
บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน จังหวัดภูเก็ต 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทการกอต้ังของกลุมไตรภาคี  และเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี ตลอดจนเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอม
ชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน จังหวัดภูเก็ต  โดยนําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเปน
เกณฑในการศึกษา  สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามสมาชิกกลุมไตรภาคี
กลุมตัวอยางจํานวน 352 คน แบบสอบถามไดรับการตอบกลับมาจํานวน 342 คน และแบบนํา
สัมภาษณผูนํากลุมไตรภาคีจํานวน 3 ทาน จากนั้นผูศึกษาจึงไดนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามา
วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows โดยใชสถิติเชิงพรรณนา การแจกแจง
ความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก นอกจากน้ียังไดทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) ซ่ึงเปนการวิเคราะหสภาพการณปจจุบันของพื้นท่ีท่ีทําการศึกษา ขอมูลปฐมภูมิและ
ขอมูลทุติยภูมิท่ีผูศึกษาไดเก็บรวบรวม รวมท้ังขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ สังเกต และสัมภาษณนั้น 
ไดนํามาสรุปและจัดออกเปนหมวดหมู ซ่ึงแตละประเด็นไดถูกนํามาวิเคราะหรวมกับแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ โดยอยูภายใตแนวความคิดการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนและความเขมแข็งของ
ชุมชน แลวนําผลการศึกษาดังกลาวมาวิเคราะห/สังเคราะห เพื่อหาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีใหเปนแหลงทองเท่ียวและเมืองท่ีนาอยูตอไป จากการศึกษา
คร้ังนี้ผูศึกษาจึงขอนําเสนอสรุป อภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะตามลําดับดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาคร้ังนี้ สามารถสรุปตามวัตถุประสงคของการศึกษาไดดังนี้ 
5.1.1  บริบทความเปนมาของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน จังหวัดภูเก็ต  

5.1.1.1 เหตุผลท่ีกอต้ังกลุมไตรภาคี พบวา ตองการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แกปญหาของทองถ่ินใหมากท่ีสุด อันเนื่องมาจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป จากชุมชน
เกษตรกรรมเดิมไดเปล่ียนแปลงไป กลายเปนสังคมเพื่อการทองเท่ียว จึงเปนผลใหเกิดความ
เปล่ียนแปลงทุกดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม และดานการบริหาร
จัดการ ซ่ึงทําใหเกิดการหล่ังไหลเขามาหางานทําในชุมชน ดังนั้นจึงตองรักษาผลประโยชนในกับ
คนภายในชุมชนไมใหนายทุนเขามาฉวยโอกาสและเอาเปรียบมากเกินไป รวมถึงการดูแลจัดการ
ดานตางๆ ไมใหเกิดการกระทบกระท่ังกัน ใหคนภายในชุมชนอยูกันอยางสงบสุข และปรับตัวให
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เขากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นผูท่ีเขาใจและทราบถึงปญหาไดดีท่ีสุดคือ
ประชาชนในชุมชน จึงเกิดการรวมตัวกันของสามหนวยงาน คือ เทศบาลตําบลกะรน คณะท่ีปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ และชมรมรักษกะตะกะรน ท่ีเขามาทํางานรวมกัน เพื่อรวมวางแผน จัดการ และ
ดําเนินงานในปญหาที่เกิดข้ึนภายในชุมชนกะรน  

5.1.1.2  บทบาทและหนาท่ีของเทศบาลตําบลกะรนตอกลุมไตรภาคี พบวา เทศบาล
ตําบลกะรนทําหนาท่ีเปนเลขาธิการของกลุมไตรภาคี คือจะเปนผูดําเนินการดําเนินเร่ืองท่ีจะเขา
ประชุม โดยจะมีอยู 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่เปนทางการกับรูปแบบท่ีไมเปนทางการ รูปแบบแรก
เลยคือจะมีการจัดการประชุมใหญโดยตรงเลยปละ 2 คร้ัง กับรูปแบบท่ีไมเปนทางการ คือแทบทุก
คร้ังจะมีการเชิญมาครบหมดท้ังสามองคกร คือ เทศบาลตําบลกะรน คณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิและ
ชมรมรักษกะตะกะรน โดยมีการเชิญผูมีสวนเกี่ยวของท้ังหมดมาเขารวมดวย ซ่ึงองคประชุมก็จะ
ครบครอบคลุม โดยทุกฝายมานั่งคุยถกปญหารวมกัน  

5.1.1.3  บทบาทและหนาท่ีของคณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิตอกลุมไตรภาคี พบวา เหตุผล
หลักๆ ท่ีมีการแตงต้ังคณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิข้ึนมานั้น มีดวยกัน 2 ประการคือ ประการแรก
ตองการคนท่ีมีความรูความสามารถในแตละสาขาวิชาท่ีแตกตางกันไปเขามาทํางาน เพื่อจะได
มองเห็นจุดเดนจุดดอยและเกิดความหลายหลายของแตละมุมมอง ประกอบกับจะไดมีขอเสนอแนะ
บางประการที่บุคลากรไมมีความชํานาญ โดยแตละทานมีความรูความเชี่ยวชาญในดานท่ีแตกตาง
กันออกไป ดังนั้นขอเสนอแนะจากทุกทานจะเปนส่ิงเติมเต็มสวนท่ีขาดหาย ทําใหการวางแผนงาน
และกําหนดแนวทางการพัฒนาแกไขออกมาไดอยางสมบูรณแบบ  ประการท่ีสองคือคนท่ีอยูตรงน้ี
ตองเปนตัวแทนของชาวบานท่ีชาวบานใหการยอมรับ และตองเขาใจความตองการของคนใน
ทองถ่ินเปนหลัก ประกอบกับแสดงใหเห็นวาต้ังใจเขามาทํางานเพ่ือชุมชนอยางแทจริง  

5.1.1.4  บทบาทของชมรมรักษกะตะกะรนท่ีมีตอกลุมไตรภาคี พบวา ชมรมรักษกะตะ
กะรนทําหนาท่ีเปนหนึ่งในสามเสียงของกลุมไตรภาคี เพื่อสรุปความเห็นชอบ โดยมีสวนรวมใน
การตัดสินใจทุกเร่ืองท่ียื่นเสนอในท่ีประชุมกลุมไตรภาคี และใหความรวมมือแกกลุมไตรภาคี
ตามท่ีรองขอตามความสามารถท่ีชมรมรักษกะตะกะรนจะเอ้ือได เนื่องจากชมรมรักษกะตะกะรนมี
สมาชิกเปนกลุมอาชีพตางๆ ประกอบดวยกันท้ังหมด 9 อาชีพ โดยหนึ่งใน 9 อาชีพนั้นเปนกลุม
โรงแรม ซ่ึงเปนกลุมเดียวท่ีมีการจัดต้ังข้ึนเปนชมรมธุรกิจโรงแรมหาดกะตะ – กะรน เม่ือวันท่ี 12 
ตุลาคม 2542 ซ่ึงชมรมธุรกิจโรงแรมหาดกะตะ – กะรน เปนชมรมที่ทําใหเกิดความเขมแข็งของ
ชมรมรักษกะตะกะรน โดยทําหนาท่ีเปนประชาสัมพันธและเอ้ือประโยชนตอกลุมอาชีพอีก 8 กลุม
ท่ีอยูในชมรมรักษกะตะกะรน ประกอบกับมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ทําใหเม่ือวันท่ี 30 
กันยายน 2546 ไดเปล่ียนเปนสมาคมผูประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดกะตะกะรน ซ่ึงถือไดวาเปน
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กลุมท่ีใหญท่ีสุดในชมรมรักษกะตะกะรน โดยเปนกลุมท่ีมีรายไดมากที่สุดและเปนกลุมท่ีใหเงิน
บริจาคแกชมรมรักษกะตะกะรน เพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนโดยกลุม
ไตรภาคีมากท่ีสุดเชนกัน ซ่ึงชมรมรักษกะตะกะรนไดงบประมาณสนับสนุนสวนใหญจากการ
บริจาคของแตละกลุมอาชีพ โดยแลวแตความสมัครใจ หรือแลวแตจะตกลงกันในแตละกลุมอาชีพ
ของตนเอง โดยเหตุผลท่ีบริจาคคือ ทุกโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนลวนแตเปนส่ิงท่ีทํา
ใหชุมชนพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึนท้ังส้ิน และทุกคนในชุมชนตองพึ่งพาอาศัยสภาพแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ิน เพื่อประกอบอาชีพหาเล้ียงตนเองและครอบครัวตอไป ทุกคนใน
ชุมชนจึงพรอมท่ีจะบริจาคเงินสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีนําความเจริญเขามาสูชุมชน
ดวยความเต็มใจ  

5.1.2  การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน 
5.1.2.1  เปาหมายการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี พบวา กลุมไตรภาคีตองการใหทุกคน

ในชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบตอตนเองและสังคมคือ สามารถลืมตาอาปากได ยืนไดดวยลําแข็ง
ของตนเอง ไมถูกนายทุนเอารัดเอาเปรียบ ในขณะเดียวกันก็ตองการใหคนในชุมชนอยูดวยกันได
อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน มีแนวทางการพัฒนาท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความคิดเห็นรวมกัน 
รวมแรงรวมใจทํางานรวมกัน และประสบความสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคเดียวกัน มีความรักเอ้ือ
อาทรตอกัน ถอยทีถอยอาศัยซ่ึงกันและกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และตองการใหทุกคนมี
สวนรวมรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายในชุมชนอันเปนเสมือนเคร่ืองมือ
ในการทํามาหากินของคนกะรน 

โดยกลุมไตรภาคีแบงการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนออกเปน 3 สวนดังนี้ 
สวนท่ี 1 องคกร จากการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี พบวา ท้ัง

สามองคกรเขามาเพื่อชวยกันกําหนดรูปแบบการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน เชน การกําหนดเง่ือนไข 
กฎกติกาและมารยาทท่ีใชอยูรวมกันในชุมชน โดยมุงเนนประโยชนของชาวบานเปนสําคัญ เปน
การรักษาผลประโยชนทางสังคมใหแกชาวบาน พรอมๆ ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมท่ีมีคาในชุมชนใหคงอยูตอไปอยางยั่งยืน  

สวนท่ี 2 งบประมาณ จากการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี พบวา 
งบประมาณเพื่อการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีมาจากความรวมมือกันของสามองคกร ดังนั้น
งบประมาณท่ีนํามาดําเนินงานของกลุมไตรภาคีก็จะมาจากสามทางดวยกันคือ จากเทศบาล จาก
คณะท่ีปรึกษา และจากชมรมรักษกะตะกะรน โดยจะแบงเปนสองประเภทคือ ประเภทแรกเปน
ประเภทไมใชงบประมาณ เนื่องจากเราจะใชวิธีขอความรวมมือ ซ่ึงทุกคนก็จะใหความรวมมือกัน
เปนอยางดี และประเภทที่ 2 คือประเภทที่ใชงบประมาณเพื่อการดําเนินงานจํานวนมาก โดย
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งบประมาณหลักจะเปนของเทศบาลตําบลกะรนท่ีมีการจัดสรรงบประมาณประจําปอยูแลว และเม่ือ
ขาดเหลืออยางไรก็จะเปนในเร่ืองของการของบประมาณเสริมจากคณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ และ
ชมรมรักษกะตะกะรน ซ่ึงโดยสวนใหญก็จะใหความรวมมือเปนอยางดี เนื่องมาจากทุกคนสํานึก
รับผิดชอบตอชุมชนท่ีอยูอาศัย และรับรูถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานตางๆ ภายใต
การทํางานของกลุมไตรภาคี ท่ีจะยอนกลับไปสูชุมชนซ่ึงผูรับผลประโยชนโดยตรงคือคนใน
ครอบครัวของตนเอง  

สวนท่ี 3 วิธีการดําเนินงาน พบวา กลุมไตรภาคีเปนเสมือนสมองของชุมชนกะรน โดย
ทําหนาท่ีคิดวางแผนและกําหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชน ใหเปนไปในทิศทางท่ีถูกตองและส่ัง
การแจกแจงงานไปยังหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยทําหนาท่ีเปนเพียงผูกําหนดนโยบายเทานั้นไมไดลงมือทํางานเองโดยตรง เปนองคกรหน่ึงท่ีมา
นั่งถกปญหากัน ซ่ึงผูรับคําส่ังท่ีจะตองนําไปปฏิบัติคือเทศบาลตําบลกะรนโดยตรง และชมรมรักษ
กะตะกะรนจะทําตามท่ีมีการรองขอ โดยทุกฝายรูวาเปนส่ิงท่ีเรารับผิดชอบรวมกัน  

5.1.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน จะ
นําเสนอผลการศึกษาเปน 4 สวนคือ 

สวนท่ี 1  ปจจัยสวนบุคคล การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของสมาชิกกลุมไตรภาคี พบวา สวน
ใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เนื่องมาจากอาชีพของสมาชิกกลุมไตรภาคีสวนใหญไม
เอ้ืออํานวยตอการทํางานของเพศหญิง โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุระหวาง 38 – 
45 ป ซ่ึงเปนชวงของคนวัยทํางานและมีครอบครัว สวนใหญจะมีการศึกษาอยูในระดับช้ัน
ประถมศึกษา ซ่ึงอาชีพภายในชมรมรักษกะตะกะรนสวนใหญ เปนอาชีพท่ีไมตองอาศัยความรูมาก
นัก โดยสมาชิกสวนใหญมีอาชีพรถรับจาง ซ่ึงเปนอาชีพท่ีมีสมาชิกจํานวนมากท่ีสุดในชมรมรักษ
กะตะกะรน มีท่ีอยูอาศัยในชุมชนกะตะมากท่ีสุดและรองลงมาคือชุมชนกะรน อันเนื่องมาจาก
ชุมชนกะตะและชุมชนกะรนเปนศูนยกลางความเจริญในแถบนี้และมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สวยงามอยูในพื้นท่ี ทําใหเกิดขยายตัวของธุรกิจภายใน 2 ชุมชนนี้เปนสวนใหญ และสังกัดท่ีอาศัย
อยูในกลุมไตรภาคี จะเห็นไดวาชมรมรักษกะตะกะรนเปนองคกรท่ีมีสมาชิกมากท่ีสุด เพราะมี
สมาชิกท้ังหมดถึง 752 คน จากท้ังหมด 8 อาชีพรวมถึงกลุมแมบาน ซ่ึงจะเห็นไดวาระยะเวลาสวน
ใหญท่ีสมาชิกอาศัยอยูในชุมชน อยูระหวาง 1 – 16 ป โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะตอบ
แบบสอบถามขอนี้ตรงกับอายุของตนเอง นั้นหมายถึงการเปนคนพ้ืนท่ีต้ังแตเกิด ระยะเวลาท่ีเปน
สมาชิกของกลุมไตรภาคีจะเห็นวาตอบ 7 ป แสดงใหเห็นวากลุมไตรภาคีมีศักยภาพและคนในพ้ืนท่ี
ก็ใหความสําคัญ และตองการมีสวนรวมในการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีต้ังแตการเร่ิมกอต้ัง
องคกร 
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สวนท่ี 2  ปจจัยภายในชุมชน พบวา สมาชิกของกลุมไตรภาคีการไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินงานของกลุมไตรภาคีในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
ส่ิงแวดลอม และดานการบริหารจัดการชุมชน และดานการรับรูขาวสารจากการดําเนินงานของกลุม
ไตรภาคี พบวา มีการรับรูขาวสารจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีจากเพ่ือนบานบอยคร้ัง 
เนื่องมาจากผูเปนตัวแทนในการเขารวมประชุมแตละครั้งจะนําปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน และ
เร่ืองท่ีเขาประชุมในคร้ังนั้นๆ มากระจายขาวในองคกร หนวยงานหรือกลุมอาชีพของตนเพ่ือให
ทราบโดยท่ัวกัน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาเมืองนาอยูและชุมชนนาอยู โดยมีคุณลักษณะ
สําคัญ 5 ดานคือ  

1. ดานสังคม ประชาชนไดรับการศึกษาความรู การฝกอบรม ขอมูลขาวสารอยางกวางขวาง
และรวดเร็วมีการบริการสาธารณสุขและบริการสาธารณะอ่ืนๆ ท่ีพอเพียงและสะดวก มีความ
ปลอดภัยในการดํารงชีวิตและรักษาทรัพยสิน มีคดีอาชญากรรม ยาเสพติดจํานวนนอย ภาคีการ
พัฒนาทุกระดับมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาเมือง สิทธิของประชาชนและความยุติธรรม
ไดรับการคุมครอง 

2. ดานเศรษฐกิจ มีบรรยากาศท่ีดีสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คาครองชีพไมสูง 
ประชาชนมีงานทํา และมีการประกอบสัมมาชีพท่ีดี 

3. ดานกายภาพ เปนเมืองท่ีมีระเบียบดวยการวางผังเมือง ท่ีมีขอกําหนดการใชประโยชน
ท่ีดินอยางชัดเจน มีการวางแผนและบริการโครงสรางพื้นฐานไดทันตอความตองการของประชาชน 
มีระบบการคมนาคมขนสงท่ีสะดวก ปลอดภัยและไมส้ินเปลือง มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
สวนสาธารณะ พื้นท่ีสีเขียว และท่ีวางโลงพอเพียง มีระบบบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะอยางเหมาะสม 

4. ดานส่ิงแวดลอม สามารถควบคุมมลภาวะทางน้ํา อากาศ ดิน และความดังของเสียง เมือง
มีจิตวิญญาณและความสุนทรีท่ีประชาชนมีความภูมิใจ และชวยกันบํารุงรักษาไวซ่ึงมรดกทาง
ประวัติศาสตร ศิลปกรรม และวัฒนธรรมทองถ่ิน ประชาชนมีท่ีอยูอาศัยท่ีไดมาตรฐานพอเพียงและ
คาใชจายท่ีไมแพง 

5. ดานการบริหารและการจัดการ มีความโปรงใสและยุติธรรม มีประสิทธิภาพและยึด
ผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทุกข้ันตอน 

สวนท่ี 3  ปจจัยดานการมีสวนรวม ในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
พบวา สมาชิกของกลุมไตรภาคีมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนในระดับมากทุกดาน 
เนื่องมาจากการไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี เปนแรงขับและผลักดันในเกิด
การมีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ ไมวาจะเปนการตัดสินใจ การดําเนินงาน และการประเมินผล 
เนื่องจากคนสวนใหญเปนคนพื้นท่ีโดยกําเนิด และเล็งเห็นแลววาผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนภายใน
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ชุมชนท้ังหมด ไมเพียงตนเองเทานั้นท่ีไดรับประโยชน แตรวมไปถึงญาติพี่นอง ครอบครัว และคน
รอบขางของตนดวย  
 สวนท่ี 4  ระดับความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี พบวา มี
ความสําเร็จในการบริหารจัดการองคกร การจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดการส่ิงแวดลอม
ชุมชน และมีวิธีการดําเนินงานอยูในระดับมากท้ังหมด ท้ังนี้สามารถวิเคราะหเหตุผลไดวากลุม
ไตรภาคีมีการวางแผนงานอยางเปนระบบ  ทําใหการบริหารจัดการชุมชนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ อันแสดงใหเห็นถึงวิสัยวิสัยทัศนท่ีกวางไกลของผูบริหารกลุมไตรภาคี นอกจากมี
การระดมความคิดเห็นจากภาครัฐและประชาชนแลว ยังแตงต้ังคณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิโดย
ระดมความคิดเห็นจากผูมีความรูความสามารถในมุมมองท่ีแตกตางกันออกไป เพื่อวางผังเมืองและ
กําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาดานตางๆ อยางเหมาะสมภายในชุมชน จนทําใหประชาชนใน
ชุมชนยอมรับในประสิทธิภาพการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีและทุกฝายใหความ
รวมมือเปนอยางดี  
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาขอนําเสนอตามหลักการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนใน 4 ประเด็น
หลัก ไดแก การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน การมีสวนรวมเกี่ยวกับการจัดการปญหาส่ิงแวดลอม 
ความเขมแข็งของชุมชน และโครงการเมืองนาอยู 

5.2.1 การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน  
จากภาพรวมในผลของการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี ดาน

การบริหารองคกร ดานการจัดสรรงบประมาณ และดานวิธีการดําเนินงาน พบวาสมาชิกกลุม
ไตรภาคีใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรนใน
ระดับมากท่ีสุดและมากน้ัน เปนเพราะวาการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีนั้น เปนการนําอํานาจจาก
การมีสวนรวมของสมาชิกกลุมไตรภาคี ซ่ึงเปนตัวแทนของชาวบาน(ชมรมรักษกะตะกะรน) 
ภาครัฐ(เทศบาลตําบลกะรน) และเอกชน(คณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ) เขามาชวยคิดวางแผน
สนับสนุน ใหความรูความเขาใจ ตลอดจนกําหนดรูปแบบในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนกะรน
รวมกัน เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงครวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับการจัดการส่ิงแวดลอมใน
เชิงนิเวศวิทยาการเมืองและประเวศ  วสี(2540) และสมพันธ  เตชะอธิก(2540)  โดยเนนในเร่ืองของ
การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันระหวางทรัพยากรธรรมชาติกับคนในชุมชน เนื่องจากปจจุบันชุมชน
กะรนไดแปรเปล่ียนสภาพกลายเปนเมืองเพ่ือการทองเท่ียว รายไดหลักจึงมาจากการทองเท่ียว ทํา
ใหคนในชุมชนตระหนักดีวาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นท่ี เปนตัวสําคัญท่ีทําใหมี
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รายไดเล้ียงครอบครัว จึงจําเปนตองดูแลรักษาใหสามรถคงอยูไดอยางยั่งยืน จนกลาวไดวาชาวบาน
และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธเช่ือมโยงตอกัน จึงตองดูแลซ่ึงกันและกัน 
เพราะตางก็ตองพึ่ งพาอาศัยกัน  ตรงกับชยันต   วรรธนะภู ติ(2536) ท่ีกลาวถึงการอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน เชนเดียวกับท่ีจิตติ  มงคลชัยอรัญญา (2540) 
ท่ีสรุปไววา ชุมชนจะประกอบดวยระบบความสัมพันธของคน ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ ระบบการเมืองการปกครอง โครงสรางอํานาจรวมถึงระบบนิเวศ 
ส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยีดานตาง ๆ ซ่ึงระบบเหลานี้ มีความสัมพันธตอกันและกันหรือมีความ
เช่ือมโยงกัน  

5.2.2 การมีสวนรวมจัดการปญหาส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน 
จากการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมจัดการปญหาส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีใน

ชุมชนกะรน  พบวา  บทบาทและหนาท่ีของกลุมไตรภาคีท้ัง  3 องคกรนั้น  สอดคลองกับ
แนวความคิดการมีสวนรวมของประชาชนเก่ียวกับการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมของ ไพรัตน  เดชะ
รินทร(2527) ทวีทอง หงษวิวัฒน(2527)  และแกวสรร อติโพธิ(2537) ท่ีใหความคิดเห็นได
สอดคลองกัน  

กลาวคือ กลุมไตรภาคีเปดโอกาสใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชน 
ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นของชาวบาน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการแกไขปญหาและจัดการ
ส่ิงแวดลอมชุมชน ใหเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสมเพื่อประโยชนของคนหมูมากในชุมชนกะรน 

5.2.3 ความเขมแข็งของชุมชนกะรน 
จากภาพรวมในผลของการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี จะ

เห็นไดวาแมจะมีการผลักดันใหมีวิสัยทัศนใหมๆ เกิดข้ึนในชุมชนอยูเสมอ แตส่ิงหนึ่งท่ีทําใหทุก
คนในชุมชนกะรนอยูรวมกันไดอยางพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันคือ ความเสมอภาคเทาเทียมกันใน
ชุมชน และกฎ ระเบียบขอบังคับหรือกติกาท่ียึดถือปฏิบัติรวมกัน เม่ือไมมีความเล่ือมลํ้าเกิดข้ึนใน
ชุมชน ปฏิบัติกับทุกคนอยางเทาเทียมกัน ความสามัคคีจึงเกิดข้ึน เปนการรวมตัวเพื่อรักษา
ผลประโยชนใหแกคนในชุมชน และเขามาทํางานเพื่อสวนรวมดวยความมุงม่ันต้ังใจ เปนกลุมผูนํา
ท่ีจะชวยกันพัฒนาชุมชนใหมีความเปนสากลและมีนวัตกรรมอยูเสมอ โดยไมลืมท่ีจะคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับสภาพแวดลอมในชุมชนดวยเชนกัน กลุมไตรภาคีจึงเปนกลุมของผูนําท่ีมี
ความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาชุมชนใหบรรลุตามเปาหมายท่ีไดวางไว โดยมีอุดมการณรวมกัน มี
วัตถุประสงครวมกัน ซ่ึงคนในชุมชนไดรับประโยชนจากการพัฒนากิจกรรมหรือโครงการตางๆ 
ของกลุมไตรภาคี และยินยอมท่ีจะใหความรวมมือเปนอยางดีในการดําเนินงานตางๆ  ซ่ึงถือวาเปน
องคประกอบสําคัญของความเขมแข็งของชุมชน ตรงกับท่ีอนุชาติ  พวงสําลี(2539) ไดอธิบาย
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เกี่ยวกับความเขมแข็งชุมชนซ่ึงสอดคลองกับประเวศ  วสี(2538)วาเปนการรวมตัวเพื่อปฏิบัติการ
พัฒนาสังคมหรือความรวมมือแบบ “เบญจภาคี” ยอมกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
(Interactive Leaning Through Action) อยางมีพลังและความหมาย ยอมจะตองดําเนินการไปโดยมี
เปาหมายและมีวิสัยทัศนในการมองสังคมและอนาคตรวมกัน เชนเดียวกับท่ีอุดร  วงษทับทิม(2541) 
ท่ีศึกษาแนวคิดนครนิเวศกับการจัดการส่ิงแวดลอมเมืองเชียงใหมอยางยั่งยืนนั้น ข้ึนอยูกับความ
รวมมือกันของประชาชน และวิธีการพัฒนาแบบพหุภาคี ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยทุกฝายมีบทบาทในการบริหารแบบธรรมรัฐ ซ่ึงมีความโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได  
 
5.3 ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน จังหวัด
ภูเก็ตในคร้ังนี้ พบวา กลุมไตรภาคีเปนองคกรท่ีมีสมาชิกเปนตัวแทนจากทุกฝายภายในชุมชนโดย
สมบูรณ คือ    1.  เทศบาลตําบลกะรน(หนวยงานภาครัฐ) 

   2.  คณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ(หนวยงานภาคเอกชน) 
   3.  ชมรมรักษกะตะกะรน(ตัวแทนประชาชน) 
ตัวแทนเหลานี้จะเปนปากเสียงแทนองคกรเพ่ือปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น ทําให

สามารถมองเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกๆ ดานของชุมชน และสามารถหาจุดท่ีประนีประนอมยอม
ความกันได ทําใหทุกคนไดรับความเทาเทียมกันในชุมชน ลดปญหาความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึนภายใน
ชุมชน ตลอดจนใหความสําคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยความมี
วิสัยทัศนท่ีกวางไกลของผูนํากลุมไตรภาคีท่ีมองเห็นปญหาที่จะเกิดข้ึนในระยะยาว จึงไดมีการ
วางแผนงานไวท้ังในระยะส้ันและระยะยาว เพื่อปองกันใหเกิดความเส่ือมโทรมในชุมชนใหนอย
ท่ีสุด จากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีแสดงใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน การ
ดําเนินงานภายในชุมชนไดรับความรวมมือจากทุกฝายเปนอยางดี คนในชุมชนใหความสําคัญและ
รับผิดชอบในโครงการหรือกิจกรรมของชุมชนมากข้ึน จึงทําใหกะรนเปนเมืองท่ีพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีเหมาะสม แสดงใหเห็นวากะรนมีศักยภาพในการบริหารพัฒนาชุมชนไดอยางสมบูรณ แต
ปจจุบันยังขาดบุคลากรและกําลังคนท่ีจะเขามาทํางานตรงจุดนี้อยางเต็มตัว  

จากการศึกษาพบวา ควรใหความสําคัญกับเร่ืองดังกลาวโดยดําเนินการดังนี้คือ 
1. ควรจัดต้ังท่ีทําการของกลุมไตรภาคีโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงาน 

และการยื่นเร่ืองรองเรียน 
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2. จัดต้ังกลุมบุคลากรท่ีเขามารับผิดชอบในการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีโดยตรง โดย
ปจจุบันการทํางานของกลุมไตรภาคีเปนการยืมบุคลากรจาก 3 องคกรท่ีเปนสมาชิกของกลุม
ไตรภาคีดังท่ีกลาวขางตนมาใชงาน ตามแตประเภทของงานน้ันๆ จะเกี่ยวของกับหนวยงานสวนใด 
ซ่ึงทุกฝายก็มักจะใหความรวมมือดวยเปนอยางดี แตติดตรงท่ีบุคลากรแตละคนก็มีงานประจําของ
ตนเองท่ีตองรับผิดชอบ จึงทําใหบางโครงการหรือกิจกรรมทําไดไมสมบูรณหรือพักไวกอน เพื่อรอ
ความพรอมของบุคลากร  

3. มีการแยกงานแบงแยกเปนหนวยงานฝายตางๆ เชน มีฝายประสานงาน มีเลขากลุมไตรภาคี 
มีฝายจัดสรรงบประมาณ มีฝายดําเนินการ ฯลฯ  

4. มีการประเมินความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน จากการดําเนินการของกลุม
ไตรภาคี 

5. ทําสรุปรายงานประจําป เพื่อเก็บรวบรวมไวเปนขอมูลในการศึกษาตอไป เชนนี้กลุม
ไตรภาคีจะกลายเปนองคกรท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สมบูรณท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


