระดับมากท่ีสุดจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าระดับความเข้มแข็งของประชาชนการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยรวมแตกต่างไปตามท่ีต้ังท่ีพักท่ี
อาศัยและบทบาทท่ีมีต่อชุมชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ ๐.๐๕ 

 
๒.๖.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วลัยลักษณ์ ฟักแก้ว ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้น าในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารสวนต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ”  
จากการศึกษาพบว่า  

(๑) ผู้น าท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านและท้องถิ่นน าข้อมูลโครงการ/กิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาต่างๆเสนอในท่ีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสนับสนุนและการพิจารณาตัดสินใจลงมติจาก
ท่ีประชุมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาน าข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.) 
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช ๒ค.)และข้อมูลพื้นฐานต่างๆท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาความเป็นอยู่
ของชาวบ้านมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  

(๒) ผู้น าท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนใน 
ท้องถิ่น การจัดท าข้อมูลเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมประชาคมการจัดท าโครงการต่างๆการวางแผนการ 
ด าเนินงานสนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาการสนับสนุนให้มีการจัดเวทีประชาคมการ 
พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาโดยมี 
ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาต่างๆตามแผนท่ีก าหนดไว้การมีส่วนร่วมในการสละแรงกาย 
รวมลงมือลงแรงในการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับประชาชนการให้ค าปรึกษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการหรือการเป็นผู้ประสานงานในโครงการต่างๆของท้องถิ่นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 



๖๓ 

เข้ามามีส่วนร่วมในเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้า
ร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนารวมท้ังการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบถึง
โครงการ/กิจกรรมต่างๆท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา  

(๓) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์จากแผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบลไม่ได้
เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้น าท้องถิ่นเท่านั้นแต่ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์) ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม 
โครงการ/กิจกรรมสามารถแก่ไข่ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเช่นโครงการก่อสร้างถนนการ 
ก่อสร้างศาลาประชาคมของหมู่บ้านเป็นต้นผู้น าท้องถิ่นยังได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมจากรางวัลและ 
ค าชมเชยในการท างานตามแผนงานท่ีได้ส าเร็จลุล่วงการไดรับผลประโยชน์จากการศึกษาอบรม  
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนา  

(๔) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลวิเคราะห์ตรวจสอบโครงการทบทวน 
แผนงาน/โครงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตางๆ
ตามแผนงาน/โครงการการรวมประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบันเช่นวิเคราะห์จุดอ่อนจุด
แข็งโอกาสและอุปสรรครายงานให้ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบถึงการประเมินผล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรวมจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นการติดตามผลวาโครงการท่ีได้เสนอไปไดรับการอนุมัติหรือไม่การมีส่วน
ร่วมในการตรวจรับงานต่างๆท่ีด าเนินในหมู่บ้านการมีส่วนร่วมในการวัดผลและวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน  

(๕) ปัญหาและข้อเสนอแนะในกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ได้แก่ปัญหาด้านการจัดท าแผนพัฒนาท่ีเน้นทางด้านโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไปปัญหาท่ีเกิดจาก 
ความคิดเห็นของผู้บริหารคณะกรรมการผู้น าท้องถิ่นและประชาชนมีความคิดเห็นไม่ตรงกันท าให้เกิด
ความขัดแย้งและส่งผลให้การด าเนินการพัฒนาต่างๆความล่าช้าปัญหาด้านงบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัด๖๕ ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การจัดท าแผนน้อย 

วีระชัย ค าลาน ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี” จากการศึกษาพบว่า 
ประชาชนบางสวนเห็นวา(๑)การมีส่วนร่วมในการบทบาทปฏิเสธในส่ิงท่ีไมเหมาะสมยังไม่มาก 
เท่าท่ีควรเทศบาลจึงควรพิจารณาหากลยุทธ์เพื่อสงเสริมการมีส่วนในการปฏิเสธส่ิงท่ีไมเหมาะสม เช่น 
แผนงานท่ีเป็นไปได้ยากในการด าเนินการ แผนงานท่ีไม่เกิดประโยชน์ในวงกว่างหรือจะเส่ียงต่อการ 
ทุจริต(๒)การมีส่วนร่วมในการออกทุนในการพัฒนาแผนคอนข้างน้อยซึ่งอาจจะไม่เป็นปัจจัยท่ีส าคัญ 
มากนักแต่ก็ควรสงเสริมให้เกิดขึ้นอาจจะโดยการท่ีผู้บริหารเทศบาลท าเป็นตัวอย่างในการบริจาค (๓)
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลค่อนข้าง
น้อยเทศบาลจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้มากขึ้นโดยการประชุมประชาคมและ
(๔)ประชาชนส่วนหนึ่งเห็นว่าถนนหนทางในหมู่บ้านเจริญขึ้นจากการพัฒนาของเทศบาลอาจจะเป็น
                                                             

๖๕ วลัยลักษณ์ ฟักแกว, “การมีส่วนร่วมของผู้น าในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารสวน 
ต าบลห้วยแก้ว อ า เภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา”,การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๓). 



๖๔ 

การส่งเสริมพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานวัตถุ๖๖ เทศบาลจึงควรเน้นการพัฒนาทางด้านอาชีพควบคู่
กันไปด้วยเช่นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพท้องถิ่นของชาวบ้านให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นต้น 

รามิล พัฒนามงคลเชษ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วม
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลศึกษาเฉพาะกรณี: องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”จากการศึกษาพบวาประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ผลต่อการมีส่วน  
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาได้แก่อาชีพระดับการศึกษาระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่รายได้ 
การเป็นสมาชิกกลุ่มการรับรู้ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาปัญหาอุปสรรคท่ีพบ
คือประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง๖๗ การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยคิดวาปัญหาท่ี
ต้องแก่ไขโดยใช้งบประมาณมากถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการก่อน 

สุทธิชัย จรูญเนตร ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาของ 
คณะกรรมการบริ หา รอ ง ค์ก ารบริ ห าร ส่วนต าบล :  ศึ กษากร ณีอ า เภอตระการพื ชผล  
จังหวัด อุบลราชธานี” ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาอยู่ในระดับปานกลางและปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาต าบลของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคือการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารการได้รับการฝึกอบรมประสบการณ์ท้างด้านการเมืองการประสานงานภายใน
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล๖๘ การประสานงานกับหน่วยงานอื่นและความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและการวางแผนส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนา
ต าบลของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคืออายุระดับการศึกษาอาชีพรายได้
ต าแหน่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ  

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งแบ่งได้เป็น ๕ 
ด้านคือด้านการมีสวนร่วมด้านการตัดสินใจด้านการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินการด้านการมีส่วนร่วม
ด้านการรับผลประโยชน์และด้านการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผลเป็นหลักในการบริหาร
จัดการท่ีสามารถท าให้ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสามารถท าให้ท้องถิ่น
พัฒนาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นตามทิศทางท่ีชุมชนนั้นอยากให้เป็นและคาดหวังให้ท้องถิ่นนั้น
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อท้องถิ่นมากท่ีสุด 

 
                                                             

๖๖ วีระชัย ค าลาน, “การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลบัวงาม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี”, รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐). 

๖๗ รามิล พัฒนามงคลเชษ , “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมประชาชนในการจัดท า 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศึกษาเฉพาะกรณี: องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง 
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๕). 

๖๘ สุทธิชัย จรูญเนตร “ประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล: ศึ กษากรณีอ าเภอตระการพืชผล จั งหวัดอุบลราชธานี” , วิทยานิพนธ์ศาสตมหาบัณฑิต ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๒). 



๖๕ 

ตารางที่ ๒.๑๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล  

 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

รามิล พัฒนามงคลเชษ, (๒๕๕๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลศึกษา
เฉพาะกรณี: องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”จากการศึกษาพบวา
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ผลต่อการมีส่วน 
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาได้แก่อาชีพ 
ระดับการศึกษาระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ รายได้การเป็น
สมาชิกกลุ่มการรับรู้ ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนพัฒนาปัญหาอุปสรรคท่ีพบคือประชาชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ 

สุทธิชัย จรูญเนตร, (๒๕๕๒) “ประ สิทธิ ภ าพ ในการ ว า ง แผนพัฒนาของคณะ
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศึกษากรณี
อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการศึกษา
พบว่าคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาอยู่ใน
ระดับปานกลางและปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
วางแผนพัฒนาต าบลของคณะกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคือการได้รับขอมูลข่าวสารการได้รับ
การฝึกอบรมประสบการณ์ ท้าง ด้านการเมืองการ
ประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
๒.๖.๓ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักธรรม 
 

สาราณียธรรมเป็นหลักพุทธธรรมท่ีให้ระลึกถึงกันท าให้คนเราไม่เห็นแก่ตัวเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
แก่ผู้อื่นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นท าส่ิงใดก็ท าด้วยความปรารถนาดีต่อกันพูดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน 
จะคิดอะไรก็คิดด้วยความปรารถนาดีต่อกันมีการแบ่งปันส่ิงท่ีได้มาโดยชอบธรรมมีระเบียบวินัยเป็น
แบบเดียวกันปรับความคิดความเห็นให้มีเหตุผลถูกต้องเหมือนๆกันนั้นซึ่งมีผู้ได้น าหลักสาราณียธรรม
มาใช้ในการศึกษาวิจัยมากมายดังต่อไปนี้ 

พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมโม (มีนุสรณ์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานเทศบาล
ต าบลตามหลักสาราณียธรรม ๖ กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมท้ัง ๖ ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง



๖๖ 

และมีความคิดเป็นแตกต่างกันตามเพศและอายุประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันแนว
ทางการน าหลักการสาราณียธรรม ๖ ไปประยุกต์ใช้สาหรับการบริหารงานด้านเมตตากายกรรม
เจ้าหน้าท่ีไม่ควรเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการควรให้บริการตามล าดับในการมาใช้
บริการเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการด้านเมตตาวจีกรรมเจ้าหน้าท่ีกล่าววาจาสุภาพต่อผู้มาใช้
บริการด้านเมตตามโนกรรมเจ้าหน้าท่ีต้องยึดหลักถือผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน 
ให้เกียรติประชาชนท่ีมาติดต่อและต้อนรับด้วยไมตรีจิตท่ียิ้มแย้มแจ่มใสด้านสาธารณโภคีเจ้าหน้าท่ี
ต้องมีความซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัลบริการด้วยความเต็มใจและมีความรับผิดชอบด้านศีล
สามัญญตาควรมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่พวกพ้องส าคัญกว่าประเทศหรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมด้านทิฏฐิสามัญญตายอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและน ามา
แก้ไขปรับปรุงตามสภาพจริง๖๙  

พงษ์ศักด์ิ มณีเดช ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนของ
นางทองดี โพธิยอง จากมุมมองของพุทธศาสนาผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จใน
การพัฒนาชุมชนนั้นแบ่งได้เป็น ๒ ปัจจัยคือปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกได้แก่ 
ครอบครัวความเป็นคนท้องถิ่นความร่วมมือของเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนและปัจจัยภายในได้แก่
ความต้องการการช่วยเหลือผู้อื่นความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนสามารถสรุปได้ดังนี้คือครองตน
ประยุกต์ใช้หลักเบญจศีลเบญจธรรมสัมมาทิฐิอบายมุขและสัปปุริสธรรม ๗ ครองคนประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ ๔ พรมวิหาร ๔ กัลยาณมิตร ๗ ฆราวาสธรรม ๔ อคติ ๔ และสาราณียธรรม ครองงาน
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท๗๐  

พระมหาชุ ติภัค  อภินนโท (แหมทอง)  ไ ด้ ศึกษาวิ จัย เรื่ องมนุษย์ สัมพันธ์ ใน 
พระสุตตันตปิฏก ผลการวิจัยพบว่าการผนึกใจคนในทีมให้เข้าด้วยกันยิ่งความสัมพันธ์เหนียวแน่นก็ยิ่ง
เพิ่มความเป็นปึกแผ่นให้กับทีมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมท่ีประกอบด้วยเหตุด้วย
ผลหากมีการน าหลักธรรมนี้มาใช้ในบริการงานหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนอกจากจะช่วยให้
ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยังช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยต้ังอยู่ในหลักธรรมส าหรับตัวเองได้แก่
สติสัมปชัญญะ ขันติโสรัจจะสัปปุริสธรรมอิทธิบาทหลักธรรมส าหรับรู้จักผู้อื่นได้แก่โลกธรรมหลักการ
คบมิตรและหลักธรรมในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้แก่พรหมวิหารธรรม สังคหวัตถุฆราวาส
ธรรมสาราณียธรรมและสามัคคีธรรม๗๑ 

                                                             
๖๙ พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมุโม (มีนุสรณ์), “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม ๖ 

กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการ
เชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๗๐ พงษ์ศักด์ิ มณีเดช, “การวิเคราะห์ความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนของนางทองดี โพธิยองจาก
มุมมองของพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต”, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
๒๕๕๐). 

๗๑ พระมหาชุติภัค อภินนโท (แหมทอง) , “มนุษยสัมพันธ์ในพระสุตตันตปิฏก”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 



๖๗ 

ธีรกานต์ คงด้วง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และสังเคราะห์การไกลเกล่ียข้อพิพาทใน
พระพุทธศาสนาผลการวิจัยพบว่าในการสังเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับ
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยเฉพาะในสังคมไทยนั้นเน้นหลักธรรมหมวดอคติ ๔ เพราะสังคมไทยขาด
ความสามัคคีถือฝักฝ่ายขาดไม่ตรีจิตไม่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันหมวดวจีสุจริต ๔ เพราะสังคมไทยใช้วจี
ทุจริตในการพูดเท็จพูดคาหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลสังคมไทยส่วนใหญ่วุ่นวายเพราะ
วจีทุจริต ๔ นี้ จึงต้องแก้ด้วยวจีสุจริต ๔ หลักสาราณียธรรม ๖ เพื่อให้สังคมสามัคคีปรองดอง
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ชวนให้ระลึกถึงกันแต่ในทางท่ีดี๗๒ 

วนิดา ชูสังข์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธ
ศาสนา ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธศาสนากล่าวว่าถึงภาวะผู้น า 
๒ ลักษณะด้วยกันคือลักษณะของธรรมราชาและลักษณะของเทวราชาหลักธรรมในพระไตรปิฎกท่ี
ผู้ น า คว รมี และ ควรน า ไ ปปร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่ ทศพิ ธ ร าชธ ร รม  จั ก ร ว ร ร ดิ วั ต รอธิ ป ไ ต ย 
สังคหวัตถุธรรม พรหมวิหารธรรม อคติสัปปุริสธรรม อปริหานิยธรรมและสาราณียธรรมนอกจากนี้
ผู้น าต้องรู้จักใช้หลักธรรมในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่นในผลการศึกษายังพบว่าผู้น า
ท่ีมีปัญหาในการบริหารงานกับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากการขาดภาวะ
ผู้น าท่ีประกอบด้วยหลักธรรมดังกล่าวเป็นประการส าคัญ๗๓ 

อภิสิทธิ์  หนุนภักดี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลในองค์การภาคประชาสังคม 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) การบริหารงานขององค์กรภาคประชาสังคมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลซึ่ง 
ประกอบไปด้วย ๖ มิติได้แก่หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้หลักการมี
ส่วนร่วมหลักความรับผิดขอบและหลักความคุ้มค่าซึ่งแต่ละองค์การได้ใช้หลักการธรรมาภิบาลใน
ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างในประเด็นรายละเอียดซึ่งเป็นไปตามลักษณะของ
นโยบายรูปแบบองค์การภาวะผู้น าและทักษะความสามารถของบุคลากรในองค์การ ๒) ธรรมาภิบาล 
ในองค์การภาคประชาสังคมส่วนใหญ่เกิดจากความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ  
ธรรมาภิบาลซึ่งจะเน้นถึงหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ ๓) ปัญหาและอุปสรรคของการ
บริหารงานตามหลักการธรรมาภิบาลเกิดจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและประชาชนอย่างชัดเจน 
๔) ต้องช่วยกันปลูกผังให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความส าคัญของหลักการ  
ธรรมาภิบาลอย่างท่ัวถึงและเป็นรูปธรรม ๔) ผู้บริหารองค์การจะเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีจะให้ความส าคัญ
ถึงหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจังจึงจะท าให้ธรรมาภิบาลเป็นหลักการท่ีสามารถน ามาใช้ได้ในองค์การ
ภาคประชาสังคมอย่างประสบความส าเร็จและยั่งยืนต่อไป๗๔ 

ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลใน 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนผลการวิจัยพบว่า ๑.การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

                                                             
๗๒ ธีรกานต์ คงด้วง, “การวิเคราะห์และสังเคราะห์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพระพุทธศาสนา”

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 
๗๓ วนิดา ชูสังข์ , การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้นาตามหลักพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 
๗๔ อภิสิทธ์ิ  หนุนภักดี ,  “ธรรมาภิบาลในองค์การภาคประชาสังคม”,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒). 



๖๘ 

ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ คือ ๑) หลักความรับผิดขอบ ๒) หลักนิติธรรมและเสมอภาค ๓) หลัก
ความโปร่งใส ๔) หลักความคุ้มค่า ๔) หลักความมั่นคง ๖) หลักความมีส่วนร่วม ๗) หลักคุณธรรม ๘) 
หลักการใช้อ านาจหน้าท่ีและ ๒.การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยการสัมมนา
อิงผู้เช่ียวชาญ (connoisseurship) ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีส าคัญ ๘ องค์ประกอบมีความ
เหมาะสมเป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับขอบข่ายการวิจัยหากแต่ยังคงมี
บุคลากรและประชาชนเป็นบางส่วนท่ียังมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีความไม่เป็นกลางทางด้านการ
บังคับบัญชาด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน๗๕ การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้เล่ือนขึ้นเล่ือน
ต าแหน่งรวมทั้งการไม่ค่อยยอมรับฟ้งความคิดเห็นของพนักงาน 

พิรัชย์ ศรีราม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบนผลการวิจัยพบว่ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน
ได้แก่ PIRAT MODEL ดังนี้๗๖ 

(๑) Participation การมีส่วนร่วมของบุคลากรเทศบาลกับประชาชนในด้านการบริหาร 
การบริการและการสนับสนุนบุคลากรเทศบาลและประชาชนต้องมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลการบริหารงานท่ียึดมั่นในหลักการยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมและการเสียสละเพื่อให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย 

(๒) Importance ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์กรในด้านการบริหารการบริการและการ
สนับสนุนบุคลากรเทศบาลและประชาชนวัฒนธรรมขององค์กรเป็นหัวใจส าคัญในการให้การบริการ
สาธารณะเพราะเป็นองค์กรท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนความคาดหวังและความพึงพอใจของ 

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
(๓) Responsibility ความรับผิดชอบร่วมกับระบบการบริหารในด้านการบริหารการ 

บริการและการสนับสนุนบุคลากรเทศบาลและประชาชนเพราะเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องด าเนินงานโดยรับผิดชอบต่อหลักกฎหมาย  

(๔) Authority ปฏิบัติหน้าท่ีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการบริหารการบริการและ
การสนับสนุนบุคลากรเทศบาลมีหน้าทีต้องปฏิบัติตามกรอบยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้อ านาจหน้าท่ีของ
ฝ่ายบริหารเทศบาลปฏิบัติตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีมีธรรมาภิบาลการ
ก าหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน   

(๔) Transparency หลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมภาคสังคมในด้านการบริหาร 
การบริการและการสนับสนุนบุคลากรให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในการบริหารการบริการ 
ตลอดจนการสนับสนุนบุคลากรเทศบาลต้องยึดมั่นในหลักการยึดมั่นในหลักคุณธรรมและการเสียสละ 
เพื่อการบริหารงานให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิผล 

                                                             
๗๕ ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร. การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ดุษฎีนิพนธ์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑). 
๗๖ พิรัชย์ ศรีราม, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยหลักพุทธ 

ธ ร ร ม ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด ภ า ค ก ล า ง ต อ น บ น ”,  วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า พุ ท ธ ศ า ส ต ร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๖๙ 

สรุปได้ว่า จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท าให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมอนึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม
จ าเป็นต้องใช้หลักพุทธธรรมเป็นส่ิงท่ีน าทางในการก าหนดแนวทางและทิศทางในการจัดการเพื่อให้
เกิดท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานหลักสาราณียธรรม ๖ เป็นหลักธรรมท่ีสร้างความสามัคคี 
ปรองดองเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนท่ีน าหลักธรรมไปปฏิบัติงานร่วมกันเป็นเหตุเป็น
ผลธรรมท่ีระลึกถึงกันธรรมท่ีท าให้เกิดความสามัคคีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรหลักสาราณีย
ธรรม ๖ ได้แก่เมตตามโนกรรมการคิดดีเมตตาวจีกรรมการพูดแต่ส่ิงท่ีดีงามเมตตากายกรรมการท า
ความดีต่อกันสาธารณโภคีการรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม สีลสามัญญตา การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆอันจะน ามาซึ่งความสุขความสันติความมั่นคงและความ
เจริญก้าวหน้าท้ังหลายท้ังปวงเป็นหลักธรรมท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวด ล้อมของประชาชนในอง ค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับทึบ อ า เภอวั งน้ อย จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยารวมถึงบุคคลท่ีเป็นผู้น าท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป 
 

ตารางที่ ๒.๑๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรม  
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมโม, 
 (มีนุสรณ์) (๒๕๖๐) 

ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม 
หลักการสาราณียธรรม๖ไปประยุกต์ใช้สาหรับการ
บริหารงานด้านเมตตากายกรรมเจ้าหน้าท่ีไม่ควรเลือก
ปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการควรให้บริการ
ตามล าดับในการมาใช้บริการเพื่อความเป็นธรรมแก่
ผู้รับบริการเจ้าหน้าท่ีกล่าววาจาสุภาพต่อผู้มาใช้บริการ
ด้าน เมตตามโนกรรม  เ จ้ าหน้ า ท่ี ต้อ งยึ ดห ลักถื อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนให้เกียรติ
ประชาชนท่ีมาติดต่อและต้อนรับด้วยไมตรีจิตท่ียิ้มแย้ม
แจ่มใสด้านสาธารณโภคีเจ้าหน้าท่ีต้องมีความซื่อสัตย์ไม่
เห็นแก่สินจ้างรางวัล     

พงษ์ศักดิ์ มณีเดช, (๒๕๕๐) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จในการ
พัฒนาชุมชนนั้นแบ่งได้เป็น๒ปัจจัยคือปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกได้แก่ครอบครัวความ
เป็นคนท้องถิ่นความร่วมมือของเพื่อนร่วมงานและคนใน
ชุมชนและปัจจัยภายในได้แก่ความต้องการการช่วยเหลือ
ผู้อื่นความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนสามารถสรุปได้
ดังนี้คือครองตนประยุกต์ใช้หลักเบญจศีลเบญจธรรม
สัมมาทิ ฐิอบายมุ ขและสัปปุริ สธรรม  ๗ ครองคน
ประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔   

 



๗๐ 

ตารางที่ ๒.๑๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรม (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 วนิดา ชูสังข์, (๒๕๕๒) “ก า ร ศึ ก ษ า เ ชิ ง วิ เ ค ร า ะ ห์ ภ า ว ะ ผู้ น า ต า ม ห ลั ก

พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าตามหลัก
พระพุทธศาสนานั้นพระพุทธศาสนากล่าวว่าถึงภาวะผู้น า 
๒ ลักษณะด้วยกันคือลักษณะของธรรมราชาและลักษณะ
ของเทวราชาหลักธรรมในพระไตรปิฎกท่ีผู้น าควรมีและ
ควรน าไปประยุกต์ใช้ได้แก่ทศพิธราชธรรมจักรวรรดิวัตร 
อธิปไตยสังคหวัตถุธรรมพรหมวิหารธรรมอคติสัปปุริส
ธรรมอปริหานิยธรรมและสาราณียธรรมนอกจากนี้ผู้น า
ต้องรู้จักใช้หลักธรรมในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่
ตนเองและผู้อื่นในผลการศึกษายังพบว่าผู้น าท่ีมีปัญหาใน
การบริหารงานกับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาส่วน
หนึ่งสืบเนื่องมาจากการขาดภาวะผู้น าท่ีประกอบด้วย
หลักธรรมดังกล่าวเป็นประการส าคัญ 

ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร, 
(๒๕๕๑) 

 “การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” 
ผลการ วิ จัยพบว่ า ๑ .การ ใ ช้ห ลักธ รรมาภิ บาลใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ 
คือ ๑) หลักความรับผิดขอบ ๒) หลักนิติธรรมและเสมอ
ภาค ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักความคุ้มค่า ๕) หลัก
ความมั่นคง ๖) หลักความมีส่วนร่วม ๗) หลักคุณธรรม 
๘) หลักการใช้อ านาจหน้าท่ีและ ๒.การใช้หลักธรรมาภิ
บาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยการสัมมนาอิงผู้เช้ียว
ชาญ (connoisseurship) ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ ๘ องค์ประกอบ มีความเหมาะสมเป็นไปได้และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับขอบข่ายการ
วิจัยหากแต่ยังคงมีบุคลากรและประชาชนเป็นบางส่วนท่ี
ยังมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีความไม่เป็นกลางทางด้าน
การบังคับบัญชาด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 



๗๑ 

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสังเคราะห์จากแนวคิดของ สุเทพ ธีรศาสตร์๗๗ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน 
๑.ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบส่ิงแวดล้อม ๒.ด้านการก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม  
๓.ด้านการวางแผนด าเนินงานส่ิงแวดล้อม๔.ด้านการบริหารโครงการส่ิงแวดล้อม๕.ด้านการ
ประเมินผลโครงการส่ิงแวดล้อม 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
(Independent Variables) (Dependent Variables) 

 
                                             
                       
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

                                                             
๗๗ สุเทพ ธีระศาสตร์, ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร : สมาคม

เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น), ๒๕๕๐), หน้า ๒. 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ 

- เพศ  
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้ 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล
สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา        
๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ
ส่ิงแวดล้อม 
๒. ด้านการก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม 
๓. ด้านการวางแผนด าเนินงานส่ิงแวดล้อม 
๔. ด้านการบริหารโครงการส่ิงแวดล้อม 
๕. ด้านการประเมินผลโครงการส่ิงแวดล้อม 



๗๒ 

 

 
บทที่ ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับ ๕ ขั้นตอน ดังนี้  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  

 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย  
 

การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นหลักซึ่ง
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative 
Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview)  
 

๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
  

ประชำกร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชาชนท่ีมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปท่ีอาศัยอยู่ใน
พื้นท่ีการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
จ านวนท้ังส้ินจ านวน ๔,๔๒๗ คน๑ 

กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในการปกครองของการปกครอง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง ท าการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยน าไปก าหนดหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane) การค านวณหาขนาด/
จ านวนตัวอย่างในกรณีท่ีสามารถรู้จ านวนหรือปริมาณประชากรประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตการ

                                                             
๑ ข้อมู ลจากทะเบี ยนราษฎร์ ของ  องค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลสนับทึบ  อ ำ เภอวั ง น้อย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (ณ.วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒), (อัดส าเนา) หน้า ๓. 



๗๓ 

ปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีจ านวนท้ังส้ิน  
จ านวน ๔,๔๒๗ คน๒ การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) ได้ดังนี้ 
       โดย  n =  ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีค านวณได้ 

        N = จ านวนประชากรท่ีทราบค่า 
                                       e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได้ (Allowable Error๐.๐๕) 

n = 

 
วิธีท า n =  

 

       n  =   

          n  =    

             n  =     367 

                         กลุ่มตัวอย่างจ านวน n = 367 คน 

วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง (Sampling) การสุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งช้ันประกอบด้วย
ขั้นตอน ดังนี้  

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจ านวนประชากร เพื่อให้ได้
ข้อมูลท่ีมีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร โดยท าการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
Random Sampling) โดยใช้ “ชุมชน” เป็นระดับในการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร ดังนี้ 

 
จ านวนตัวอย่างในแต่ละช้ัน = จ านวนตัวอย่างท้ังหมด × จ านวนประชากรในแต่ละช้ัน 

                                     จ านวนประชากรท้ังหมด 
จากสูตรจะได้ประชากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันของประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตการ

ปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม ๓๖๗ 
คน ดังรายละเอียดในตารางท่ี ๓.๑ 

 
 
 
 
 

                                                             
๒  Yamane, Taro, Statistics: An Introductory Analysis. Third editions, (New York: 

Harper and Row Publication, 1973), 

N 

1+ N (e)² 

    4,427 

1+ 4,427 (0.05)² 

    4,427 

12.06 

367.08 



๗๔ 

   ตำรำงที ่๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย (ในต าบลสนับทึบ) 
 

ประชำชนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสนับทึบ 

ประชำกร 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่ำง 
(คน) 

 ๑. หมู่ท่ี ๑ บ้านคลองแขก 
 

๑,๒๔๐ ๑๐๔ 
 ๒. หมู่ท่ี ๒ บ้านคลอง ๑๐ ๒๘๗ ๒๔ 
 ๓. หมู่ท่ี ๓ บ้านคอตันคลอง ๑๐ ๒๔๓ ๒๐ 

 ๔. หมู่ท่ี ๔ บ้านหนองโสน ๓๐๘ ๒๕ 

 ๕. หมู่ท่ี ๕ บ้านคลอง ๒๘ ๒๖๐ ๒๑ 

 ๖. หมู่ท่ี ๖ บ้านคลอง ๒๖ ๗๖๗ ๖๓ 

 ๗. หมู่ท่ี ๗ บ้านสหกรณ์ ๑,๓๒๒ ๑๐๙ 

รวม ๔,๔๒๗ ๓๖๗ 

 
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants)  
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลท่ี
ส าคัญ (Key Informants) โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่ม ตัวแทนภาครัฐจ านวน ๙ คน พระภิกษุสงฆ์
จ านวน ๑ รูป และตัวแทนประชาชนในพื้นท่ีจ านวน ๒ คน รวมจ านวน ๑๒ รูป/คน  

 
๑. นางสาวทิพย์วรรณ คงแสงภักดิ ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
๒. นางรุ่งนภา นนทปัญญา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 

สนับทึบ    
๓. นายไพฑูรย์ ศรีงาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 

 ๔.นายเพียร ชนะวิเศษ 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
๕. นางสาวมลสุดา พึ่งทอง หัวหน้าส านักงานปลัด 
๖. นางสาวสุทธินันท์ ฉาบทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๗. นางสาวศิรมณี พันธุ์พยัคฆ์ นักวิชาการสาธารณสุข 
๘. นายพรพรหม ต่อสติ เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๙. พระครูโอภาสกัลยาณธรรม เจ้าอาวาสว ัดสหกรณ์ต าบลสนับทึบ   
๑๐. นายบรรจบ แจ้งเขตร์ ก านันต าบลสนับทึบ 
๑๑. นายบุญเลิศ บุญรอด ชาวบ้านต าบลสนับทึบ   
๑๒. นายยม ยวงล าไย ชาวบ้านต าบลสนับทึบ   
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๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย  
 

๓.๓.๑. แบบสอบถำมในกำรวิจัยเชิงปริมำณ  
 

เครื่องมือใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนการสร้างและการตรวจสอบ
เครื่องมือดังนี้  

๑) ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำม  
(๑) ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตารางและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม  
(๒) ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารการวิ จัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึง

รายละเอียดต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้  
(๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
(๔) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล  
(๕) น าเสนอร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญเพื่อ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข  
(๖) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกลุ่ม

ตัวอย่างเพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) เพื่อน าเสนอท่ีปรึกษา  
(๗) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงและน าไปแจกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
(๘) รวบรวมแบบสอบถามแล้วน ามาวิเคราะห์  
๒) ลักษณะของแบบสอบถำม  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีเป็นไปตามกรอบ

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริ การ จัดการ ส่ิงแวดล้อมขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับทึบอ า เภอวั งน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบอ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น  ๓ ตอน
ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน  

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง ป ร ะ ช าช น ใ น อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ลส นั บ ทึ บ  อ า เ ภ อ วั ง น้ อ ย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ัง ๕ ด้านๆ ละ ๖ ข้อ รวม ๓๐ ข้อ ได้แก่ ๑.ด้านการก าหนดองค์กร
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รับผิดชอบ ๒. ด้านการก าหนดนโยบาย ๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน ๔. ด้านการบริหารโครงการ  
๕. ด้านการประเมินผลโครงการ 

โดยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแสดงความคิดเห็นจากค าถามท่ีผู้ศึกษาก าหนดเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 ๕ หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
 ๔ หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ มาก  
 ๓ หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ปานกลาง  
 ๒ หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ น้อย  
 ๑ หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด  

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะเป็นปลายเปิดให้เลือกตอบโดยเสรี (Open Ended 
Questionnaire)  

๓.๓.๒ แบบสัมภำษณ์ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ  
ในการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือดังนี้ 
๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสารตารางและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
๒) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงรายละเอียด

ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้  
๓) ขอค าแนะน าท่ีปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพื่อน ามาวิเคราะห์ การวิจัยเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 

๓.๓.๓ กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ  
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือ 
๒) หาความเท่ียงตรง(Validity) โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเสนอประธานและ

กรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมจ านวน ๕ ท่านประกอบด้วย 

๑. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
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๓. รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

๕. อ.กลอยใจ ชวนศรีไพบูลย์, ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ สพป .จันทบุรี เขต ๑ 
อ า จ า ร ย ์พ ิเ ศ ษ ภ า ค ท ด ส อ บ แ ล ะ ว ิจ ัย ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า ,ภ า ค ห ล ัก ส ูต ร แ ล ะ ก า ร ส อ น  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  

 เพื่อพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถามตลอดจนภาษาท่ีใช้
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคลองระหว่างข้อค าถามและวัตถุประ
สงค ( Item–Objective Congruence Index : IOC) ได้ค่า IOC ต้ังแต่ ๐.๘–๑.๐ แสดงให้เห็นว่า 
แบบสอบถามทุกข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

๓. หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยจ านวน ๓๖๗ 
คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนนบาค (Cronbach) ซึ่ง ได ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ ๐ .๙๘๙ แสดงให้เห็นว่า
แบบสอบถามมีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับสูงสามารถน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้๓ 

๔. น าแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ท่ีไดปรับปรุงแกไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสาร
นิพนธ์เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณเพื่อใช้ในการวิจัย  

 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอนดังนี้  
๑) การรวบรวมเอกสาร ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือบทความงานวิจัยและเอกสาร

ส่ิงพิมพ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒) ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามและหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อขอความร่วมมือไปยัง
ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ หลังจากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  

๓) ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้องมูลโดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายคือ 
ป ร ะ ช า ช น ท่ี อ า ศั ย อ ยู่ ใ น พื้ น ท่ี อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ส นั บ ทึ บ อ า เ ภ อ วั ง น้ อ ย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๓๖๗ คนในการแจกแบบสอบถามผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไป
แจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

                                                             
๓ สิน พันธุ,พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิสซิ่ง จ ากัด ,  

๒๕๕๗), หน้า ๑๙๑. 



๗๘ 

 ๔) ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์นั้นผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลท่ีส าคัญโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) และท าการบันทึกข้อมูลโดยการ
จดบันทึก และการบันทึกเทป 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 

๑ . น าแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูร ณ์ความถูกต้องในการตอบ
แบบสอบถามแล้วน ามาคัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณ์เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบันทึกคะแนนแต่ละ
ข้อของแต่ละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form)  

๒. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ  อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
๓.๒ ระดับความคิดเห็นของประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าส่วน เบี่ ยง เบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ของคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถามของประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล
สนับทึบ อ าเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓.๓ แปลความหมายของค่าเฉล่ียโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้  
   ค่าเฉล่ีย ๔.๒๑ – ๕.๐๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด  
   ค่าเฉล่ีย ๓.๔๑ – ๔.๒๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก  
   ค่าเฉล่ีย ๒.๖๑ – ๓.๔๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง  
   ค่าเฉล่ีย ๑.๘๑ – ๒.๖๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย  
   ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๘๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยท่ีสุด 

๔. การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนกับการมีส่วนร่วม 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติท่ีใช้คือ การทดสอบค่าที (T-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่มและ
การทดสอบ ค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  
ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่สามกลุ่มข้ึนไปเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD) โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

๕. ข้อค าถามปลายเปิดท่ีแสดงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ผู้วิจัยจะท าการจัดกลุ่มตามประเด็นท่ีก าหนด
ใช้ในแบบสอบถามปลายเปิดท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละและการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  



๗๙ 

๖ . ข้ อมู ลจากการ สัมภาษณ์ ผู้ วิ จั ย จะท าก า ร จัดก ลุ่มข้ อมู ล  (Data Grouping)  
ตามสาระส าคัญของประเด็นการสัมภาษณ์จากนั้นจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  (Content 
Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) ๔ 

                                                             
๔ ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ , สถิติพ้ืนฐาน, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๕, (ขอนแก่น: คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๓), หน้า ๑๕. 



 
บทที่ ๔ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวม
ได้จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๖๗ ชุดมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔.๒ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔.๕ องค์ความรู้  
๔.๖ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๘๐ 
 

๔.๑ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
๓๖๗ คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ แสดงด้วยความถ่ีและร้อยละ มี
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๑ จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=๓๖๗) 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

เพศ   จ านวน ร้อยละ 
 ชาย  ๑๙๑ ๕๒.๐๐ 
 หญิง  ๑๗๖  ๔๘.๐๐ 
 รวม  ๓๖๗ ๑๐๐.๐๐ 

อายุ     
 ๑๘ ปี-๓๐ ปี   ๓๙ ๑๐.๖๐ 
 ๓๑ ปี- ๔๔ ปี  ๘๗ ๒๓.๗๐ 
 ๔๕ ปี- ๕๗ ปี  ๑๕๖ ๔๒.๕๐ 
 มากกว่า ๕๗ ปี  ๘๕ ๒๓.๒๐ 
 รวม  ๓๖๗ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษา    
 ประถมศึกษา ๙๕ ๒๕.๙๐ 
 มัธยมศึกษา / ปวช. ๗๖ ๒๐.๗๐ 
 อนุปริญญา / ปวส.  ๓๘ ๑๐.๔๐ 
 ปริญญาตรี ๑๕๓ ๔๑.๗๐ 
 ปริญญาโท หรือสูงกว่า ๕ ๑.๔๐ 
 รวม  ๓๖๗ ๑๐๐.๐๐ 
อาชีพ     
 เกษตรกรรม ๕๕ ๑๕.๐๐ 
 ค้าขาย ๗๑ ๑๙.๓๐ 
 รับราชการ ๑๓๙ ๓๗.๙๐ 
 รับจ้าง ๙๐ ๒๔.๕๐ 
 อื่นๆ  ๑๒ ๓.๓๐ 
 รวม  ๓๖๗ ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 



๘๑ 
 

ตารางที่ ๔.๑ จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 
 

(n=๓๖๗) 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

รายได้    
 ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๒๑ ๓๓.๐๐ 
 ๑๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๗๑ ๑๙.๓๐ 
 ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๔๑ ๓๘.๔๐ 
 ๒๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐ ๘.๒๐ 
 ต้ังแต่ ๓๐,๐๐๑ ขึ้นไป ๔ ๑.๑๐ 
 รวม  ๓๖๗ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”จ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจ านวน ๑๙๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐ ส่วนเพศหญิงจ านวน ๑๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐ 

อายุ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า ๓๐ ปี มีจ านวน ๓๙ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๐ มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๔  ปี มีจ านวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๐ มี
อายุ ๔๕ ปี มีจ านวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๐ และมีอายุระหว่าง ๕๗ ปีขึ้นไป มีจ านวน ๘๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๐ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. มีจ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๐ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ านวน 
๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๐ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีจ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๔๐ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวน ๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๐ และระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า มีจ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐ ตามล าดับ 

อาชีพ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง มีจ านวน ๙๐ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐ อาชีพค้าขาย มีจ านวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๐ อาชีพเกษตรกรรม 
มีจ านวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ อาชีพรับราชการ มีจ านวน ๑๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๐ 
และอาชีพอื่นๆ มีจ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๐ ตามล าดับ 

รายได้ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 
มีจ านวน ๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ มีรายได้ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๗๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๙.๓๐ มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๑๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๐ 
มีรายได้ ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๐ และมีรายได้ ๓๐,๐๐๑ 
บาทขึ้นไป มีจ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๐ ตามล าดับ 
 



๘๒ 
 

๔.๒ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ ๒. ด้านการก าหนดนโยบาย ๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน  
๔. ด้านการบริหารโครงการ ๕. ด้านการบริหารโครงการ 

 
ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม 

 
ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 

โดยภาพรวม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
๒. ด้านการก าหนดนโยบาย 
๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
๔. ด้านการบริหารโครงการ 
๕. ด้านการประเมินผลโครงการ 

๓.๓๒ 
๓.๓๔ 
๓.๒๘ 
๓.๒๘ 
๓.๓๐ 

๐.๙๑๓ 
๐.๘๙๕ 
๐.๘๓๙ 
๐.๗๙๑ 
๐.๘๗๑ 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๓๐ ๐.๗๗๗ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๐, S.D. = ๐.๗๗๗) 

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการ
ก าหนดองค์รับผิดชอบ (x̅ = ๓.๓๒, S.D. = ๐.๙๑๓) อยู่ในระดับปานกลางส่วนด้านการก าหนด
นโยบาย (x̅ = ๓.๓๔, S.D. = ๐.๘๙๕) ด้านการบริหารโครงการ (x̅ = ๓.๒๘, S.D. = ๐.๗๙๑)  
ด้านการวางแผนด าเนินงาน (x̅ = ๓.๒๘, S.D. = ๐.๗๙๑) ด้านการประเมินผลโครงการ (x̅ = ๓.๓๐, 
S.D. = ๐.๘๗๑) อยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ 

 

 



๘๓ 
 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอ 
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

(n=๓๖๗) 
การมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

ระดับการมีส่วนร่วม 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. องค์การได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

 
๓.๓๖ 

 
๐.๙๘๙ 

 
ปานกลาง 

๒.ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ๓.๓๕ ๐.๙๖๖ ปานกลาง 
๓.ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล ๓.๓๑ ๑.๐๒๒ ปานกลาง 
๔.ผู้รับผิดชอบมีเครื่องมือท่ีทันสมัยและเพียงพอ

อย่างยิ่งส าหรับการปฏิบัติงาน 
 

๓.๒๙ 
 

๑.๐๔๖ 
 

ปานกลาง 
๕.ผู้รับผิดชอบและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลอย่างเต็มท่ี 
 

๓.๓๑ 
 

๑.๑๔๓ 
 

ปานกลาง 
๖.ผู้รับผิดชอบสามารถท างานร่วมกับประชาชนใน

การจัดการส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

๓.๓๓ 
 

๑.๐๗๑ 
 

ปานกลาง 
ภาพรวม ๓.๓๒ ๐.๙๑๓ ปานกลาง 

  
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๒ , 

S.D. = ๐.๙๑๓) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ใน ก า ร จั ด ก า ร ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ลสนั บ ทึ บ  อ า เ ภ อ วั ง น้ อ ย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการก าหนดนโยบาย 

(n=๓๖๗) 
การมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ด้านการก าหนดนโยบาย 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 
๑.องค์การก าหนดแนวทางด าเนินงานรณรงค์ปลูก

จิตส านึกของประชาชนในท้องท่ีและนักท่องเท่ียว
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
 

๓.๓๕ 

 
 

๑.๐๔๗ 

 
 

ปานกลาง 
๒.องค์การก าหนดนโยบายส าหรับการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ให้น่ารื่นรมย์  สมกับเป็น เมืองแห่งการ
ท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
 

๓.๓๓ 

 
 

๑.๐๒๓ 

 
 

ปานกลาง 
๓.องค์การก าหนดนโยบายรณรงค์การแยกขยะต่างๆ 

เช่น ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และ
ขยะท่ัวไปได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
 

๓.๓๔ 

 
 

๑.๐๕๔ 

 
 

ปานกลาง 
๔.องค์การก าหนดนโยบายด้านพื้นท่ีท่ีต้ังโรงงาน

อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมท่ีมีการใช้สารเคมี
อย่างชัดเจน 

 
 

๓.๓๕ 

 
 

๑.๐๑๕ 

 
 

ปานกลาง 
๕.องค์การก าหนดนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ าท่ี

ส าคัญ เช่น ลุ่มน้ าล าตะคลอง เป็นต้น เพื่อส าหรับ
ใช้ในการอุปโภคและบริโภค 

 
 

๓.๓๖ 

 
 

๑.๐๒๘ 

 
 

ปานกลาง 
๖.องค์การก าหนดนโยบายในการปลูกต้นไม้ทดแทน

เพื่อท าให้ส่ิงแวดล้อมมีความสมดุลมากขึ้น 
 

๓.๓๑ 
 

๐.๙๘๒ 
 

ปานกลาง 
ภาพรวม ๓.๓๔ ๐.๘๙๕ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการ
ก าหนดนโยบาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๔, S.D. = ๐.๘๙๕) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการ
ก าหนดนโยบายอยู่ในระดับปานกลางคือองค์การก าหนดแนวทางด าเนินงานรณรงค์ปลูกจิตส านึกของ
ประชาชนในท้องท่ีและนักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิผลและองค์การก าหนดนโยบายส าหรับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่ารื่นรมย์สมกับเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวส่วนข้อท่ีเหลืออยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ 

 



๘๕ 
 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

(n=๓๖๗) 
การมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. องค์การจัดท าแผนในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมได้

อย่างเหมาะสม 
 

๓.๓๒ 
 

๑.๐๑๖ 
 

ปานกลาง 
๒. องค์การมีการวางแผนก าหนดเป้าหมายการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 

๓.๒๙ 
 

๐.๙๗๗ 
 

ปานกลาง 
๓. องค์การวางแผนด าเนินงานโดยการก าหนด

ระยะเวลาท้ังส้ันและยาวได้อย่างเหมาะสม 
 

๓.๓๑ 
 

๐.๙๕๙ 
 

ปานกลาง 
๔. องค์การมีการวางแผนด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

ร่วมกับประชาชน 
 

๓.๒๔ 
 

๐.๙๓๙ 
 

ปานกลาง 
๕. องค์การมีการวางแผนโครงการโดยเน้นการก าจัด

มลภาวะส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

๓.๓๐ 
 

๐.๙๖๕ 
 

ปานกลาง 
๖. องค์การมีการประเมินผลและปรับปรุงแผน

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

๓.๒๑ 
 

๐.๙๕๔ 
 

ปานกลาง 
ภาพรวม ๓.๒๘ ๐.๘๓๙ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการ
วางแผนด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๒๘, S.D. = ๐.๘๓๙)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใน ก า ร จั ด ก า ร ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ลสนั บ ทึ บ  อ า เ ภ อ วั ง น้ อ ย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผนด าเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลางทุกข้อ  

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารโครงการ 

(n=๓๖๗) 
การมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ด้านการบริหารโครงการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. องค์การมีการบริหารโครงการโดยการก าหนด

ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน 
 

๓.๒๓ 
 

๐.๙๘๕ 
 

ปานกลาง 
๒. องค์การมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละ

โครงการอย่างเหมาะสม 
 

๓.๒๖ 
 

๐.๙๓๗ 
 

ปานกลาง 
๓. องค์การมีทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการ

ด าเนินงานโครงการอย่างเพียงพอ 
 

๓.๒๖ 
 

๐.๙๓๓ 
 

ปานกลาง 
๔. องค์การมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน

โครงการอย่างเหมาะสม 
 

๓.๒๙ 
 

๐.๙๐๑ 
 

ปานกลาง 
๕. องค์การมีกระบวนการในการด าเนินงานท่ีชัดเจน ๓.๒๙ ๐.๙๕๑ ปานกลาง 
๖. องค์การมีการก าหนดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

๓.๓๔ 
 

๐.๙๑๘ 
 

ปานกลาง 
ภาพรวม ๓.๒๘ ๐.๗๙๑ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการ
บริหารโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๒๘, S.D. = ๐.๗๙๑) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ด้านการบริหารโครงการอยู่ในระดับปานกลางคือองค์การมีทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานโครงการอย่างเพียงพอและองค์การมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการอย่าง
เหมาะสม ส่วนข้อท่ีเหลืออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการประเมินผลโครงการ 

(n=๓๖๗) 
การมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ด้านการประเมินผลโครงการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. องค์การมีการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

๓.๒๗ 
 

๐.๙๗๐ 
 

ปานกลาง 
๒. องค์การมีคณะกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ

ในการประเมินผล 
 

๓.๓๕ 
 

๐.๙๕๑ 
 

ปานกลาง 
๓. องค์การมีการประเมินผลตามกิจกรรมท่ีก าหนด

ไว้ 
 

๓.๓๑ 
 

๐.๙๕๙ 
 

ปานกลาง 
๔. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล

กิจกรรม 
 

๓.๓๕ 
 

๒.๒๘๕ 
 

ปานกลาง 
๕. องค์การมีการแจ้งผลการประเมินให้ทราบอย่าง

เปิดเผย 
 

๓.๒๖ 
 

๐.๙๓๙ 
 

ปานกลาง 
๖. องค์การมีการน าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไข ๓.๒๖ ๐.๙๒๕ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๓๐ ๐.๘๗๑ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการ
ประเมินผลโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๐, S.D. = ๐.๘๗๑) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการประเมินผลโครงการ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 ๔.๒.๑ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

จัดการ ส่ิ งแวด ล้อมขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับ ทึบ อ า เภอวั งน้ อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการ ส่ิ งแวด ล้อมขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับ ทึบ อ า เภอวั งน้ อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ 

(n=๓๖๗) 
การมีส่วนร่วมการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
เพศ  

ชาย (๑๙๑ คน) หญิง (๑๗๖คน)   
    t Sig. 

x̅ S.D. x̅ S.D.   
๑. ด้านการก าหนดองค์กร

รับผิดชอบ 
 

๓.๔๐ 
 

 ๐.๙๒๗ 
 

๓.๒๔ 
 

๐.๘๙๓ 
 

๑.๗๒๔ 
 

๐.๐๘๖ 
๒. ด้านการก าหนดนโยบาย ๓.๓๘ ๐.๙๑๒ ๓.๒๙ ๐.๘๗๖ ๐.๙๖๖ ๐.๓๓๔ 
๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน ๓.๓๒ ๐..๘๔๘ ๓.๒๔ ๐.๘๒๙ ๐.๙๔๔ ๐.๓๔๖ 
๔. ด้านการบริหารโครงการ ๓.๓๖ ๐..๘๒๒ ๓.๒๐ ๐.๗๕๐ ๑.๙๕๔ ๐.๐๕๑ 
๕. ด้านการประเมินผลโครงการ ๓.๓๘ ๐.๙๔๘ ๓.๒๑ ๐.๗๗๑ ๑.๘๗๖ ๐.๐๖๑ 

รวม ๓.๓๗ ๐.๘๐๗ ๓.๒๔ ๐.๗๔๐ ๑.๖๕๐ ๐.๑๐๐ 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
จากตารางที่ ๔.๘ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมใน

การจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวมจ าแนกตามเพศพบว่า ไม่แตกต่างกัน (t = ๑.๖๕๐, Sig.= ๐.๑๐๐) ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมในด้านการประเมินผลโครงการแตกต่างกัน  

 
 
 
 

 
 
 

  



๘๙ 
 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับทึบ อ า เภอวั งน้อย  จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ ๔.๙ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุ 

(n=๓๖๗) 
การมีส่วนร่วมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านการก าหนด
องค์กรรับผิดชอบ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๖.๗๔๔ 
๒๙๘.๕๒๔ 
๓๐๕.๒๖๘ 

๓ 
๓๖๓ 
๓๖๖ 

๒.๒๔๘ 
๐.๘๒๒ 

๒.๗๓๓* 
 

๐.๐๔๔ 

๒. ด้านการก าหนด
นโยบาย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๗๘๙ 
๒๘๘.๔๑๔ 
๒๙๓.๒๐๓ 

๓ 
๓๖๓ 
๓๖๖ 

 
๑.๕๙๖ 
๐.๗๙๕ 

 
๒.๐๐๙ 

 
๐.๑๑๒ 

๓. ด้านการวางแผน
ด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
๑.๗๒๔ 

๒๕๕.๖๓๑ 
๒๕๗.๓๕๕ 

 
๓ 

๓๖๓ 
๓๖๖ 

 
๐.๕๗๕ 
๐.๗๐๔ 

 
๐.๘๑๖ 

 
๐.๔๘๖ 

๔. ด้านการบริหาร
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
๓.๑๗๐ 

๒๒๖.๐๘๗ 
๒๒๙.๒๕๗ 

 
๓ 

๓๖๓ 
๓๖๖ 

 
๑.๐๕๗ 
๐.๖๒๓ 

 
๑.๖๙๗ 

 
๐.๑๖๗ 

๕. ด้านการประเมินผล
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
๕.๒๘๘ 

๒๗๒.๑๕๓ 
๒๗๗.๔๔๑ 

 
๓ 

๓๖๓ 
๓๖๖ 

 
๑.๗๖๓ 
๐.๗๕๐ 

 
๒.๓๕๑ 

 
๐.๐๗๒ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

 
๓.๘๖๕ 

๒๑๗.๑๕๒ 
๒๒๑.๐๑๗ 

 
๓ 

๓๖๓ 
๓๖๖ 

 
๑.๒๘๘ 
๐.๕๙๘ 

 
๒.๑๕๔ 

 
๐.๐๙๓ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 



๙๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๙ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมจ าแนกตามอายุพบว่าไม่แตกต่างกัน (F = ๒.๑๕๔, Sig.= ๐.๐๙๓) 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
การ จัดการ ส่ิ งแวด ล้อมแตก ต่างกันใน ด้านการก าหนดอง ค์กรรับผิดชอบ (F = ๒ .๗๓๓,  
Sig.=๐.๐๔๔) ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน  

ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างอย่างนัยส าคัญ
น้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) ในด้าน ดังตารางท่ี ๔.๑๐  
 
ตารางที่ ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนกตามอายุ ด้านการก าหนดองค์กร
รับผิดชอบ 

(n=๓๖๗) 
 

อาย ุ
 

 
 
 

อาย ุ
๑๘ปี-๓๐ปี ๓๑ ปี-๔๔ปี ๔๕ปี-๕๗ปี มากกว่า ๕๗ 

ปี 
 ๓.๓๑ ๓.๑๓ ๓.๔๗ ๓.๒๗ 

๑๘ปี-๓๐ปี ๓.๓๑ - ๐.๑๘๑ -๐.๑๖ ๐.๐๔ 
๓๑ ปี-๔๔ปี ๓.๑๓ - - -๐.๓๔* -๐.๑๔ 
๔๕ปี-๕๗ปี ๓.๔๗ - - - ๐.๒๐ 
มากกว่า ๕๗ ปี ๓.๒๗ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ
น้อยท่ีสุดของการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามอายุ ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ  

ประชาชนท่ีมีอายุ ๓๑ ปี-๔๔ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมการจัดการส่ิงแวดล้อม
ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบน้อยกว่าประชาชนท่ีมีอายุ ๔๕ปี-๕๗ ปี 
 
 
 
 
 





๙๑ 
 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน  

ตารางที่ ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการ ส่ิ งแวด ล้อมขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับ ทึบ อ า เภอวั งน้ อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามระดับการศึกษา 

(n=๓๖๗) 
การมีส่วนร่วมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านการก าหนด
องค์กรรับผิดชอบ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒๓.๙๔๓ 
๒๘๑.๓๒๕ 
๓๐๕.๒๖๘ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๕.๙๘๖ 
๐.๗๗๗ 

 
๗.๗๐๒** 

 
๐.๐๐๐ 

๒. ด้านการก าหนด
นโยบาย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๖.๒๗๖ 
๒๗๖.๙๒๗ 
๒๙๓.๒๐๓ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๔.๐๖๙ 
๐.๗๖๕ 

 
๕.๓๑๙** 

 
๐.๐๐๐ 

๓. ด้านการวางแผน
ด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๐.๗๙๑ 
๒๔๖.๕๖๔ 
๒๕๗.๓๕๕ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๒.๖๙๘ 
๐.๖๘๑ 

 
๓.๙๖๑** 

 

 
๐.๐๐๔ 

๔. ด้านการบริหาร
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๐.๐๒๔ 
๒๑๙.๒๓๒ 
๒๒๙.๒๕๗ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๒.๕๐๖ 
๐.๖๐๖ 

 
๔.๑๓๘** 

 
๐.๐๐๓ 

๕. ด้านการ
ประเมินผล
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๒.๗๘๙ 
๒๖๔.๖๕๒ 
๒๗๗.๔๔๑ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๓.๑๙๗ 
๐.๗๓๑ 

 
๔.๓๗๓** 

 
๐.๐๐๒ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๔.๐๖๓ 
๒๐๖.๙๕๔ 
๒๒๑.๐๑๗ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๓.๕๑๖ 
๐.๕๗๒ 

 
๖.๑๕๐** 

 
๐.๐๐๐ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม  
ใ น ก า ร จั ด ก า ร ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ลสนั บ ทึ บ  อ า เ ภ อ วั ง น้ อ ย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม จ าแนกตามอายุพบว่า แตกต่างกัน (F = ๖ .๑๕๐,  
Sig.= ๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมการจัดการส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันในทุกด้าน  



๙๒ 
 

ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างอย่างนัยส าคัญ
น้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) ในด้านดังตารางท่ี ๔.๑๐  
 
ตารางที่ ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ า เภอวั งน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา  
ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

 
 

จ าแนกตาม
ระดับ

การศึกษา 

 
 
 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา/ 
ปวช. 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือ
สูงกว่า 

 ๓.๑๙ ๒.๙๘ ๓.๑๘ ๓.๖๑ ๓.๕๐ 
ประถมศึกษา ๓.๑๙ - ๐.๒๑ o.o๑ -๐.๔๒* -๐.๓๑ 
มัธยมศึกษา/ 
ปวช. 

๒.๙๘ - - -๐.๒ -๐.๖๓* -๐.๕๒ 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

๓.๑๘ - - - -๐.๔๓ -๐.๓๒ 

ปริญญาตร ี ๓.๖๑ - - - - ๐.๑๑ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

๓.๕๐ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
  

จากตารางที่ ๔.๑๒ เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

พบว่าประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับประถมมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบน้อยกว่าปริญญาตรี 

ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบน้อยกว่าปริญญาตรี 

 
 
 
 
 





๙๓ 
 

ตารางที่ ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ า เภอวั งน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา  
ด้านการก าหนดนโยบาย 

 
 

จ าแนกตาม
ระดับ

การศึกษา 

 
 
 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา/ 
ปวช. 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือ
สูงกว่า 

 ๓.๓๑ ๓.๐๐ ๓.๒๕ ๓.๕๔ ๓.๗๗ 
ประถมศึกษา ๓.๓๑ - ๐.๓๑* o.o๖ -๐.๒๓* -๐.๔๖ 
มัธยมศึกษา/ 
ปวช. 

๓.๐๐ - - -๐.๒๕ -๐.๕๔* -๐.๗๗ 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

๓.๒๕ - - - -๐.๒๙ -๐.๕๒ 

ปริญญาตร ี ๓.๕๔ - - - - -๐.๒๓ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

๓.๗๗ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๓  เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านการก าหนดนโยบาย 

พบว่าประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับประถมมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมด้านการก าหนดนโยบายมากกว่ามัธยมศึกษา/ปวช. 

ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับประถมมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมด้านการก าหนดนโยบายน้อยกว่าปริญญาตรี 

ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมด้านการก าหนดนโยบายน้อยกว่าปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 





๙๔ 
 

ตารางที่ ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ า เภอวั งน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา  
ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

 
 

จ าแนกตาม
ระดับ

การศึกษา 

 
 
 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา/ 
ปวช. 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือ
สูงกว่า 

 ๓.๒๕ ๒.๙๙ ๓.๒๔ ๓.๔๕ ๓.๔๗ 
ประถมศึกษา ๓.๒๕ - ๐.๒๖* o.o๑ -๐.๒๐ -๐.๒๒ 
มัธยมศึกษา/ 
ปวช. 

๒.๙๙ - - -๐.๒๕ -๐.๔๖* -๐.๔๘ 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

๓.๒๔ - - - -๐.๒๑ -๐.๒๓ 

ปริญญาตร ี ๓.๔๕ - - - - -๐.๐๒ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

๓.๔๗ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๔ เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

พบว่าประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษามีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมด้านการวางแผนด าเนินงานมากกว่ามัธยมศึกษา/ปวช. 

ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมด้านการวางแผนด าเนินงานน้อยกว่าปริญญาตรี  

 
 
 
 
 
 
 

 





๙๕ 
 

ตารางที่ ๔.๑๕  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านการ
บริหารโครงการ 

 
 

จ าแนกตาม
ระดับ

การศึกษา 

 
 
 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา/ 
ปวช. 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือ
สูงกว่า 

 ๓.๒๑ ๓.๐๕ ๓.๑๙ ๓.๔๔ ๓.๗๓ 
ประถมศึกษา ๓.๒๑ - ๐.๑๖  o.o๒ -๐.๒๓* -๐.๕๒ 
มัธยมศึกษา/ 
ปวช. 

๓.๐๕ - - -๐.๑๔ -๐.๓๙* -๐.๖๘ 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

๓.๑๙ - - - -๐.๒๕ -๐.๕๔ 

ปริญญาตร ี ๓.๔๔ - - - - -๐.๒๙ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

๓.๗๓ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๕ เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านการบริหารโครงการ 

พบว่าประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับประถมมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมด้านการบริหารโครงการน้อยกว่าปริญญาตรี 

มัธยมศึกษามีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านการบริหาร
โครงการน้อยกว่าปริญญาตรี  

 
 
 
 
 
 
 
 





๙๖ 
 

ตารางที่ ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ า เภอวั งน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา  
ด้านการประเมิลผลโครงการ 

 
 

จ าแนกตาม
ระดับ

การศึกษา 

 
 
 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา/ 
ปวช. 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือ
สูงกว่า 

 ๓.๒๐ ๓.๐๔ ๓.๒๓ ๓.๕๐ ๓.๖๗ 
ประถมศึกษา ๓.๒๐ - ๐.๑๖  o.o๓ -๐.๓* -๐.๔๗ 
มัธยมศึกษา/ 
ปวช. 

๓.๐๔ - - -๐.๑๙ -๐.๔๖* -๐.๖๓ 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

๓.๒๓ - - - -๐.๒๗ -๐.๔๔ 

ปริญญาตร ี ๓.๕๐ - - - - -๐.๑๗ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

๓.๖๗ - - - - - 

*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๖ เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านการประเมิลผลโครงการ 

พบว่าประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษามีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมด้านการประเมิลผลโครงการน้อยกว่าปริญญาตรี 

ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมด้านการประเมิลผลโครงการน้อยกว่าปริญญาตรี  
 
 
 
 
 
 
 





๙๗ 
 

ตารางที่ ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านภาพรวม 

 
(n=๓๖๗) 

 
จ าแนกตาม

ระดับ
การศึกษา 

 
 
 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา
  

มัธยมศึกษา/ 
ปวช. 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท หรือ
สูงกว่า 

 ๓.๒๓ ๓.๐๑ ๓.๒๒ ๓.๕๑ ๓.๖๓ 
ประถมศึกษา ๓.๒๓ - ๐.๒๒  o.o๑ -๐.๒๘* -๐.๔ 
มัธยมศึกษา/ 
ปวช. 

๓.๐๑ - - -๐.๒๑ -๐.๕* -๐.๖๒ 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

๓.๒๒ - - - -๐.๒๙* -๐.๔๑ 

ปริญญาตร ี ๓.๕๑ - - - - -๐.๑๒ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

๓.๖๓ - - - - - 

*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๗ เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านภาพรวม 

พบว่าประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษามีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมด้านภาพรวมน้อยกว่าปริญญาตรี 

ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมด้านภาพรวมน้อยกว่าปริญญาตรี  

ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ ปวส. มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมด้านภาพรวมน้อยกว่าปริญญาตรี  
 
 
 
 
 
 





๙๘ 
 

ตารางที่ ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการ ส่ิ งแวด ล้อมขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับ ทึบ อ า เภอวั งน้ อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอาชีพ  

(n=๓๖๗) 
การมีส่วนร่วมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านการก าหนด
องค์กรรับผิดชอบ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๒.๓๐๓ 
๒๙๒.๙๖๕ 
๓๐๕.๒๖๘ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๓.๐๗๖ 
๐.๘๐๙ 

 
๓.๘๐๑** 

 
๐.๐๐๕ 

๒. ด้านการก าหนด
นโยบาย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๐.๐๕๐ 
๒๘๓.๑๕๒ 
๒๙๓.๒๐๓ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๒.๕๑๓ 
๐.๗๘๒ 

 
๓.๒๑๒* 

 
๐.๐๑๓ 

๓. ด้านการวางแผน
ด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๙.๔๙๙ 
๒๔๗.๘๕๖ 
๒๕๗.๓๕๕ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๒.๓๗๕ 
๐.๖๘๕ 

 
๓.๔๖๘** 

 
๐.๐๐๘ 

๔. ด้านการบริหาร
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๗.๒๔๑ 
๒๒๒.๐๑๖ 
๒๒๙.๒๕๗ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๑.๘๑๐ 
๐.๖๑๓ 

 
๒.๙๕๒* 

 
๐.๐๒๐ 

๕. ด้านการประเมินผล
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๘.๙๐๔ 
๒๖๘.๕๓๗ 
๒๗๗.๔๔๑ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๒.๒๒๖ 
๐.๗๔๒ 

 
๓.๐๐๑* 

 
๐.๐๑๙ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๙.๓๓๕ 
๒๑๑.๖๘๒ 
๒๒๑.๐๑๗ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๒.๓๓๔ 
๐.๕๘๕ 

 
๓.๙๙๑** 

 
๐.๐๐๔ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วน
ร่ วม ในการ จัดการ ส่ิ งแวด ล้อมขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับ ทึบ อ า เภอวั งน้ อ ย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมจ าแนกตามอาชีพพบว่าแตกต่างกัน  (F = ๓ .๙๙๑,  
Sig.= ๐.๐๐๔) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ ๐.๐๑ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันในด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ (F = ๓.๘๐๑, Sig.= ๐.๐๐๕) และด้าน
ด้านการวางแผนด าเนินงาน (F = ๓.๔๖๘, Sig.= ๐.๐๐๘) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
ส่วนในด้านการก าหนดนโยบาย (F = ๓ .๒๑๒, Sig.= ๐ .๐๑๓) ด้านการประเมินผลโครงการ  
(F = ๓.๐๐๑, Sig.= ๐.๐๑๙)และด้านการบริหารโครงการ (F = ๒.๙๕๒, Sig.= ๐.๐๒๐) แตกต่างกัน



๙๙ 
 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ 
โดยวิธีผลต่างอย่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) ในด้านการก าหนด
อ ง ค์ ก ร รั บ ผิ ด ชอ บ  ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ด้ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ค ร ง ก า ร  
ดังตารางท่ี ๔.๑๔-๔.๑๖ 
 
ตารางที่ ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่าง รายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนกตามอาชีพ ด้านการก าหนดองค์กร
รับผิดชอบ 

(n=๓๖๗) 
 

อาชีพ 
 

 
 
 

อาชีพ 
เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อื่นๆ 

 ๓.๓๕ ๓.๑๓  ๓.๕๔ ๓.๑๓ ๓.๓๘ 
เกษตรกรรม  ๓.๓๕ - ๐.๒๒ -๐.๑๙ -๐.๒๒ -๐.๐๓ 
ค้าขาย ๓.๑๓ - - -๐.๔๑* ๐ -๐.๒๕ 
รับราชการ ๓.๕๔ - - - -๐.๔๑* ๐.๑๖ 
รับจ้าง ๓.๑๓ - - - - ๐.๒๕ 
อื่นๆ ๓.๓๘ - - - - - 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๙ เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนกตามอาชีพ ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขายมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบน้อยกว่าอาชีพรับราชการ  

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบน้อยกว่าอาชีพรับจ้าง 

 
 
 
 
 
 





๑๐๐ 
 

ตารางที่ ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามอาชีพ ด้านการก าหนดนโยบาย 

(n=๓๖๗) 
 

อาชีพ 
 

 
 
 

อาชีพ 
เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อื่นๆ 

 ๓.๔๒ ๓.๑๖ ๓.๕๒ ๓.๑๖ ๓.๓๖ 
เกษตรกรรม  ๓.๔๒ - ๐.๒๖ -๐.๑  ๐.๒๖ ๐.๐๖ 
ค้าขาย ๓.๑๖ - - -๐.๓๖*  ๐ -๐.๒ 
รับราชการ ๓.๕๒ - - - ๐.๓๖* -๐.๑๖ 
รับจ้าง ๓.๑๖ - - - - -๐.๒ 
อื่นๆ ๓.๓๖ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๐ เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนกตามอาชีพ ด้านการก าหนดนโยบาย 

พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขายมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ด้านการบริหารโครงการน้อยกว่าอาชีพรับราชการ  

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นต่อจัดการส่ิงแวดล้อมมากกว่าอาชีพรับจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๐๑ 
 

ตารางที่ ๔.๒๑  การเปรียบเทียบความแตกต่าง รายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนกอาชีพ ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

(n=๓๖๗) 
 

อาชีพ 
 

 
 
 

อาชีพ 
เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อื่นๆ 

 ๓.๔๒ ๓.๑๒ ๓.๔๓ ๓.๐๙ ๓.๒๑ 
เกษตรกรรม  ๓.๔๒ - ๐.๓* -๐.๐๑ ๐.๓๓* -๐.๒๑ 
ค้าขาย ๓.๑๒ - - -๐.๓๑*  ๐.๐๓ -๐.๐๙ 
รับราชการ ๓.๔๓ - - - ๐.๓๔* ๐.๒๒ 
รับจ้าง ๓.๐๙ - - - - -๐.๑๒ 
อื่นๆ ๓.๒๑ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๑ เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกอาชีพ ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมด้านการวางแผนด าเนินงานมากกว่าอาชีพค้าขายและอาชีพรับจ้าง 

ประชาชนท่ีมีอาชีพอาชีพค้าขายมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม
น้อยกว่าอาชีพรับราชการ 

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
มากกว่าอาชีพรับจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๐๒ 
 

ตารางที่ ๔.๒๒  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามอาชีพ ด้านการบริหารโครงการ 
 

 
อาชีพ 

 

 
 
 

อาชีพ 
เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อื่นๆ 

 ๓.๓๐ ๓.๑๖ ๓.๔๔ ๓.๑๒ ๓.๒๑ 
เกษตรกรรม  ๓.๓๐ - ๐.๑๔ -๐.๑๔ ๐.๑๘ ๐.๐๙ 
ค้าขาย ๓.๑๖ - - -๐.๒๘* ๐.๐๔ -๐.๐๕ 
รับราชการ ๓.๔๔ - - - ๐.๓๒* -๐.๒๓ 
รับจ้าง ๓.๑๒ - - - - -๐.๐๙ 
อื่นๆ ๓.๒๑ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๒ เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนกตามอาชีพ ด้านการบริหารโครงการ  

พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขายมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ด้านการบริหารโครงการน้อยกว่าอาชีพรับราชการ  

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
มากกว่าอาชีพรับจ้าง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๐๓ 
 

ตารางที่ ๔.๒๓  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามอาชีพ ด้านการประเมินผล
โครงการ 
 

 
อาชีพ 

 

 
 
 

อาชีพ 
เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อื่นๆ 

 ๓.๓๘ ๓.๑๗ ๓.๔๖ ๓.๑๐ ๓.๓๒ 
เกษตรกรรม  ๓.๓๘ - ๐.๒๑ -๐.๐๘ ๐.๒๘ ๐.๐๖ 
ค้าขาย ๓.๑๗ - - -๐.๒๙* ๐.๐๗ -๐.๑๕  
รับราชการ ๓.๔๖ - - - ๐.๓๖* ๐.๑๔ 
รับจ้าง ๓.๑๐ - - - - -๐.๒๒ 
อื่นๆ ๓.๓๒ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๓ เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามอาชีพ ด้านการประเมินผลโครงการ 

พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขายมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ด้านการบริหารโครงการน้อยกว่าอาชีพรับราชการ 

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
มากกว่าอาชีพรับจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๐๔ 
 

ตารางที่ ๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามอาชีพ ด้านภาพรวม 
 

 
อาชีพ 

 

 
 
 

อาชีพ 
เกษตรกรรม
  

ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อื่นๆ 

 ๓.๓๘ ๓.๑๕ ๓.๔๘ ๓.๑๒ ๓.๒๙ 
เกษตรกรรม  ๓.๓๘ - ๐.๒๓ -๐.๑ ๐.๒๖ ๐.๐๙ 
ค้าขาย ๓.๑๕ - - -๐.๓๓* ๐.๐๓  -๐.๑๔ 
รับราชการ ๓.๔๘ - - - ๐.๓๖* -๐.๑๙ 
รับจ้าง ๓.๑๒ - - - - -๐.๑๗ 
อื่นๆ ๓.๒๙ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๔ เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามอาชีพ ด้านภาพรวม  

พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขายมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ด้านการบริหารโครงการน้อยกว่าอาชีพรับราชการ  

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
มากกว่าอาชีพรับจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๐๕ 
 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการ ส่ิ งแวด ล้อมขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับ ทึบ อ า เภอวั งน้ อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๒๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการ ส่ิ งแวด ล้อมขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับ ทึบ อ า เภอวั งน้ อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามรายได้ 

(n=๓๖๗) 
การมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการก าหนด
องค์กรรับผิดชอบ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๕.๗๓๕ 
๒๙๙.๕๓๓ 
๓๐๕.๒๖๘ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๑.๔๓๔ 
๐.๘๒๗ 

 

 
๑.๗๓๓ 

 
๐.๑๔๒ 

๒. ด้านการก าหนด
นโยบาย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๗๘๑ 
๒๘๙.๔๒๑ 
๒๙๓.๒๐๓ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๐.๙๔๕ 
๐.๘๐๐ 

 
๑.๑๘๒ 

 
๐.๓๑๘ 

๓. ด้านการวางแผน
ด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๙๑๖ 
๒๕๖.๔๓๙ 
๒๕๗.๓๕๕ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๐.๒๒๙ 
๐.๗๐๘ 

 
๐.๓๒๓ 

 
๐.๘๖๒ 

๔. ด้านการบริหาร
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๐๑๓ 
๒๒๖.๒๔๓ 
๒๒๙.๒๕๗ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๐.๗๕๓ 
๐.๖๒๕ 

 
๑.๒๐๕ 

 
๐.๓๐๘ 

๕. ด้านการประเมินผล
โครงการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๘๒๐ 
๒๗๒.๖๒๑ 
๒๗๗.๔๔๑ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๑.๒๐๕ 
๐.๗๕๓ 

 
๑.๖๐๐ 

 
๐.๑๗๔ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๐๔๕ 
๒๑๗.๙๗๓ 
๒๒๑.๐๑๗ 

๔ 
๓๖๒ 
๓๖๖ 

 
๐.๗๖๑ 
๐.๖๐๒ 

 
๑.๒๖๔ 

 
๐.๒๘๔ 

 
จากตารางที่ ๔.๒๕ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม ใน

การจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวมจ าแนกตามรายได้พบว่าไม่แตกต่างกันดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมการจัดการส่ิงแวดล้อมไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

 



๑๐๖ 
 

ตารางที่ ๔.๒๖ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับทึบ  
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐาน
ท่ี ๑–๕ 

(n=๓๖๗) 
สมมติ
ฐาน 

ตัวแปร
ต้น 

ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑. เพศ การมีส่วนร่วม
จัดการส่ิงแวดล้อม 

 
๑.๖๕๐ 

 
- 

 
๐.๑๐๐ 

 
- 

 
 

๒. อายุ การมีส่วนร่วม
จัดการส่ิงแวดล้อม 

  
๒.๑๕๔ 

 
๐.๐๙๓ 

 
 

 
- 

๓. ระดับ
การศึกษา 

การมีส่วนร่วม
จัดการส่ิงแวดล้อม 

  
๖.๑๕๐ 

 
๐.๐๐๐ 

 
 

 
- 

๔. อาชีพ การมีส่วนร่วม
จัดการส่ิงแวดล้อม 

  
๓.๙๙๑ 

 
๐.๐๐๔ 

 
 

 
- 

๕. รายได้ การมีส่วนร่วม
จัดการส่ิงแวดล้อม 

  
๑.๒๖๔ 

 
๐.๒๘๔ 

 
- 

 
 

 
จากตารางที่ ๔.๒๖ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมี

ส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนี้ 

ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวมแตกต่างกันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 



๑๐๗ 
 

ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่ งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามรายด้าน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๒๗ – ๔.๓๖ 
ตารางที่ ๔.๒๗ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. ผู้รับผิดชอบมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี  ๓ 

๒. ผู้รับผิดชอบยังมีเครื่องมือท่ีไม่เพียงพอท าให้มีอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ล่าช้า  

 
๒ 

๓. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหนึ่งคนรับผิดชอบงานหลายด้าน ผลท าให้งานล่าช้าผิดพลาด  ๓ 

 
 ตารางที่ ๔.๒๘ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 
 

๑. ควรเพิ่มผู้รับผิดชอบส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีเกิดเป็น
ประสิทธิผลท่ีดีมากอย่างท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 

 
๓ 

๒. ควรจัดหาเครื่องมือให้เพียงพอจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีรวดเร็วมากขึ้นและ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

 
๒ 

๓. ควรก าหนดเพิ่มผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นการกระจายหน้าท่ีจะท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น 

 
๓ 

 
 
 



๑๐๘ 
 

ตารางที่ ๔.๒๙ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ด้านการก าหนดนโยบาย 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. ประชาชนในท้องท่ีและนักท่องเท่ียวบางส่วนไม่ใส่ใจในนโยบายรณรงค์การคัด
แยกขยะอย่างจริงจัง  

 
๑ 

๒. การก าหนดนโยบายด้านการปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่ อสร้างความสมดุลของ
ธรรมชาตินั้นยังมีการขาดด้านในการดูแลรักษาอย่างจริงจัง 

 
๒ 

๓. การก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมยังขาดการประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 

 
๓ 

 
ตารางที่ ๔.๓๐ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ด้านการก าหนดนโยบาย 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 
 

๑.    ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องท่ีและนักท่องเท่ียวได้เห็นถึงประโยชน์
ของการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง 

 
๑ 

๒. เมื่อก าหนดนโยบายแล้วควรท่ีจะติดตามผลของนโยบายนั้นๆควบคู่กันไป
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
๒ 

๓. ควรท าประชาพิจารณ์จากพื้นท่ีชุมชนเพื่อน ามาก าหนดนโยบายได้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน 

 
๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

ตารางที่ ๔.๓๑ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือน้อยมากในการจัดท าแผนด าเนินงาน  ๓ 

๒. ประชาชนไม่ได้รับข่าวสาร/องค์การไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผน
ด าเนินการอย่างจริงจังผลท าให้องค์การไม่ได้ทราบปัญหาท่ีแท้จริงจาก
ประชาชนในพื้นท่ี 

 
 

๓ 

 
ตารางที่ ๔.๓๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

๑.    ประชาชนต้องให้ความร่วมมือในการลงพื้นท่ีส ารวจหรือการให้ข้อมูลกับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นจริง 

 
๑ 

๒. ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนเพื่อจะได้ร่วมกันกับ
องค์การในการวางแผนด าเนินงาน 

 
๒ 

๓. ควรสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมขึ้นมาเพื่อให้มีหน้าท่ีเป็นตัวแทนของ
ประชาชนในการวางแผนด าเนินงาน 

 
๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

ตารางที่ ๔.๓๓ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ด้านการบริหารโครงการ 

 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอส าหรับการบริหารโครงการผลท าให้ปฏิบัติงานล่าช้า ๓ 
๒. การบริหารโครงการโดยการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการไม่เพียงพอ ท าให้

ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานหลายด้านดูแลไม่ท่ัวถึง  
 

๒ 
 
ตารางที่ ๔.๓๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ด้านการบริหารโครงการ 

 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 
 

๑.    ควรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอส าหรับการบริหารโครงการ ๓ 
๒. ควรมีการบริหารโครงการโดยการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการให้ชัดเจน ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

ตารางที่ ๔.๓๕ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ด้านการประเมินผลโครงการ 

 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 

๑. คณะกรรมการยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยตรงใน
การประเมินผลโครงการ  

 
๑ 

๒. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานขององค์การ ผลท าให้ไม่
สามารถประเมินความส าเร็จในการบริหารโครงการได้อย่างแท้จริง 

 
๒ 

๓. ไม่มีการแจ้งผลประเมินให้ประชาชนได้ทราบอย่างท่ัวถึงผลท าให้ไม่ได้ทราบ
ความคิดเห็นของการประเมินผลจากประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 
๕ 

 
ตารางที่ ๔.๓๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ด้านการประเมินผลโครงการ 

 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 
 

๑.    ควรจัดต้ังคณะกรรมการท่ีมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม
โดยตรงในการประเมินผลโครงการ  

 
๑ 

๒. ควรมีการแจ้งผลประเมินให้ประชาชนได้ทราบอย่างท่ัวถึงเช่นทางอินเตอร์เน็ต 
เว็บไซต์เป็นต้นเพื่อให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงการด าเนินงานโครงการ
ต่างๆขององค์การได้สะดวกมากขึ้น 

 
 

๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการสิ่ งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ  
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การสัมภาษณ์นี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถามตามกรอบแนวคิดของ สุเทพ ธีรศาสตร์  ซึ่ งประกอบไปด้วย  
๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ ๒. ด้านการก าหนดนโยบาย ๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน  
๔. ด้านการบริหารโครงการ ๕. ด้านการประเมินผลโครงการ ซึ่งสรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน ๑๒ คน ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
๑) จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบพบว่าองค์กร

ผู้รับผิดชอบก าหนดได้อย่างเหมาะสมลงตัวแล้วโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือกองงานสาธารณสุขท้ัง
ความสามารถและปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี ดีแต่ยังพบปัญหาเรื่องเครื่องมือยังไม่เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ียังมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีบางช่วงเวลาโดยเฉพาะใน
ฤดูแห่งการท่องเท่ียวแต่ยังสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีและมีประสิทธิผล๑  

๒) ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถท างานร่วมกับประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมเรียกได้ว่าท างานร่วมกับประชาชนทุกวันแต่ถ้า
มีการเพิ่มจ านวนเครื่องมือส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีมากขึ้นได้นั้น๒  

๓) ปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหาท่ีส าคัญในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการ 
กระท าของมนุษย์อันเนื่องมาจากความต้องการพื้นฐานและความต้องการความสะดวกสบายในด้าน
ต่างๆท่ีส าคัญงานด้านส่ิงแวดล้อมจะประสบผลส าเร็จคือได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกัน๓  

๔) การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์จ าเป็นต้องมีเรื่องเครื่องมือท่ีทันสมัยและเพียงส าหรับ
งานส่ิงแวดด้านขยะแต่ด้านอื่นๆเช่นด้านอากาศด้านทรัพยากรน้ ายังไม่มีเครื่องท่ีทันสมัยท่ีจะน ามา
ตรวจวัดมลภาวะ๔  

                                                             
๑  สัมภาษณ์ นางสาวทิพย์วรรณคงแสงภักด์ิ,นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ นางรุ่งนภา นนทปัญญา,รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, ๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์ นายไพฑูรย์ ศรีงาม,เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, ๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ์ นายเพียร ชนะวิเศษ,ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๑๓ 
 

๕) เครื่องมือท่ีทันสมัยและเพียงพอส าหรับงานส่ิงแวดล้อมแต่ด้านอื่นๆ เช่นปัญหาภัย
ธรรมชาติ วาตภัยและอุทกภัยความแห้งแล้งด้านอากาศด้านทรัพยากรน้ ายังไม่มีเครื่องท่ีทันสมัยท่ีจะ
น ามาตรวจวัดมลภาวะ ๕  

๖) ในด้านเครื่องมือท่ีทันสมัยและเพียงพอส าหรับงานส่ิงแวดล้อมแต่ด้านอื่นๆเช่นด้าน
อากาศด้านทรัพยากรน้ าจะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการยังไม่มีเครื่องท่ีทันสมัยท่ีจะน ามา
ตรวจและท าให้สะอาดเป็นท่ีหน้าพอใจ๖  

๗) มีการก าหนดองค์กรผู้รับผิดชอบเพิ่มจ านวนมากขึ้นและเน้นความร่วมมือจาก
ประชาชนเปิดโอกาสประสานงานส่ือสารจะท าให้ผู้รับผิดชอบท างานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น๗  

๘) การท างานในการจัดการส่ิงแวดล้อมได้อย่างน่าพอใจแต่ก็ต้องเร็งปรับปรุงเพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์การวัดมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงได้จะเป็นการดียิ่งขึ้น๘  

๙) ในการเข้าร่วมก าหนดนโยบายทุกภาคส่วนจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งจะได้เป็น
ก าลังใจต่อกันการส่ิงแวดล้อมร่วมกับผู้รับผิดชอบจะท าให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น๙  

๑๐) เมื่อได้เพิ่มจ านวนผู้รับผิดชอบมากขึ้นจะท าให้การจัดการส่ิงแวดล้อมเกิดเป็น
ประสิทธิผลมากขึ้นสามารถท างานได้น่าพอใจอยู่แล้ว๑๐  

๑๑) ผู้รับผิดชอบได้เครื่องมือท่ีเพียงพอส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นควรสงเสริมให้มีการ
น าเข้าเครื่องมือทีทันสมัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าการจัดการได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น๑๑  

๑๒) ดังนั้นการได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นส่ิงส าคัญเพราะฉะนั้นผู้รับผิดชอบ
ต้องมีอัธยาศัยท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เต็มความสามารถมากกว่านี้จะท าให้เข้าใจเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีด้านส่ิงแวดล้อมต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนจะท าให้การจัดการส่ิงแวดล้อมได้อย่าง
ดี๑๒ 

 
 
 
 

                                                             
๕ สัมภาษณ์ นางสาวมลสุดา พ่ึงทอง, หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ์ นางสาวสุทธินันท์ ฉาบทอง, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนต าบล

สนับทึบ, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗ สัมภาษณ์ นางสาวศิรมณี พันธ์ุพยัคฆ์, นักวิชาการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ , 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ์นายพรพรหม ต่อสติ, เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล

สนับทึบ, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณ์ นายบรรจบ แจ้งเขตร์, ก านันต าบลสนับทึบ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ บุญรอด, ราษฎรหมู่ที่ ๗, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ์ นายยม ยวงล าไย, ราษฎรหมู่ที่ ๖ ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ์ พระครูโอภาสกัลยาณธรรม, ดร.เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต าบลสนับทึบ , ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๑๔ 
 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

 
สรุป องค์กรผู้รับผิดชอบก าหนดได้อย่างเหมาะสมลงตัวแล้วท้ังความสามารถและปฏิบัติ

หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผลการจะปฏิบัติหน้าท่ีด้านส่ิงแวดล้อมจะให้ประสบผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิผลได้นั้นผู้รับผิดชอบต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วยจึงจะเกิดเป็นการมีส่วนร่วม 
และควรเน้นความร่วมมือจากประชาชนเปิดโอกาสประสานงานส่ือสารดังนั้นการได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนเป็นส่ิงส าคัญผู้รับผิดชอบต้องมีอัธยาศัยในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เต็มความสามารถ
มากกว่านี้จะท าให้จัดการได้อย่างมีประสิทธิผล 

๒. ด้านการก าหนดนโยบาย 
๑) จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการก าหนดนโยบายพบว่านโยบายรณรงค์การ

ปลูกจิตส านึกของประชาชนและนักท่องเท่ียวให้ตระหนึกถึงการรักษาส่ิงแวดล้อมนั้นทางองค์การจะ
เน้นมากเรื่องนี้โดยเริ่มจากการปลูกจิตส านึกให้กับเด็กๆในโรงเรียน๑๓  

๒) การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ความ
หนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้นเช่นการเพิ่มขึ้นของท่ีพักอาศัยในแนวด่ิงมากขึ้นหากขาดการวางแผน
                                                             

๑๓ สัมภาษณ์ นางสาวทิพย์วรรณ คงแสงภัก ด์ิ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

ด้านการก าหนด
องค์กรรับผิดชอบ

๑. กองงาน
สาธารณสุขมี

ความสามารถและ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้

อย่างดี

๒. ปัญหาเร่ือง
เคร่ืองมือยังไม่
เพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติหน้าท่ี

๓. มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

และติดตามงาน

๔. ให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม

๕. สนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือ

สาธารณประโยชน์

๖. ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับ
ให้ความส าคัญและ

มีส่วนร่วม
ปฏิบัติงาน๗. ด าเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาล

๘. สร้างความ
เช่ือมั่นและความ
ไว้วางใจของผู้มี

ส่วนได้เสีย

๙. ไม่สนับสนุน
กิจกรรมท่ีขัดต่อ
หลักศีลธรรม

๑๐. จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์

ร่วมกับชุมชน

๑๑. สนับสนุนให้
พนักงานมีส่วนร่วม

ท างาน

๑๒. ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ
ตรงไปตรงมา



๑๑๕ 
 

จัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีจะก่อให้เกิดปัญหาความแออัดเป็นส าคัญโดยเฉพาะให้มีการรณรงค์ในการคัด
แยกขยะก่อนท้ิง๑๔  

๓) ปลูกจิตส านึกของประชาชนและนักท่องเท่ียวตลอดจนถึงนโยบายด้านการปรับภูมิ
ทัศน์ให้น่ารื่นรมย์ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญส าหรับเมืองแห่งการท่องเท่ียวเพราะการท่องเท่ียวนั้นจะท าให้เกิด
รายได้ให้กับประชาชนในท้องท่ีและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในท้องท่ีท่ีมีการจัดการส่ิงแวดล้อม
จะท าให้เห็นการจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นรูปธรรม๑๕  

๔) การก าหนดนโยบายหากจะเกิดเป็นประสิทธิผลมากขึ้นเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจะลง
พื้นท่ีท าประชาคมจากชุมชนจะท าให้เข้าใจปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรง
ประเด็นโดยการเชิญผู้น าชุมชนต่างๆเข้ามาร่วมในการก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมมากขึ้นบ่อยๆ 
ก็จะท าให้การก าหนดนโยบายง่ายข้ึน๑๖  

๕) การก าหนดนโยบายท่ีดีควรได้รับประชาคมจากชุมชนต่างๆจะท าไห้นโยบายแต่ละ
โครงการเป็นไปตามเป้าหมายเพราะแต่ละพื้นท่ีก็มีความต้องการท่ีแตกต่างกันไปแต่ในขณะเดียวกัน
ต้องค านึกถึงความคุ้มค่าด้วย๑๗  

๖) ขาดแคลนน้ าด่ืมเกิดปัญหาขยะมูลฝอยและมลพิษต่างๆจนสมรรถนะการรองรับได้ใน
เมืองเมื่อเกิดการขาดแคลนจึงต้องมีการดึงทรัพยากรจากชนบทเข้ามาตอบสนองความต้องการของคน
ในเมืองเป็นผลให้ทรัพยากรร่อยหรอเร็วขึ้นอีกประหนึ่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ส าหรับการ
คัดแยกขยะผลท่ีได้คือจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้ตนเอง๑๘  

๗) การก าหนดนโยบายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ส่วนหนึ่งคือการได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนจึงท าให้การจัดการส่ิงแวดล้อมเกิดเป็นประสิทธิผลอย่างชัดเจนท้ังประชาชนก็ให้การ
ยอมรับและภูมิใจว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการส่ิงแวดล้อม๑๙  

๘) แต่ยังมีอุปสรรคในบางพื้นท่ีท่ียังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในด้านการก าหนดนโยบายคือ
ยังอาจไม่ค านึงถึงประโยชน์ในการให้ความคิดเห็นมากนักเนื่องจากไม่มีเวลาในการเข้าร่วมการลง
ประชาคมลงความเห็นในการก าหนดนโยบาย๒๐  

                                                             
๑๔ สัมภาษณ์ นางรุ่งนภา นนทปัญญา, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ์  นายไพฑูร ย์ ศรี งาม , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ,  

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายเพียร ชนะวิเศษ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๗ สัมภาษณ์ นางสาวมลสุดา พ่ึงทอง , หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ , 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ์ นางสาวสุทธินันท์ ฉาบทอง , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนต าบล

สนับทึบ, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๙ สัมภาษณ์ นางสาวศิรมณี พันธ์ุพยัคฆ์, นักวิชาการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ นายพรพรหม ต่อสติ, เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล

สนับทึบ, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๑๖ 
 

๙) นโยบายการปลูกจิตส านึกของประชาชนในท้องท่ีและนักท่องเท่ียวจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้รับผิดชอบได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นเนื่องจากผู้รับผิดชอบจะได้ไม่เสียเวลาในการคัดแยก
ขยะก่อนท้ิง๒๑  

๑๐) นโยบายในการปลูกต้นไม้เพื่อท าให้พื้นท่ีมีธรรมชาติเกิดความสมดุลมากขึ้นซึ่งเป็นส่ิง
ท่ีควรก าหนดและท าเป็นประจ าแต่ในขณะเดียวกันเมื่อปลูกต้นไม้แล้วก็ควรค านึกถึงการดูแลรักษา
ด้วยหรือก าหนดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมจะท าให้
ส่ิงแวดล้อมมีความรื่นรมย์มากขึ้นสมกับเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวโดยแท้จริง๒๒  

๑๑) ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าถึงนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมมากเท่าท่ีควรเนื่องจากไม่มี
เวลาเข้ารับฟังร่วมก าหนดนโยบายควรท่ีจะก าหนดวันเวลาในการก าหนดนโยบายในการลงพื้นท่ีใน
การรับฟังนโยบายให้สอดคล้องกับวันเวลาท่ีประชาชนสะดวกจะเป็นการดียิ่งขึ้น๒๓  

๑๒) นโยบายทุกๆนโยบายจะต้องมีการพูดคุยกับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์
และท่ีส าคัญหากมีการเชิญผู้ประกอบการทุกๆแห่งเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายให้จริงจัง
กว่านี้จะดีมาก๒๔ 

 

แผนภาพที่ ๔.๒ ด้านการก าหนดนโยบาย 

                                                             
๒๑ สัมภาษณ์ นายบรรจบ แจ้งเขตร์, ก านันต าบลสนับทึบ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ บุญรอด, ราษฎรหมู่ที่ ๗, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ์ นายยม ยวงล าไย, ราษฎรหมู่ที่ ๖ ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณ์ พระครูโอภาสกัลยาณธรรม ,ดร.เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต าบลสนับทึบ, ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

ด้านการก าหนด
นโยบาย

๑. การระบุ
ปัญหานโยบายให้

ชัดเจน ๒. ก าหนดเป็น
วาระส าหรับการ

ตัดสินใจ

๓. นโยบายคุ้มค่า
ของงบประมาณ

๔. ตอบสนองได้
อย่างตรงประเด่น

๕. มีส่วนร่วมใน
การก าหนด
นโยบาย

๖. ก าหนดงาน
และท าเป็น

ประจ า
๗. มีอุปสรรคใน
บางคร้ังท่ีไม่ค่อย
ให้ความร่วมมือ

๘. สร้างความ
เช่ือมั่นและความ

ไว้วางใจของ
ประชาชน

๙. ดูแลจัดการ
ส่ิงแวดล้อมเป็น

รูปธรรม

๑๐. ก าหนดวัน
ประชุมร่วมกับ
ชุมชนให้ชัดเจน

๑๑. ก าหนด
นโยบายได้ตาม
วัตถุประสงค์

๑๒. ปลูก
จิตส านึกของ
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียว



๑๑๗ 
 

สรุป การก าหนดนโยบายควรค านึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณความส าเร็จผลท่ีได้รับ
และควรตระหนักถึงการรักษาส่ิงแวดล้อมผู้รับผิดชอบควรจะลงพื้นท่ีท าประชาคมจากชุมชนจะท าให้
เข้าใจปัญหาความต้องการและสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงประเด็นเพราะแต่ละพื้นท่ี
ก็มีความต้องการท่ีแตกต่างกันไปประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าถึงนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมมากเท่าท่ีควร
เนื่องจากไม่มีเวลาเข้ารับฟังร่วมก าหนดนโยบายและท่ีส าคัญควรน าผู้ประกอบการทุกแห่งเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านการก าหนด
นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมยิ่งๆขึ้นไป 

๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
๑) จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการวางแผนด าเนินงานพบว่าการวางแผน

ด าเนินงานในการจัดการส่ิงแวดล้อมถือว่าประสบผลส าเร็จเนื่องจากได้รับข้อมูลจากการท าประชาคม
ตามชุมชนต่างๆท่ีเป็นประโยชน์อย่างดียิ่งส าหรับการวางแผนด าเนินงานท้ังการก าหนดเป้าหมาย 
ระยะเวลา๒๕  

๒) ท่ีสามารถจัดท าแผนด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมแผนแต่ละแผนจะต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมคือการได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชนท่ีได้น าข้อมูลจากชุมชนมาร่วมก าหนดแผนในการ
จัดการส่ิงแวดล้อม๒๖  

๓) มีความเหมาะสมชัดเจนท้ังเป้าหมายวัตถุประสงค์ระยะเวลาซึ่งได้เน้นในเรื่องการก าจัด
มลภาวะทางส่ิงแวดล้อมและในอนาคตต้องมีการวางแผนก าหนดกรอบในการปฏิบัติให้จริงจังมากขึ้น
จะท าให้แผนด าเนินงานเกิดประสิทธิผล๒๗  

๔) การปรับปรุงแผนด าเนินงานจะต้องมีความต่อเนื่องรวดเร็วไม่ท าให้เกิดปัญหาจนยากท่ี
จะแก้ไขตามหลังหากมีนักวิชาการท่ีเพียงพอส าหรับการพิจารณาให้มากขึ้นเพราะแผนด าเนินงานอาจ
ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา๒๘  

๕) การก าหนดเป้าหมายระยะเวลาท่ีชัดเจนได้นั้น ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมและการ
จัดการส่ิงแวดล้อมว่ามีผลกระทบมากน้อยเพียงใดการพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องก็เป็นส่ิงท่ีส าคัญ
ในการวางแผนด าเนินงาน๒๙  

                                                             
๒๕ สัมภาษณ์ นางสาวทิพย์วรรณ คงแสงภัก ด์ิ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณ์ นางรุ่งนภา นันทปัญญา, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ,๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ์  นายไพฑูร ย์ ศรี งาม , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ,  

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์นายเพียร ชนะวิเศษ, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณ์ นางสาวมลสุดา พ่ึงทอง , หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ,  

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๑๘ 
 

๖) แผนการพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีได้ก าหนดไว้มีความชัดเจนดีแต่บางแผนงานโครงการมี
วัตถุประสงค์และท่ีมาคลุมเครือไม่ชัดเจนหรือเกิดจากนโยบายท่ีต้องการเห็นผลเร่งด่วนและได้รับ
ความร่วมมือจากผู้น าชุมชนมาร่วมก าหนดแผนด าเนินงาน๓๐  

๗) ขาดการวิเคราะห์เรื่องคุณค่าและความคุ้มค่าการลงทุนทรัพยากรรวมท้ังผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมองค์การมีการวางแผนร่วมกับประชาชนมาโดยตลอดและเป็นประจ าจึงได้รับข้อมูลท่ีไม
สมัยตลอดเวลาท าให้ด าเนินงานส่ิงแวดล้อมได้ไมดีเท่าทีควร๓๑  

๘) แผนด าเนินงานเป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีส่วนหนึ่งคือได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนในท้องท่ีท าให้ด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วและเกิดเป็นประสิทธิผลอย่างเห็นได้
ชัดเจน๓๒  

๙) เอกสารวิเคราะห์ความเป็นไปได้บางโครงการน าเสนอโดยใช้ศัพท์เทคนิคเชิงวิชาการ มี
เนื้อหาละเอียดขั้นตอนซับซ้อนเข้าใจยากและในบางครั้งก็ต้องมีการแก้ไขปรับเปล่ียนตามสถานการณ์
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด๓๓  

๑๐) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับฟังแผนด าเนินงานจะท าให้
ประชาชนได้เห็นกระบวนการท างานขององค์การได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและจะสงผลให้การ
บริหารงานเป็นไปด้วยดี๓๔  

๑๑) ภาคประชาชนได้มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการก าหนดแผนด าเนินงานส่ิงแวดล้อม
เนื่องจากประชาชนในท้องท่ีจะเข้าใจปัญหาได้อย่างแท้จริงต้องได้รับความร่วมมือพอสมควร๓๕  

                                                             
๓๐ สัมภาษณ์ นางสาวสุทธินันท์ ฉาบทอง, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณ์ นางสาวศิรมณี พันธ์ุพยัคฆ์, นักวิชาการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณ์ นายพรพรหม ต่อสติ, เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน 

ต าบลสนับทึบ, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๓ สัมภาษณ์ นายบรรจบ แจ้งเขตร์, ก านันต าบลสนับทึบ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๔ สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ บุญรอด, ราษฎรหมู่ที่ ๗, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๕ สัมภาษณ์ นายยม ยวงล าไย, ราษฎรหมู่ที่ ๖ ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๑๙ 
 

๑๒) ประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนด าเนินงานโดยเฉพาะการเน้นเรื่อง
การด าเนินงานด้านการก าจัดมลภาวะซึ่งก็ด าเนินการมาด้วยดีและสามารถมองเห็นการพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อมนั้นเป็นรูปธรรมสัมผัสได้๓๖ 

แผนภาพที่ ๔.๓ ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
 

สรุป การวางแผนด าเนินงานในการจัดการส่ิงแวดล้อมถือว่าประสบผลส าเร็จในระดับท่ีพึ่ง
พอใจเนื่องจากได้รับข้อมูลจากการท าประชาคมตามชุมชนต่างๆท่ีเป็นประโยชน์อย่างดียิ่งส าหรับการ
วางแผนด าเนินงานสามารถจัดท าแผนได้และท่ีสามารถจัดท าแผนด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมคือการ
ได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชนท่ีได้น าข้อมูลจากชุมชนมาร่วมก าหนดแผนในการจัดการส่ิงแวดล้อม
และในขณะเดียวกันก็ยังมีการปรับปรุงแผนด าเนินการอย่างต่อเนื่องประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการวางแผนด าเนินงานถือได้ว่าการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ 

๔. ด้านการบริหารโครงการ 
๑) จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการบริหารโครงการพบว่าการบริหารโครงการ

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการได้อย่างชัดเจนเหมาะสมท้ังเรื่องงบประมาณในแต่ละ
โครงการก็จัดสรรได้อย่างเพียงพอเพราะมีการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าแต่ถึงอย่างไรก็ยังประสบปัญหา
เรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานท่ีบางขณะยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเช่นด้านมลภาวะทาง

                                                             
๓๖ สัมภาษณ์ พระครูโอภาสกัลยาณธรรม , ดร.เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์ธรรมนิมิตต าบลสนับทึบ,  

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

ด้านการวางแผน
ด าเนินงาน

๑. ปรับปรุงแผน
ด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง ๒. ท าแผน
ด าเนินงานได้
อย่างเหมาะสม

๓. มีความชัดเจน
ท้ังเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์

๔. ให้ประชาชน
เป็นส่วนหนึ่งของ

การวางแผน

๕. สนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือ

สาธารณประโยชน์

๖. ให้ความส าคัญ
และมีส่วนร่วม

ปฏิบัติงาน๗. วางแผน
ร่วมกับประชาชน
มาโดยตลอดและ

เป็นประจ า

๘. แก้ไข
ปรับเปล่ียนตาม

สถานการณ์

๙. เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วม

๑๐. ประชุมและ
วางแผนกับชุมชน

อย่างต่อเนื่อง

๑๑. ให้พนักงาน
เพ่ิมความคิดใน

ท างาน

๑๒. ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ
ตรงไปตรงมา



๑๒๐ 
 

อากาศทางน้ าเรายังไม่มีเครื่องในส่วนตรงนี้แต่ก็ก าลังจะจัดเข้าท าแผนในการจัดซื้อเพื่อเติม เพื่อให้
การด าเนินโครงการส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่างท่ีต้ังใจไว๓๗  

๒) การจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการมีความเป็นไปอย่างเหมาะสมด้านการบริหาร
สามารถจัดหาผู้รับผิดชอบในการบริหารด้านส่ิงแวดล้อมได้อย่างชัดเจนเหมาะสมและมีการจัดการ
กระบวนการในการท างานได้อย่างชัดเจน๓๘  

๓) ระยะเวลาในการบริหารโครงการมีความเหมาะสมชัดเจนกระบวนการในการท างานมี
ความชัดเจนแต่ยังขาดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานยังมีจ านวนไม่เพียงพอในบางโครงการแต่ยังได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ๓๙  

๔) การจัดสรรงบประมาณค่อนข้างเพียงพอต่อการบริหารโครงการแต่ก็ขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้ในการบริหารโครงการแต่ก็สามารถบริหารโครงการไปได้อย่างไม่มีอุปสรรคใดๆเนื่องจาก
ประชาชนมีความต่ืนตัวในการจัดการส่ิงแวดล้อมร่วมกับหน่วยที่รับผิดชอบด้วยดี๔๐  

๕) การจัดกิจกรรมรวมไปถึงการบริหารโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
เป็นอย่างดีไม่มีอุปสรรคใดๆในด้านการบริหารโครงการแต่จะต้องเร็งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ผล
ตามท่ีต้องการ๔๑  

๖) ท้ังกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดตามวัตถุประสงค์รวมท้ังงบประมาณในการบริหาร
โครงการไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆข้อเสนอแนะส่วนหนึ่งคือต้องจัดสรรงบประมาณในการซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้มีการด าเนินโครงการ๔๒  

๗) กระบวนในการบริหารโครงการมีความเหมาะสมชัดเจนส่วนหนึ่งคือได้ได้ผู้น าท่ีมี
วิสัยทัศน์ในการบริหารควบคุมส่ังการเป็นไปได้อย่างมีระบบตรวจสอบกระบวนการในการท างานได้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเป็นอย่างดี๔๓  

๘) ส่ิงส าคัญผู้ทีได้รับหมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารโครงการมีความชัดเจน จึง
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ตรงไปตามแผนท่ีก าหนดไว้จะต้องเพื่มบุคลากรให้มากกว่านี้จะได้มีการ
ด าเนินงานท่ีเร็วกว่านี้๔๔  

                                                             
๓๗ สัมภาษณ์  นางสาวทิพย์วรรณ คงแสงภักด์ิ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๘ สัมภาษณ์ นางรุ่งนภา นนทปัญญา, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๙ สัมภาษณ์ นายไพฑูรย์ ศรีงาม, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายเพียร ชนะวิเศษ, ปลัดองค์การบริหารส่วน ต าบลสนับทึบ, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๑ สัมภาษณ์ นางสาวมลสุดา พึ่งทอง , หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ , 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณ์ นางสาวสุทธินันท์ ฉาบทอง, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนต าบล

สนับทึบ, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๓ สัมภาษณ์ นางสาวศิรมณี พันธ์ุพยัคฆ์, นักวิชาการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๔ สัมภาษณ์ นายพรพรหม ต่อสติ, เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน 

ต าบลสนับทึบ, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๑ 
 

๙) ส่ิงท่ีท าหรือกระบวนการท่ีชัดเจนท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีได้มีความสอดคล้องกับแผนท่ี
ก าหนดไว้ประชาชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีท าให้เกิดเป็นประสิทธิผลในการด าเนินการ
เป็นอย่างมากแต่ก็ต้องพัฒนาให้ดีต่อไป๔๕  

๑๐) องค์กรรับผิดชอบในการบริหารโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นท่ีน่าพึ่งพอใจในส่วนทีประชาชนท่ีไมเข้าใจว่าจะได้รับผลประโยชน์มากน้อย
เพียงใดจะต้องอธิบายให้เข้าใจ๔๖  

๑๑) ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจะท าให้ท้ังผู้บริหารผู้ปฏิบัติงาน 
รวมท้ังประชาชนมีความรักสามัคคีและภูมิใจในท้องถิ่นท่ีตนอาศัยว่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการในการบริหารท าส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเกิดความสมดุลมากขึ้น๔๗  

๑๒) วัสดุอุปกรณ์ถึงแม้ยังไม่เพียงพอแต่ทางผู้รับผิดชอบก็ด าเนินการบริหารโครงการได้
อย่างเต็มความสามารถได้อย่างน่าพึ่งพอใจเป็นอย่างดียิ่ง๔๘ 

 
แผนภาพที่ ๔.๔ ด้านการบริหารโครงการ 

                                                             
๔๕ สัมภาษณ์ นายบรรจบ แจ้งเขตร์, ก านันต าบลสนับทึบ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๖ สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ บุญรอด, ราษฎรหมู่ที่ ๗, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๗ สัมภาษณ์ นายยม ยวงล าไย, ราษฎรหมู่ที่ ๖ ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๘  สัมภาษณ์ พระครูโอภาสกัลยาณธรรม, ดร.เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์ธรรมนิมิตต าบลสนับทึบ, ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

ด้านการบริหาร
โครงการ

๑. ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ

ชัดเจน ๒. มีการวิเคราะห์
ถึงความคุ้มค่า
ของโครงการ

๓. งบประมาณ
แต่ละโครงการ
จัดสรรได้อย่าง

เพียงพอ

๔. บริหาร
โครงการมีความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

๕. สนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือ

สาธารณประโยชน์

๖. ซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ิมเติม

เพ่ือให้มีการ
ด าเนินโครงการ๗. ได้ผู้น าท่ีมี

วิสัยทัศน์ในการ
บริหาร

๘. กระบวนการ
ในการท างานมี
ความชัดเจน

๙. ปฏิบัติหน้าท่ี
ตรงตามแผนท่ี

ก าหนดไว้  

๑๐. เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม

๑๑. ในการ
บริหารโครงการมี
ความเหมาะสม

๑๒. ผู้บริหาร
รวมท้ังประชาชน
มีความรักสามัคคี  



๑๒๒ 
 

สรุป การบริหารโครงการมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการได้อย่างชัดเจน
เหมาะสมท้ังเรื่องงบประมาณในแต่ละโครงการก็จัดสรรได้อย่างเพียงพอเพราะมีการวิเคราะห์ถึงความ
คุ้มค่าแต่ถึงอย่างไรก็ยังประสบปัญหาเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานท่ีบางขณะยังไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงานในบางเวลาส่วนระยะเวลาในการบริหารโครงการมีความเหมาะสมชัดเจน 
กระบวนการในการท างานมีความชัดเจนแต่ถึงอย่างไรก็ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนท่ีได้เข้า
มาร่วมในการด าเนินโครงการท าให้การจัดการส่ิงแวดล้อมเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเนื่องจาก
ประชาชนมีความต่ืนตัวในการจัดการส่ิงแวดล้อมร่วมกับหน่วยที่รับผิดชอบด้วยดี  

๕. ด้านการประเมินผลโครงการ 
๑) จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการประเมินผลโครงการพบว่าการจัดต้ัง

คณะกรรมการในการประเมินผลตรวจสอบผู้รับผิดชอบโดยมีการจัดต้ังโดยหน่วยงานคณะกรรมการท่ี
มีความรู้ความสามารถได้จริงรวมไปถึงมีการให้ประชาชนผู้น าชุมชนข้าราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลตรวจสอบทุกโครงการ๔๙  

๒) คณะกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นมาล้วนแล้วมีความรู้ความสามารถและเข้าใจหลักการ
ด าเนินงานกระบวนการของการจัดการเป็นอย่างดีรวมไปถึงมีการจ้างมหาวิทยาลัยมาท าการส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนทุกๆปีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายในปีต่อๆไป๕๐  

๓) บุคลากรในการตรวจสอบด าเนินการไปด้วยดีเนื่องจากประชาชนให้ข้อมูลให้ความ
ร่วมมือในการบริหารโครงการนี้เป็นอย่างดีในระยะยาวส่วนของประชาชนเองจะต้องคอยตรวจสอบว่า
ท างานถึงในแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม๕๑  

๔) คณะกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นมาสามารถวัดผลประเมินผลผู้รับรับผิดชอบได้ง่ายขึ้น 
เนื่องจากมีการท าแผนท่ีชัดเจนเหมาะสมท้ังเรื่องกรอบระยะเวลางบประมาณและประสิทธิผลท่ี
สามารถสัมผัสได้๕๒  

๕) ทุกภาคส่วนคงต้องร่วมมือกันและคณะกรรมท่ีประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ
ท่ีได้ก าหนดไว้ทุกโครงการพบว่าการบริหารโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้
อย่างดี๕๓  

                                                             
๔๙ สัมภาษณ์ นางสาวทิพย์วรรณ คงแสงภักด์ิ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ,  ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๐ สัมภาษณ์ นางรุ ่ง นภา นนทปัญญา , รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ ,   

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๑ สัมภาษณ์ นายไพฑูรย์ ศรีงาม , เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ , ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๒ สัมภาษณ์ นายเพียร ชนะวิเศษ, ปลัดองค์การบริหารส่วน ต าบลสนับทึบ,๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๓ สัมภาษณ์ นางสาวมลสุดา พ่ึงทอง, หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๓ 
 

๖) คณะกรรมการท่ีมาตรวจสอบวัดผลประเมินผลโครงการหรือการท างานท าให้
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและท างานอย่างมีกระบวนการและยังช้ีแนะแนวทางให้ความรู้ความ
เข้าใจกับผู้รับผิดชอบโครงการได้ดี๕๔ 

 ๗) ผลของการน าผลท่ีประเมินแล้วจากคณะกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นมาท าให้เข้าใจปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดจนถึงมีการน าผลประเมินไปปรับปรุงแก้เพื่อ
จัดท าแผนในการพัฒนาไปปีต่อไป๕๕  

๘) การแจ้งผลประเมินโครงการหรือกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมองค์กรรับผิดชอบได้ปฏิบัติ
ได้ดี โดยการนัดประชุมประชาคมตามชุมชนต่างๆก็จะน าผลประเมินแจ้งให้กับประชาชนในท้องท่ี
ได้รับข้อมูลอย่างเต็มท่ี๕๖  

๙) แต่ในขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนหรือส่วนน้อยท่ีไม่ได้รับข้อมูลหรือผลการ
ประเมินเนื่องจากไม่ค่อยจะมีเวลาเพื่อเข้าไปท าการรับฟังข้อมูลทางองค์การจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการและหาจุดท่ีลงตัว๕๗  

๑๐) ประชาชนจ านวนมากมีความต่ืนตัวและรู้ สึกว่าผลประเมินกิจกรรมต่างๆ ท่ี
คณะกรรมการแจ้งให้ทราบทุกครั้งจึงมีความรู้สึกได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆเพื่อจะได้เห็นการพัฒนาชุมชนของตัวเอง๕๘  

๑๑) จากการท่ีประชาชนได้รับข้อมูลจากการประเมินผลโครงการท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในองค์กรผู้รับผิดชอบโครงการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ได้จึงท าให้
รับทราบกระบวนการในการท างานขององค์กรผู้รับผิดชอบได้๕๙  

                                                             
๕๔ สัมภาษณ์ นางสาวสุทธินันท์ ฉาบทอง, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๕ สัมภาษณ์ นางสาวศิรมณี พันธ์ุพยัคฆ์, นักวิชาการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๖ สัมภาษณ์ นายพรพรหม ต่อสติ, เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน

ต าบลสนับทึบ, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๗ สัมภาษณ์ นายบรรจบ แจ้งเขตร์, ก านันต าบลสนับทึบ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๘ สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ บุญรอด, ราษฎรหมู่ที่ ๗, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๙ สัมภาษณ์ นายยม ยวงล าไย, ราษฎรหมู่ที่ ๖ ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 



๑๒๔ 
 

๑๒) ประชาชนบางส่วนอาจไม่ได้รับข้อมูลในส่วนท่ีคณะกรรมการประเมินแล้วเนื่องจาก
ไม่สะดวกในการท่ีจะเข้าไปรับฟังควรให้คณะกรรมการลงผลการประเมินหลายๆช่องทางจะให้ให้
ประชาชนได้รับรู้อย่างท่ัวถึงและรับถึงการน าผลท่ีประเมินไปปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจนมากขึ้น๖๐ 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๕ ด้านการประเมินผลโครงการ 

 
สรุป การจัดต้ังคณะกรรมการในการประเมินผลตรวจสอบผู้รับผิดชอบโดยมีการจัดต้ังโดย

หน่วยงานคณะกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถคณะกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นมาล้วนแล้วมีความรู้
ความสามารถและเข้าใจหลักการด าเนินงานและผลของการน าผลท่ีประเมินแล้วจากการท างานเพื่อ
ประโยชน์ท่ีดีต่อการท างาน  
 
 
 
 
 
 
                                                             

๖๐ สัมภาษณ์ พระครูโอภาสกัลยาณธรรม,ดร.เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต าบลสนับทึบ, ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

ด้านการประเมินผล
โครงการ

๑. จัดตั้ง
คณะกรรมการใน
การประเมินผล

ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ

๒. เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
ประเมินผล

ตรวจสอบทุก
โครงการ

๓. ประชาชนให้
ความร่วมมือ
โครงการเป็น

อย่างดี

๔. ให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม

๕. สนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือ

สาธารณประโยชน์

๖. ประเมินผล
ผู้รับรับผิดชอบได้
ง่ายเนื่องจากมี
การท าแผนท่ี

ชัดเจน
๗. น าผลประเมิน
ไปปรับปรุงเพ่ือ
ท าแผนในการ
พัฒนาปีต่อไป  

๘. นัดประชุม
ประชาคมตาม

ชุมชนต่างๆ เป็น
ประจ า

๙. ไม่สนับสนุน
กิจกรรมท่ีขัดต่อ
หลักศีลธรรม

๑๐. จัดกิจกรรม
สาธารณประโยช
น์ร่วมกับชุมชน

๑๑. สนับสนุนให้
พนักงานมีส่วน
ร่วมในท างาน

๑๒. รับทราบ
กระบวนการใน
การท างานของ

องค์กร  



๑๒๕ 
 

๔.๕ องค์ความรู้ 
จากการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ดังนี้ 
  

๔.๕.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้จากการวิจัย ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๔.๖ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 

๑ .  ด้ า น ก า ร ก า ห น ด อ ง ค์ ก ร
รับผิดชอบ 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
- ผู้รับผิดชอบและประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 
- ผู้รับผิดชอบมีเคร่ืองมือที่ทันสมัย
และเพียงพออย่างย่ิงส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
- ผู้รับผิดชอบสามารถท างานร่วมกับ
ประชาชนได้ 

๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
- จัดท าแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม 
- วางแผนก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้
มีความชัดเจน 
- วางแผนโดยการก าหนดระยะเวลาทั้งสั้น
และยาวได้อย่างเหมาะสม 
- การวางแผนด าเนินงานร่วมกับประชาชน 
- การประเมินผลและปรับปรุงแผน
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

 

๕. ด้านการประเมินผลโครงการ 
- การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- คณะกร  รมการมีความรู้
ความสามารถในการประเมินผล 
- การประเมินผลตามกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ 
- ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกิจกรรม 
- การแจ้งผลการประเมินให้ทราบ
อย่างเปิดเผย 
- การน าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 

 

๒.ด้านการก าหนดนโยบาย 
-  ก าหนดเป็นแนวทางในการสร้าง
จิตส านึกที่ดีของประชาชนในท้องที่แล้ว
นักท่องเที่ยว 
- นโยบายส าหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้น่าร่ืนรมย์สมกับเป็นเมืองแห่งการ
ท่องเที่ยว 
- รณรงค์ให้ความรู้ส าหรับการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง  
- นโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ าที่ส าคัญ  
- นโยบายในการปลูกต้นไม้เพื่อท าให้
สิ่งแวดล้อมมีความสมดุลมากข้ึน  

๔. ด้านการบริหารโครงการ 
- การบริหารโครงการโดยการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน 
- การจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการอย่างเหมาะสม 
- ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานโครงการอย่างเพียงพอ 
- กระบวนการในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
- การก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๑๒๖ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๖ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการ ส่ิ งแวด ล้อมขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับทึบ อ า เภอวั งน้ อย  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา”สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมประกอบไปด้วย 
๕ ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีข้อค้นพบท่ีส าคัญ คือ 

๑.ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสมผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้อย่างเต็มความสามารถและมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีเครื่องมือท่ีทันสมัยและเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติงานและสามารถท างานร่วมกับประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒.ด้านการก าหนดนโยบาย 
ก าหนดนโยบายโดยการลงพื้นท่ีรับฟังปัญหาแล้วน ามาก าหนดนโยบายต้องค านึงถึงความ

คุ้มค่าก าหนดเป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกท่ีดีของประชาชนในท้องท่ีและนักท่องเท่ียวนโยบาย
ส าหรับการปรังปรุงภูมิทัศน์ให้น่ารื่นรมย์รณรงค์ให้ความรู้ส าหรับการคัดแยกขยะก่อนท้ิงจะท าให้ผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีท างานได้สะดวกมากขึ้นนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ าท่ีส าคัญเพื่อส าหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภคและนโยบายในการปลูกต้นไม้เพื่อท าให้ส่ิงแวดล้อมท่ีดี  

๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
 จัดท าแผนพัฒนาส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้มีความ

ชัดเจนวางแผนโดยการก าหนดระยะเวลาท้ังส้ันและยาวได้อย่างเหมาะสมมีการวางแผนด าเนินงาน
ร่วมกับประชาชนต้องมีการประเมินผลและปรับปรุงแผนด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

๔. ด้านการบริหารโครงการ 
มีการบริหารโครงการโดยการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจนการจัดสรร

งบประมาณในแต่ละโครงการอย่างเหมาะสมมีทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานโครงการ
อย่างเพียงพอมีกระบวนการในการด าเนินงานท่ีชัดเจนและการก าหนดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

๕. ด้านการประเมินผลโครงการ 
การจัด ต้ั งคณะกรรมการตรวจสอบผู้รับผิดชอบโครงการ จัดการ ส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลว่าการประเมินผลตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไรประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมและมีการแจ้งผลการประเมิน
ให้ทราบอย่างเปิดเผยมีการน าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อประโยชน์วัดผลส าเร็จในการประเมิน
โครงการ 

 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

๔.๕.๒ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย  
ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๔.๗ ดังนี้ 
   

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

            

 
 

 
  

 
                                                                       
 
P = participation = การมีส่วนร่วม 
U = unit = ท างานอย่างสร้างสรรค์ = เป็น ๑ เดียว 
L = Learn and development = เรียนรู้และพัฒนา 

เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาการมีส่วนร่วมและเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของ
การด าเนินงานประกอบด้วย การวางแผน – ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุงการด าเนินงาน  
การด าเนินกิจกรรม P-D-C-A อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนเรื่อยๆส่งผลให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

 
แผนภาพที ่๔.๗ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

ท่ีมา: จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

P L 

U 

 

มสีว่นรว่ม

ปฏบิัต ิ

มสีว่นรว่ม

วางแผน 

(Pul model) 

มสีว่นรว่ม

ตรวจสอบ 
มสีว่นรว่ม  

ปรับปรงุ 

 



๑๒๘ 
 

 
บทที่ ๕ 

 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  
๑) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับ ทึบ อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตต าบลสนับทึบ 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane  
กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๖๗ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่ ๓ กลุ่มขึ้นไปเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference LSD.) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth Interview)  
กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบทซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๑๒๙ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 

๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน ๑๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐ มีอายุ
ต่ ากว่า ๓๐ ปี จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖ มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 
จ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗ อาชีพรับจ้าง จ านวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕ และมี
รายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐ 

 

๕.๑.๒ ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล
สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̅ = ๓.๓๐, 
S.D. = ๐.๗๗๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๒, S.D. = ๐.๙๑๓) 

๒. ด้านการก าหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̅ = ๓.๓๔, S.D. = ๐.๘๙๕) 

 ๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๒๘, S.D. = ๐.๘๓๙) 

๔. ด้านการบริหารโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̅ = ๓.๒๘. = ๐.๗๙๑) 

๕. ด้านการประเมินผลโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = ๓.๓๐, S.D. = ๐.๘๗๑) 

 

๕.๑.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เพื่อน าไปสู่การตอบสมมติฐานท่ีต้ังไว้ซึ่ง
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

 
 



  ๑๓๐ 
 

สมมติฐานท่ี ๑ ประชาชนท่ีมีเพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใน ก า ร จั ด ก า ร ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ลสนั บ ทึ บ  อ า เ ภ อ วั ง น้ อ ย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน (Sig.= ๐.๑๐๐) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนท่ีมีอายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใน ก า ร จั ด ก า ร ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ลสนั บ ทึ บ  อ า เ ภ อ วั ง น้ อ ย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๙๓) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน (Sig. = ๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนท่ีมีอาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใน ก า ร จั ด ก า ร ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ลสนั บ ทึ บ  อ า เ ภ อ วั ง น้ อ ย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๐๔) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนท่ีมีรายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน (Sig.=๐.๒๘๔) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

๕.๑.๔ สรุปแบบสัมภาษณ์ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล

สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบ ๕ ด้านดังนี้ 
๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ องค์กรผู้รับผิดชอบก าหนดได้อย่างเหมาะสม 

ลงตัวแล้วท้ังความสามารถและปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างตรงเป้าหมายการจะปฏิบัติหน้าท่ีด้านส่ิงแวดล้อม
จะให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพได้นั้นผู้รับผิดชอบต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วยและ
ควรเน้นความร่วมมือจากประชาชนเปิดโอกาสประสานงานส่ือสารดังนั้นการได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนเป็นส่ิงส าคัญผู้รับผิดชอบต้องมีอัธยาศัยในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เต็มความสามารถมากกว่านี้
จะท าให้จัดการได้อย่างตรงเป้าหมาย 

๒. ด้านการก าหนดนโยบาย การก าหนดนโยบายควรค านึงถึงความคุ้มค่าของ
งบประมาณความส าเร็จผลท่ีได้รับและควรตระหนักถึงการรักษาส่ิงแวดล้อมผู้รับผิดชอบควรจะลง
พื้นท่ีท าประชาคมจากชุมชนจะท าให้เข้าใจปัญหาความต้องการและสามารถตอบสนองความต้องการ
ได้อย่างตรงประเด็นเพราะแต่ละพื้นท่ีก็มีความต้องการท่ีแตกต่างกันไปประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าถึง
นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมมากเท่าท่ีควรเนื่องจากไม่มีเวลาเข้ารับฟังร่วมก าหนดนโยบายและท่ีส าคัญ
ควรน าผู้ประกอบการทุกแห่งเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมให้มากขึ้น 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมด้านการก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน การวางแผนด าเนินงานในการจัดการส่ิงแวดล้อมถือว่า
ประสบผลส าเร็จในระดับท่ีพึ่งพอใจเนื่องจากได้รับข้อมูลจากการท าประชาคมตามชุมชนต่างๆท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างดียิ่งส าหรับการวางแผนด าเนินงานสามารถจัดท าแผนได้และท่ีสามารถจัดท าแผน
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมคือการได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชนท่ีได้น าข้อมูลจากชุมชนมาร่วม
ก าหนดแผนในการจัดการส่ิงแวดล้อมและในขณะเดียวกันก็ยังมีการปรับปรุงแผนด าเนินการอย่าง



  ๑๓๑ 
 

ต่อเนื่องประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนด าเนินงานถือได้ว่าการจัดการส่ิงแวดล้อม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

๔. ด้านการบริหารโครงการ การบริหารโครงการมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการได้อย่างชัดเจนเหมาะสมท้ังเรื่องงบประมาณในแต่ละโครงการก็จัดสรรได้อย่างเพียงพอ 
เพราะมีการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าแต่ถึงอย่างไรก็ยังประสบปัญหาเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานท่ีบางขณะยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในบางเวลาส่วนระยะเวลาในการบริหารโครงการ
มีความเหมาะสมชัดเจนกระบวนการในการท างานมีความชัดเจนแต่ถึงอย่างไรก็ยังได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนท่ีได้เข้ามาร่วมในการด าเนินโครงการท าให้การจัดการส่ิงแวดล้อมมีความชัดเจน
เนื่องจากประชาชนมีความต่ืนตัวในการจัดการส่ิงแวดล้อมร่วมกับหน่วยที่รับผิดชอบด้วยดี 

๕. ด้านการประเมินผลโครงการ การจัดต้ังคณะกรรมการในการประเมินผลตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ โดยมีการจัดต้ังโดยหน่วยงานคณะกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถได้จริง 
คณะกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นมาล้วนแล้วมีความรู้ความสามารถและเข้าใจหลักการด าเนินงานผลของการ
น าผลท่ีประเมินแล้วจากคณะกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นมาท าให้เข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดจนถึงมีการน าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดเข้าในแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นในปีต่อไปการแจ้งผลประเมินโครงการหรือกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมผู้รับผิดชอบได้นัดประชุม
ประชาคมตามชุมชนต่างๆเพื่อน าผลประเมินแจ้งให้กับประชาชนในท้องท่ีได้รับข้อมูลอย่างเต็มท่ีเพื่อ
ท าให้กระบวนการในการจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้นไป 

๕.๑.๕ สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ท าให้ทราบถึงปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑. ผู้รับผิดชอบมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีผลท าให้การปฏิบัติหน้าท่ียัง
ไม่เป็นประสิทธิผลอย่างท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 

๒. ผู้รับผิดชอบมีเครื่องมือท่ีไม่เพียงพอ มีอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีเกิดความล่าช้า  
๓. ประชาชนในพื้นท่ีบางส่วนและนักท่องเท่ียวยังขาดความร่วมมือในนโยบายการปลูก

จิตส านึกของการรักษาส่ิงแวดล้อมท าให้ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติหน้าท่ีล าบากมากขึ้น 
๔. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหนึ่งคนรับผิดชอบงานหลายด้านผลท าให้งานล่าช้าผิดพลาด  
๕. การวางแผนด าเนินงานท่ีจะปฏิบัติมีขั้นตอนท่ีซับซ้อนหลายขั้นตอนมากเกินไปผลท า

ให้การปฏิบัติงานล้าช้า 
๖. คณะกรรมการท่ีองค์การจัดต้ังขึ้นยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมเท่าท่ีควรผลท าให้ได้ผลประเมินท่ียังไม่ชัดเจน 
๗. การแจ้งผลประเมินยังไม่เปิดเผยให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึงผลท าให้ประชาชน

บางส่วนไม่เข้าใจในกระบวนการท างานขององค์การ 
 



  ๑๓๒ 
 

ข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑. ควรเพิ่มจ านวนผู้รับผิดชอบส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีจะท าให้การปฏิบัติงานเกิดเป็น
ประสิทธิผลอย่างท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 

๒. ควรจัดหาเครื่องมือให้เพียงพอจะท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็วมากขึ้นและเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

๓. ควรมีการวางแผนงานท่ีจะปฏิบัติงานเวลาท่ีเหมาะสมลดขั้นตอนถูกกฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน 

๔. ควรก าหนดเพิ่มผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นการกระจายหน้าท่ีจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วมากขึ้น 

๕. ควรวางแผนด าเนินงานท่ีจะปฏิบัติให้มีขั้นตอนท่ีไม่ซับซ้อนหลายขั้นตอนมากเกินไป 
จะท าให้การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  

๖. ควรจัดต้ังคณะกรรมการท่ีมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการส่ิงแวดล้อมจะท า
ให้ได้ผลประเมินท่ีชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

๗. ควรแจ้งผลประเมินให้ทราบอย่าเปิดเผยในหลายช่องทางเช่นทางอินเตอร์เน็ตเป็นต้น
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจในกระบวนการท างานขององค์การ 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยรวมท้ัง ๕ ด้าน 
สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๕.๒.๑ การวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมท้ัง ๕ ด้าน เมือพิจารณาผลราย
ด้านสามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้  

๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการ
ก าหนดองค์กรรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลางได้เกิดการมีส่วนร่วมพอสมควรแต่ก็ต้องเร่งพัฒนาท้ังมี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการตลอดจนถึงได้รับความร่วมมือจากประชาชนส าหรับในการ
ด าเนินโครงการต่างๆเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด เปี่ยมคล้า ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมชุมชนของประชาชนอ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม”ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน
ระดับสูงมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมชุมชนเหมาะสมในระดับปานกลางโดยปัจจัยด้านอายุ 
ระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจมีผลท าให้พฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมชุมชนของ
ประชาชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในระดับท่ี ๐.๐๕ มีปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญได้แก่ปัญหาขยะ 



  ๑๓๓ 
 

มูลฝอยกล่ินเหม็นรบกวนอากาศเสียจากฝุ่นละอองและควันโดยปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมชุมชนประชาชนเห็นว่าสาเหตุมาจากการขาดความร่วมมือและการขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวันของประชาชน๑  

๒. ด้านการก าหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการก าหนดนโยบาย 
อยู่ในระดับปานกลางในด้านนโยบายยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการขาดงบประมาณขาด
ความคิดริเริ่มและขาดการประชาสัมพันธ์เลยท าให้ยังไมประสบความส าเร็วเท่าทีควรคงต้องเพิ่ม
นโยบายใหม่ๆซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกฤษฏ์พงษ์ วะเจดีย์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  
“การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขตต าบลศาลาด่านอ าเภอเกาะลันดา จังหวัดกระบี่”พบว่าปัญหา
โดยตรงท่ีประชาชนได้รับได้แก่กล่ินเหม็นแมลงวันรบกวนทัศนียภาพของเมืองท่องเท่ียวขาดความ
สวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงมีการด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาขยะมูล
ฝอยด้วยวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน ามาท้ิงและการจัดต้ังจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลในหมู่บ้านพบว่า
ปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดในครัวเรือนเฉล่ียลดลงปัจจัยท่ีมีผลให้ขยะมูลฝอยในครัวเรือน
เปล่ียนแปลงดังนี้พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 
การใช้รูปแบบทางสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยคือการคัดแยกขยะมูลฝอย
และการจัดต้ังกลุ่มรับซื้อขยะรีไซเคิลการสนับสนุนของ อบต.ในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้
ค าแนะน า๒ และความรู้แก่ประชาชนการเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนการมีกลไกเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนโดยจัดต้ังกลุ่มแกนน าขึ้นในชุมชน 

๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการก าหนด
นโยบายอยู่ในระดับปานกลางการวางแผนด าเนินงานในการจัดการส่ิงแวดล้อมถือว่าอยู่ในระดับท่ีพึ่ง
พอใจเนื่องจากได้รับข้อมูลจากการท าประชาคมตามชุมชนต่างๆท่ีเป็นประโยชน์การวางแผน
ด าเนินงานสามารถจัดท าแผนได้และท่ีสามารถจัดท าแผนด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมคือการได้รับ
ความร่วมมือจากผู้น าชุมชนท่ีได้น าข้อมูลจากชุมชนมาร่วมก าหนดแผนในการจัดการส่ิงแวดล้อมและ
ในขณะเดียวกันก็ยังมีการปรับปรุงแผนด าเนินการอย่างต่อเนื่องประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
การวางแผนด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา จินดามงคล ได้วิจัยเรื่อง“การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน” ด้วยกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน”ผลการศึกษาพบว่าระดับการจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง๓อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

๔. ด้านการบริหารโครงการ๑การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการบริหารโครงการ

                                                             
๑ สมคิด เปลี่ยมคล้า,“พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชนอ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๐). 
๒ สุกฤษฎิ์พงษ์ วะเจดีย์,“การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขตต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันดา 

จังหวัดกระบี่”, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑).  



  ๑๓๔ 
 

อยู่ในระดับปานกลางการบริหารโครงการมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการได้พอสมควรท้ัง
เรื่องงบประมาณในแต่ละโครงการก็จัดสรรได้อย่างเพียงพอเพราะมีการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าแต่ถึง
อย่างไรก็ยังประสบปัญหาเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานท่ีบางขณะยังไม่ เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานในบางเวลาส่วนระยะเวลาในการบริหารโครงการมีความเหมาะสมบางโครงการเท่านั้นแต่
ถึงอย่างไรก็ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนท่ีได้เข้ามาร่วมในการด าเนินโครงการท าให้การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมมีความชัดเจนเนื่องจากประชาชนมีความต่ืนตัวในการจัดการส่ิงแวดล้อมร่วมกับหน่วยท่ี
รับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญดาศจี ระเบียบกุล ได้วิจัยเรื่อง “ความเข้มแข็งของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกรณีศึกษาตลาดน้ าอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัย
พบว่าด้านการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าระดับความเข้มแข็งของประชาชนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยรวม๔ แตกต่างไปตามท่ีต้ังท่ีพักท่ี
อาศัยและบทบาทท่ีมีต่อชุมชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ ๐.๐๕๒   

๕. ด้านการประเมินผลโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการก าหนด
นโยบายอยู่ในระดับปานกลางการจัดต้ังคณะกรรมการในการประเมินผลตรวจสอบผู้รับผิดชอบโดยมี
การจัดต้ังโดยหน่วยงานคณะกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถได้จริง คณะกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นมา
ล้วนแล้วมีความรู้ความสามารถและเข้าใจหลักการด าเนินงานผลของการน าผลท่ีประเมินแล้วจาก
คณะกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นมาท าให้เข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีได้พอสมควรการแจ้ง
ผลประเมินโครงการหรือกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมผู้รับผิดชอบได้นัดประชุมประชาคมตามชุมชนต่างๆ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพัฒม์ ลาภจิตร ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบวิหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานีผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัยด้านองค์การ 
อบต.มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน 
อบต.ซึ่งหากระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมใดสูงก็จะพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของกิจกรรมอื่นสูงตาม
กันด้วยการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพียงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในขณะท่ีการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็น
เพียงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในขณะท่ีการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ อบต.อยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ ๐.๐๕ 

 

                                                             
๓ กานดา จินดามงคล ,“การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน  

จังหวัดล าพูน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน”, การค้นคว้าอิสระ, (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: 
มหาวิทยาลัยเนชั่น, ๒๕๕๘). 

๔ ญดาศจี ระเบียบกุล,“ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา: ตลาดน้ า
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๓). 

๕ สิริพัฒน์ ลาภจิตร,“ปัจจัยที่ล่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมชองประชาชนในการสนับสนุนการ
บริหารงาน”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๐). 



  ๑๓๕ 
 

๕.๒.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กา รจั ด ก า รสิ่ ง แ วดล้ อ ม ขอ งอ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น ต า บ ล สนั บ ทึ บ  อ า เ ภ อ วั งน้ อ ย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ
อายุ ระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ก า ร จั ด ก า ร ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ส นั บ ทึ บ  อ า เ ภ อ วั ง น้ อ ย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกันจ าแนกได้ดังนี้  

ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบอ าเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่าง
กัน ท าให้รู้ว่าเพศไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท้ังนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององ ค์การไม่ไ ด้ขึ้นอยู่ กับเพศของประชาชนซึ่ งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ  
รามิล พัฒนามงคลเชษ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”จากการศึกษาพบวาประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและการ
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาได้แก่อาชีพระดับการศึกษาระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่รายได้การเป็นสมาชิกกลุ่มการรับรู้
ข่าวสาร๖ และความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาไม่แตกต่างกัน๓ 

ประชาชนท่ีมี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไม่แตกต่างกันท าให้รู้ว่าอายุไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบอ าเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ังนี้เนื่องจากการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ
ของประชาชน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา ชูสังข์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะ
ผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนาผลการวิ จัยพบว่ าภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนานั้น
พระพุทธศาสนากล่าวว่าถึงภาวะผู้น า ๒ ลักษณะด้วยกันคือลักษณะของธรรมราชาและลักษณะของ

                                                             
๖ รามิล พัฒนามงคลเชษ,“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลศึกษาเฉพาะกรณี : องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๕๕). 

๗ วนิดา ชูสังข์, การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้นาตามหลักพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 

 
 



  ๑๓๖ 
 

เทวราชาหลักธรรมในพระไตรปิฎก  ๗ ท่ีผู้น าควรมีและควรน าไปประยุกต์ใช้ได้แก่ทศพิธราชธรรม
จักรวรรดิวัตรอธิปไตย สังคหวัตถุธรรมพรหมวิหารธรรมอคติสัปปุริสธรรมอปริหานิยธรรมและสา
ราณียธรรมนอกจากนี้ผู้นาต้องรู้จักใช้หลักธรรมในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่นในผล
การศึกษายังพบว่าผู้น าท่ีมีปัญหาในการบริหารงานกับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนหนึ่งสืบ
เนื่องมาจากการขาดภาวะผู้น าท่ีประกอบด้วยหลักธรรมดังกล่าวเป็นประการส าคัญไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๔ 

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ไม่แตกต่างกันท าให้รู้ว่าระดับการศึกษาไม่มีผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ังนี้เนื่องจากการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับ
การศึกษาของประชาชนซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์ศักด์ิ มณีเดช ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
วิเคราะห์ความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนของนางทองดี  โพธิยอง จากมุมมองของพุทธศาสนา 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนนั้นแบ่งได้เป็น  ๒ ปัจจัย คือ 
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกได้แก่ครอบครัวความเป็นคนท้องถิ่นความร่วมมือของ
เพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนและปัจจัยภายในได้แก่ความต้องการการช่วยเหลือผู้อื่น๘ 

ประชาชนท่ีมี อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แตกต่างกันท าให้รู้ว่า
อาชีพมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล
สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ท้ังนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การขึ้นอยู่กับอาชีพของประชาชน 

ประชาชนท่ีมี รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่าง
กันท าให้รู้ว่ารายได้มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ังนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้นอยู่กับรายได้ของประชาชน  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมโม (มีนุสรณ์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
บริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม  ๖ : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง  
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานตาม หลักสาราณียธรรมท้ัง ๖ ด้าน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและมีความคิดเป็นแตกต่างกันตามเพศและอายุประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษา และอาชีพต่างกันแนวทางการน าหลักการ สาราณียธรรม ๖ ๙ ไปประยุกต์ใช้สาหรับการ

                                                             
๘ พงษ์ศักด์ิ มณีเดช,“การวิเคราะห์ความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนของนางทองดีโพธิยองจากมุมมอง

ของพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต”, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐).  
๙ พระครูนนรทวีรวัฒน์ วีรธมุโม (มีนุสรณ์), “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม ๖ 

กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
เชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



  ๑๓๗ 
 

บริหารงาน ด้านเมตตากายกรรมเจ้าหน้าท่ีไม่ควรเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการควร
ให้บริการตามล าดับในการมาใช้บริการเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการด้านเมตตาวจีกรรมเจ้าหน้าท่ี
กล่าววาจาสุภาพต่อผู้มาใช้บริการด้านเมตตามโนกรรมเจ้าหน้าท่ีต้องยึดหลักถือผลประโยชน์ส่วนรวม
มาก่อนประโยชน์ส่วนตนให้เกียรติประชาชนท่ีมาติดต่อและต้อนรับด้วยไมตรีจิตท่ียิ้มแย้มแจ่มใส 
ด้านสาธารณโภคีเจ้าหน้าท่ีต้องมีความซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัลบริการด้วยความเต็มใจและมี
ความรับผิดชอบด้าน ศีลสามัญญตา ควรมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่พวกพ้องส าคัญกว่าประเทศ 
หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ด้านทิฏฐิสามัญญตา ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและน ามาแก้ไขปรับปรุงตามสภาพจริง 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นท่ี
ควรก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้น าไปใช้ดังต่อไปนี้ 

๑. ส่งเสริมให้มีการท าประชาพิจารณ์ในการจัดการโดยอาจจะด าเนินโดยการประชุม
ร่วมกับประชาชนในท้องท่ีส่งเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์จัดท าแผนด าเนินงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและตรงเป้าหมาย 

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีของการด าเนินงานขององค์การตลอดถึงประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการขององค์การในรูปแบบของกิจกรรมท่ีประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
โดยตรงในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมการร่วมกันในการแก้ไข้ปัญหาในรูปแบบของโครงการและกิจกรรม 

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขผลด าเนินงานท่ีไม่มีผลตรงเป้า
หรือไม่ส าเร็จจากการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีเพื่อวางแผนในการจัดการให้ตรงจุดอย่างจริงจังและ
ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ขอองการด าเนินการ 

 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นท่ี
ควรน าไปปฏิบัติเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้บริหารเจ้าหน้าท่ีขององค์การควรท่ีจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีรับรู้และ
รับทราบถึงแผนหรือขั้นตอนในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การโดยประชาชนสามารถเสนอ
โครงการให้กับองค์การเพื่อพิจารณาก าหนดแผนในการด าเนินการขององค์การ 

๒. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีของทางองค์การหรือช่างรับเหมาในการด าเนินงานควร
ด าเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่องและด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของโครงการตามท่ีมีการจัดจ้างและ
จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์การซึ่งควรมีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับมลภาวะสถานการณ์สภาพปัญหาและการแก้ไขให้กับประชาชนเพื่อจะได้รับรู้แล้วท าโครงการ
ร่วมกันในการอนุรักษ์สภาพส่ิงแวดล้อมของตนเอง 



  ๑๓๘ 
 

๓. องค์การควรให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและให้บริการ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรมเพื่อสร้างความรู้สึกว่าองค์การและเจ้าหน้าท่ีของประชาชนเป็นกลไก
หนึ่งในการพัฒนาท้องท่ีร่วมกับประชาชน 

 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจ
ได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ศึกษาวิจัยท่ีประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ 
๒. ศึกษาวิจัยในแนวการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะส่ิงแวดล้อม

ด้วยโดยไม่ปล่อยให้องค์การแก้ไขปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวโดยประชาชนไม่ให้ความสนใจ 
๓. การศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะให้ควบคู่กันไปด้วยเพื่อเพิ่มการมีส่วน

ร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมและให้ผลด าเนินงานเป็นท่ีประจักษ์ 
๔. ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ  

เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับพระพุทธศาสนา 
๕. น าผลการวิจัยท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์การเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย

ขององค์การต่อไปในอนาคต 
 

 



๑๓๙ 

 

บรรณานุกรม   

๑. ภาษาบาล-ีไทย  

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,๒๕๓๙. 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ  

 
(๑) หนังสือ: 
เกษม จันทร์แก้ ว .การจัดการสิ่ งแวดล้อมแบบผสมผสาน .กรุ ง เทพมหานครส านักพิมพ์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๙.  
 .เทคโนโลยีสิ่ งแวดล้อม .กรุงเทพมหานคร: โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา 
 สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๑. 
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถ่ินไทย.กรุงเทพมหานคร: บริษัทส านักงานวิญญูชนจ ากัด,๒๕๕๐.  
 .การปกครองท้องถ่ินไทยหลักการและมิติใหม่ในอนาคต.กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
 ๒๕๕๘. 
จักพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 
 ๒๕๕๕.  
 . เคมีประยุกต์ .กรุง เทพมหานคร: ไอเอสพริ้น ต้ิง เฮาส์ ,  ๒๕๕๙ .  
จ ารูญ ยาสมุทร .อนามัยสิ่ งแวดล้อมเ รื่องการจัดการขยะมูลฝอย . เ ชียง ใหม่ :  กองทุน
 เผยแพร่วิ ชาการด้าน ส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข ,๒๕๕๕ .   
จุฑา เทียนไทย . การจัดการมุมมองนักบริหาร .กรุง เทพมหานคร :  แมคกรอฮิล ,๒๕๕๘ .  
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม.กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งมหาจุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙.  
 ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์.สถิติพื้นฐาน .ฉบับปรับปรุงครั้ง ที่  ๕ .ขอนแก่น : คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,๒๕๕๓.    
ทวีทอง พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์.ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน: แนวทางการจัดการขยะและน้้าเสีย 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า,๒๕๕๓.  
ทวีทอง  หงษ์วิว ัฒน์.การมีส่วนร่วมของประชาชน .กรุง เทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล.
 ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข,๒๕๕๓. 
ทะนงศักด์ิ คุ้มไข่นา.การพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติ .กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์ ,๒๕๕๔. 
ธเนศวร์ เจริญเมือง .๑๐๐ปีการปกครองท้องถ่ินไทย พ.ศ.๒๔๔๐ -๒๔๔๐.กรุงเทพมหานคร: 
 ส านักพิมพ์คบไฟ,๒๕๕๔.   
ธานินทร์ ศิลป์จารุ.การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลท าสถิติด้วย SPSS.กรุงเทพมหานคร: บิสซิเนส อาร์แอนด์ดี, 
 ๒๕๕๓. 

 



๑๔๐ 

 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ธิดารัตน์ โพธิมามกะ และคณะ .ชีวิตและสิ่งแวดล้อม.กรุงเทพมหานคร: โครงการศูนย์หนังสือ 
 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต,๒๕๕๕.   
ธีรกานต์ คงด้วง.การวิเคราะห์และสังเคราะห์การไกล่เกล่ียข้อพิพาทในพระพุทธศาสนา,  
นรีนทรี ชัย พัฒนพงศา .การมีส่วนร่วมหลักการพื้นฐานเทคนิคและกรณีตัวอย่าง .เชียงใหม่: 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,๒๕๕๗ 
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์.กลวิธีแนวทางวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท.  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา.กรุงเทพมหานคร: สังกัดโสภาการพิมพ์,๒๕๕๗. 
ประยูร วงศ์จันทรา. วิชาการสิ่งแวดล้อม.มหาสารคาม: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 
 ๒๕๕๕. 
แปลโดยศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์.คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของชุมชนนนทบุรี: 
 ศูนย์สันติวิธีเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย,๒๕๕๓.  
พงษ์วุฒิ สิทธิพล.การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น.กรุงเทพมหานคร: สกายบุ๊คส์,๒๕๕๗.   
พวงเพชร์ ธนสิน.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมศาสตร์,๒๕๕๔. 
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล.นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม.กรุงเทพมหานคร: สกายบุ๊คส์, ๒๕๕๗.   
ไพรัตน์ เตชะรินทร์.นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจุบัน.
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา.กรุงเทพมหานคร: สังกัดโสภาการพิมพ์,๒๕๒๗.     
มนัส สุวรรณ.การจัดการสิ่งแวดล้อม: หลักการและแนวคิด.กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์ , 
 ๒๕๕๙.  
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท.กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๔. 
วธุสิริ ฝืนค าอ้าย.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชียงใหม่: สกายบุ๊คส์.๒๕๕๖.  
วิเชียร วิทยอุดม.ทฤษฎีองค์การฉบับแนวใหม่.กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์,๒๕๕๔. 
 . การจัดการสมัยใหม่.กรุงเทพมหานคร: บริษัทธนธัชการพิมพ์จ ากัด,๒๕๕๔. 
วิฑูรย์  ปัญญากุล .การพัฒนาต้องมาจากประชาชน .กรุ ง เทพมหานคร :  ๒๕๕๕. 
วินัย วีระวัฒนานนท์.สิ่งแวดล้อม.กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์,๒๕๕๖.   
ศศินา ภารา.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอ็กซ์เปอร์เน็ทจ ากัด,๒๕๕๐.  
 สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา,๒๕๓๕.   
สนิท จรอนันต์.ความเข้าใจเร่ืองการปกครองท้องถ่ิน.กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบายการศึกษา,๒๕๕๙.  
สมคิด บางโม.องค์การและการจัดการ.กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน์,๒๕๕๖.    
สมพันธ์ เตซะอธิกและคณะ. อบต.ในอุดมคติ.กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย,๒๕๕๔. 
 
 
 



๑๔๑ 

 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,คู่มือการปฏิบัติงาน
 ตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑. 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ดอกเบ้ีย,๒๕๕๑. 
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์.หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ๒๕๕๐. 
สุเทพ ธีรศาสตร์.ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม.กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริม  
 เทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น,๒๕๕๐. 
โสภารัตน์ จารุสมบัติ.นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม.กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและ
 ส่ิงพิมพ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๕๑. 
อนิวัช แก้วจ านงค์.หลักการจัดการ,พิมพ์ครั้งท่ี ๕. สงขลา: บริษัทน าศิลป์โฆษณาจ ากัด,๒๕๕๗. 
อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์.การจัดการเชิงกลยุทธ์,กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ,๒๕๕๔.  
เอนก เหล่าธรรมทัศน์.การมีส่วนร่วมของประชาชนและการปกครองส่วนท้องถ่ิน.พิมพ์ครั้งท่ี ๔. 
 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๕๓. 
 
(๒) ดุษฎีนิพนธ/์วิทยานิพนธ์/สารนพินธแ์ละรายงานวิจัย: 

กริชกมล เหล่าอรรคะ.“บทบาทชองเทศบาลต าบลหัวขวางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ในการพัฒนาท้องถิ่น”.การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, , 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐.   
กฤษฎากรณ์ ยูงทอง.“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว 
 อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศกบาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ ว”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาวิชา 
 รัฐป ระศาสนศาสต ร์ .คณะมนุ ษยศาสตร์ แล ะ สั ง คมศาสตร์ :  มหาวิ ทย า ลัย 
 ราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๕. 
กานดา จินดามงคล.“การจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
 ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน”,การค้นคว้าอิสระ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: 
 มหาวิทยาลัยเนช่ัน, ๒๕๕๘. 
ญดาศจี ระเบียบกุล.“ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกรณีศึกษา: ตลาดน้ า  
 อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”.วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย: 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๕๓. 
 
 
 



๑๔๒ 

 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ทวนธง ครุฑจ้อน .ภาพลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ในทัศนะของประชาชนอ าเภอ 
 ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช”.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
 รัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕. 
ทวีทอง วิไลพร คู่วัฒนา.ภาวะผู้น าของหัวหน้าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา
 องค์กร: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอล าปลายมาศ. วิทยานิพนธ์
 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
 พระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์, ๒๕๕๒. 
เทเวศ อร่ามเรือง.“การน านโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและส่ิงแวดล้อมไปปฏิบัติของเทศบาลต าบล
 เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี” .การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต. 
 การปกครองท้องถิ่น: มหาวิทยาขอนแก่น, ๒๕๕๑.  
ธีรกานต์ คงด้วง ,“การวิเคราะห์และสังเคราะห์การไกล่เกล่ียข้อพิพาทในพระพุทธศาสนา ”
 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
พงษ์ศักด์ิ มณีเดช,“การวิเคราะห์ความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนของนางทองดีโพธิยองจากมุมมอง
 ของพุทธศาสนา” , วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต .บัณฑิตวิทยา ลัย : 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐. 
พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมุโม (มีนุสรณ์).“การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
 กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ” วิทยานิพนธ์
 มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
พระมหาชุติภัค อภินนโท แหมทอง.“มนุษยสัมพันธ์ในพระสุตตันตปิฏก” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
พิรัซย์ ศรีราม. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธ 
 ธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”.วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชารัฐประคาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
รามิล พัฒนามงคลเชษ.“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
 องค์การบริหารส่วนต าบลศึกษาเฉพาะกรณี: องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกอ าเภอ
 เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ . 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๕. 
วนิดา ชูสังข์.“การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้นาตามหลักพระพุทธศาสนา” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
 



๑๔๓ 

 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

วลัยลักษณ์ ฟักแกว.“การมีส่วนร่วมของผู้น าในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๕๓. 
วีระชัย ค าลาน.“การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
 บัวงาม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี” รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐ
 ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต .สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน . บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐. 
ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร. “การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”.ดุษฎีนิพนธ์ 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑. 
สมคิด เปล่ียมคล้า. “พฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมชุมชนของประชาชน อ าเภอก าแพงแสน 
 จังหวัดนครปฐม” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 นครปฐม, ๒๕๕๐. 
สอนชัย ผาลิวงศ์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองในเขตเทศบาลนคร
 หลวงเวียงจันทน์” วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต . การจัดการมนุษย์กับ
 ส่ิงแวดล้อม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๖. 
สิริพัฒน์ ลาภจิตร. “ปัจจัยท่ีล่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมชองประชาชนในการสนับสนุนการ
 บริหารงาน” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
สุกฤษฎิ์พงษ์ วะเจดีย์  “การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขตต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันดา 
 จังหวัดกระบี่” .วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. คณะวิทยาลัยการ
 ปกครองท้องถิ่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑. 
สุทธิชัย จรูญเนตร. “ประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร
 ส่วนต าบล: ศึกษากรณีอ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี” วิทยานิพนธ์
 มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๒. 
อภิสิทธิ์ หนุนภักดี. “ธรรมาภิบาลในองค์การภาคประซาสังคม.” ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
 ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒. 
 
(๓) วารสาร: 
ทักษิณ ชินวัตร. “นโยบายการบริหารจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา” วารสารด้ารงราชานุภาพ. 
 ปีท่ี ๒ (๔ มกราคม ๒๕๕๕): ๖-๗. 
สมบูรณ์ สุขส าราญ. การปกครองส่วนท้องถ่ินและการกระจายอ้านาจ. วารสารราชบัณฑิตยสถาน,  
 ปีท่ี ๒๗ ฉบับท่ี (๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๔): หน้า ๒๗. 



๑๔๔ 

 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สิทธิพงษ์ ติลกวณิช.“อ านาจการเมืองกับการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม”,วารสารนิเวศวิทยา. 
 ฉบับท่ี (๒๗ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๓): หน้า ๔๘ 
 
(๔) เอกสารที่ไมได้ตีพิมพ์เผยแผร่และเอกสารอืน่ๆ: 
ถวิลวดี บุรีกุล.การมีส่วนร่วม: แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน
 ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน .
 วุฒิสภา. วันอังคารท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๔๔๑ ณ สถาบันพระปกเกล้า,(เอกสารอัดส าเนา)  
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ.แผนพัฒนาสีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบล
 สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,๒๕๖๒,หน้า ๒.(อัดส าเนา) 
 
(๕) สื่ออเิล็กทรอนิกส:์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม,ยุทธศาสตร์กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี
 พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙, [ ออนไลน์ ], แหล่งท่ีมา : http://www.mnre.go.th/th/about/content/ 
 1086 [๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 
ชูเกียรติ เนื้อไม้.แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ, [ออนไลน์],แหล่งท่ีมา: http://adisony.blogspot.com/ 
 [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑].   
วิชัย นาคสิงห์. หลักการจัดการ. [ออนไลน์ ], แหล่งท่ีมา: https://www.gotoknow.org/posts/348311 
 [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 
ศิริ  ไชยช่อฟ้า .การจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน .ออนไลน์ ,แหล่ง ท่ีมา :    
 https://www.gotoknow.org/posts/313991  
 สามารถ เลิศชาย.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา: http://wirotsriherun1.blogspot.com
 /2015/08/1-luther-gulick.html  [๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒]. 
สุภาภรณ์ สามารถ และสุนิสา วิ สุทธิรัตน์ .แนวคิดและทฤษฎีLuther Gulick. [ออนไลน์ ], 
 แหล่งท่ีมา: https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi1/envi1-1.htm  [๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒]. 
   
 (๖) สัมภาษณ:์ 
สัมภาษณ์:  นางสาวทิพย์วรรณคงแสงภัก ด์ิ .นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ,   
      ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นางรุ่ งนภา นนทปัญญา .รองนายกองค์การบริหาร ส่วนต าบลสนับทึบ,  
 ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
  

http://adisony.blogspot.com/
https://www.gotoknow.org/posts/348311
https://www.gotoknow.org/posts/313991
https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi1/envi1-1.htm


๑๔๕ 

 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สัมภาษณ์: นาย ไพฑู ร ย์  ศรี ง าม .เ ลขานุ กา รน ายกอง ค์ การบริ ห าร ส่ วนต าบลสนั บ ทึ บ , 
 ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นายเพียร ชนะวิเศษ.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ,๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นางสาวมลสุดา พึ่งทอง.หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ,  
  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นางสาวสุทธินันท์ ฉาบทอง.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นางสาวศิรมณี พันธุ์พยัคฆ์.นักวิชาการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, 
 ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นายพรพรหม ต่อสติ.เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ, 
 ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นายบรรจบ แจ้งเขตร์.ก านันต าบลสนับทึบ,๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นายบุญเลิศ บุญรอด.ราษฎรหมู่ท่ี ๗, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นายยม ยวงล าไย.ราษฎรหมู่ท่ี ๖ ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 พระครูโอภาสกัลยาณธรรม.ดร.เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์ธรรมนิมิตต าบลสนับทึบ,  
  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 
(๗) ภาษาอังกฤษ: 
Dale, Ernest. Management: Theory and Practice. New York: Mc Graw – Hill Book Co, 
 1993. 
Hutechinson, John G. Organiztion: Theory and Classical Concepts. New York: Holt.   
 Ginchart and Winston, 1996,  
United Nation, Report of the Meeting for the Adhoc Group of Expert. New York, 
 United Nation, 1991. 
Yamane, Taro, Statistics: An Introductory Analysis. Third editions. New York: Harper 
 and Row Publication, 1973.     
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 
 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 
 

 

 

 

 



๑๕๖ 
 

 



๑๕๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพือ่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 

ผลการหาค่าความเชื่อหม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์อนุญาตเก็บขอ้มูลวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก (key lnformants) 
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ภาคผนวก ช 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ค าชี้แจง : 
๑. ลักษณะแบบสอบถาม 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมการจัดการส่ิงแวดล้อม 
เปรียบเทียบปัจจัยความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคล และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ผลและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อมูลท่ีได้จะแปลผลของการวิจัยในภาพรวมผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ
และใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

 
๒. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเปน็ ๓ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกาส่ิงแวดล้อม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังนอ้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  
โดยมีเกณฑ์วัดระดับความคิดเห็นดังนี้ 
  ระดับ ๕ หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 
  ระดับ ๔ หมายถึง เห็นด้วยมาก 
  ระดับ ๓ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ ๒ หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ ๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ผล และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามี ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) เพื่อให้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

พระสุริโย   สุขิโต  (รุ่งเรื่อง) 
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 



๑๗๙ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตอนท่ี ๑. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป 
ค าช้ีแจง: โปรดตอบแบบสอบถามโดยใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ ท่ีตรงสภาพความเป็นจริงของ
ท่านเพียงข้อเดียว 

๑. เพศ 
  □ ชาย    □ หญิง 
 
๒. อายุ 

□ ๑๘ - ๓๐ ปี   □ ๓๑ - ๔๔ ปี                            
□ ๔๕ - ๕๗ ปี   □ มากกว่า ๕๗ ปี  

    
 

๓. ระดับการศึกษา 
  □ ประถมศึกษา   □ มัธยมศึกษา / ปวช. 
  □ อนุปริญญา / ปวส.  □ ปริญญาตรี 
  □ ปริญญาโท หรือสูงกว่า 
 
๔. อาชีพ 
  □ เกษตรกรรม   □ ค้าขาย 
  □ รับราชการ   □ รับจ้าง 
  □ อื่นๆ (ระบุ)........................... 
 
๕. รายได้เฉลียต่อเด่ือน 
  □ ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท  □ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท 
  □ ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท □ ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท 
  □ ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 
 
 

 
 
 
 

 



๑๘๐ 
 

ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา           
ค าช้ีแจง: โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง หรือกาเครื่องหมาย √ ภายใน □ หน้าข้อความท่ีท่าน
เห็นว่าถูกต้อง หรือตรงความเป็นจริงมากท่ีสุด (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

  ระดับ ๕ หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 
  ระดับ ๔ หมายถึง เห็นด้วยมาก 
  ระดับ ๓ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ ๒ หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ ๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
 

 

ข้อที่ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล

สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ  
๑. องค์การได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
     

๒. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ      
๓. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล      
๔. ผู้รับผิดชอบมีเครื่องมือท่ีทันสมัยและเพียงพอ

อย่างยิ่งส าหรับการปฏิบัติงาน  
     

๕. ผู้รับผิดชอบและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การอย่างเต็มท่ี 

     

๖. ผู้รับผิดชอบสามารถท างานร่วมกับประชาชนใน
การจัดการส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล 

     

๒. ด้านการก าหนดนโยบาย  
๑. องค์การก าหนดแนวทางด าเนินงานรณรงค์ปลูก

จิตส านึกของประชาชนในท้องท่ีและนักท่องเท่ียว
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

     

๒. องค์การก าหนดนโยบายส าหรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้น่ารื่นรมย์  สมกับเป็นเมืองแห่งการ
ท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
 

     



๑๘๑ 
 

 

ข้อที่ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล

สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓. องค์การก าหนดนโยบายรณรงค์การแยกขยะ
ต่างๆ เช่น ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 
และขยะท่ัวไปได้อย่างมีประสิทธิผล 

     

๔. องค์การก าหนดนโยบายด้านพื้นท่ีท่ีต้ังโรงงาน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมท่ีมีการใช้สารเคมี
อย่างชัดเจน 

     

๕. องค์การก าหนดนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ าท่ี
ส าคัญ เช่น ลุ่มน้ าล าคลอง เป็นต้น เพื่อส าหรับใช้
ในการอุปโภคและบริโภค 

     

๖. องค์การก าหนดนโยบายในการปลูกต้นไม้
ทดแทนเพื่อท าให้ ส่ิงแวดล้อมมีความสมดุล 
มากขึ้น 

     

๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน  
๑. องค์การจัดท าแผนในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมได้

อย่างเหมาะสม 
     

๒. องค์การมีการวางแผนก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

     

๓. องค์การวางแผนด าเนินงานโดยการก าหนด
ระยะเวลาท้ังส้ันและยาวได้อย่างเหมาะสม 

     

๔. องค์การมีการวางแผนด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม
ร่วมกับประชาชน 

     

๕. องค์การมีการวางแผนโครงการโดยเน้นการก าจัด
มลภาวะส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล 

     

๖. องค์การมีการประเมินผลและปรับปรุงแผน
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

     

          ๔. ด้านการบริหางาน  
๑. องค์การมีการบริหารโครงการโดยการก าหนด

ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน 
     

๒. องค์การมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละ
โครงการอย่างเหมาะสม 

     



๑๘๒ 
 

 

ข้อที่ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล

สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓. องค์การมีทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานโครงการอย่างเพียงพอ 

     

๔. อง ค์ก ารมี ก า รก าหนดระย ะ เ วลา ในกา ร
ด าเนินงานโครงการอย่างเหมาะสม 

     

๕. องค์การมีกระบวนการในการด าเนินงานท่ีชัดเจน      
๖. องค์การมีการก าหนดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิผล 
     

           ๕. ด้านการประเมินผลงาน  
๑. องค์การมีการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการส่ิงแวดล้อม 
     

๒. องค์การมีคณะกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในการประเมินผล 

     

๓. องค์การมีการประเมินผลตามกิจกรรมท่ีก าหนด
ไว้ 

     

๔. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล
กิจกรรม 

     

๕. องค์การมีการแจ้งผลการประเมินให้ทราบอย่าง
เปิดเผย 

     

๖. องค์การมีการน าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไข      
 

 
 
 
ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามปลายเปิด  
ค าชี้แจง: ให้ ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ผลและ
ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล
สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา           
 
๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 



๑๘๓ 
 

 ปัญหา อุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
๒. ด้านการก าหนดนโยบาย 
 ปัญหา อุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน  
 ปัญหา อุปสรรค  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
๔. ด้านการบริหารงาน 
 ปัญหา อุปสรรค  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................



๑๘๔ 
 

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

................................................................................................................................................................ 
 
๕. ด้านการประเมินผลงาน 
 ปัญหา อุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 

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

ขอเจริญพร/ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามนี้ 
 

 



๑๘๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๖ 
 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ” 
******************* 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………นามสกุล…………………………………………. 
ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ปี ท่ีใหสั้มภาษณ์……………………………………………………………………… 

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
ค าชี้แจง: ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 

ปัญหา อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
  ๒. ด้านการก าหนดนโยบาย 

ปัญหา อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



๑๘๗ 
 

 ๓. ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค 

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

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ๔. ด้านการบริหารงาน 

      ปัญหา อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๕. ด้านการประเมินผลงาน 

ปัญหา อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

  
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านในความกรุณาส าหรับการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

พระสุริโย  สุขิโต 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๑๘๘ 

 

 

ประวัติผู้วิจัย 
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