
 
บทท่ี 5 

สรุปผลศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา
เขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคการวิจัย คือ1) เพ่ือศึกษา
ระดับความรู ความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับภาวะโลกรอน 2) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
จากการดําเนินกิจกรรมโครงการลดโลกรอนดวยมือเราเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม โดยใชวิธีการศึกษาท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณซ่ึงข้ึนอยูกับประเภทขอมูลท่ี
ตองการศึกษา สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคือ การสํารวจ การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม 
การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณเชิงลึก 

พื้นท่ีท่ีใชในการศึกษาคือพื้นท่ีบริเวณเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม โดยประชาชนท่ีใชในการศึกษา ใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยวิธีการสุมจาก
กลุมตัวอยางไปเร่ือยๆ จนครบจํานวน 382 ครัวเรือน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก 
แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงหนาท่ีทาง
สังคมและอาชีพ ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับภาวะโลกรอนและโครงการลดโลกรอน
ดวยมือเรา การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา และปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการลดภาวะโลกรอนดวยมือเรา แบบสอบถามในดาน
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเราเปนคําถาม
ปลายเปด 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ความรูความเขาใจประชาชนเกี่ยวกับภาวะโลกรอน 
ดานความรู ความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับสาเหตุ การปองกันและแกไขปญหาภาวะ

โลกรอนนั้น พบวา ขอมูลขาวสารที่ประชาชนไดรับรูนั้นไมวาจะไดรับจากบุคคลและจากส่ือ
โฆษณาตางๆ ทางวิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณาประชาสัมพันธ  หรือจากการรวมกิจกรรมรณรงคนั้น
สวนมากลวนเปนขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาภาวะโลกรอน และความรูท่ีไดรับมาไมละเอียด 
ไมชัดเจนไมสมบูรณและไมครอบคลุมทุกดาน เชน สาเหตุการเกิดภาวะโลกรอน  และผลกระทบที่
ตามมาท้ังทางตรงและทางออมตอมวลมนุษย แสดงใหเห็นวาไมสามารถเช่ือมโยงปญหาและ
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ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะโลกรอนได  ประชาชนจึงไมมีความรูความเขาใจอยางถองแทและไมเกิด
ความตระหนักอยางชัดเจน เพราะความตระหนักของประชาชนตอภาวะโลกรอน ปญหาและ
ผลกระทบ อยูในข้ันของการรับรูและทําความเขาใจกับขอมูลขาวสารเทานั้น ซ่ึงขอมูลขาวสารนั้น
ไมไดทําใหประชาชนเกิดความตระหนักพอท่ีเขารวมหรือมีสวนรวมปฏิบัติตามกิจกรรม ประชาชน
มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเปนบางชวงเวลาแตไมถาวร เชน ลดใชพลาสติก ใชกระเปาผาแทน
ถุงพลาสติก ลดการเผาเศษไมใบหญาหรือขยะ ลดการใชไฟฟา ใหความรวมมือปลูกตนไมในพ้ืนท่ี
สวนบุคคลและที่สาธารณะ รวมกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อสรางเมือง         
แมโจใหนาอยู และดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน  
 

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเราของ

เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ดานการคิดคนปญหาและสาเหตุ ดานการ
ตัดสินใจ ดานการวางแผนและดําเนินงาน ดานการติดตามและประเมินผลนั้น ในภาพรวมอยูระดับ
นอย  เนื่องจากชุมชนมีความเติบโตและเปล่ียนแปลงคอนขางรวดเร็ว ในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
ประชาชนท่ีอาศัยในเขตเทศบาลเมืองแมโจสวนใหญมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม แบบเมือง ตางคนตางอยู  
ประชากรวัยแรงงานตองทํามาหากินเพื่อหารายไดจุนเจือสมาชิกในครัวเรือน ความสัมพันธทาง
สังคมคอนขางนอย และมีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมเฉพาะตอนท่ีองคกรหรือชุมชนรองขอ หรือมี
คาตอบแทนให ผูท่ีมีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่องสวนใหญจึงเปนนักเรียน นักศึกษา 
ในเขตเทศบาล สวนประชาชนท่ัวไปนั้นมีสวนรวมในกิจกรรมแตไมตอเนื่องตามกระบวนการ
เพราะตองหารายไดเพื่อเล้ียงชีพหรือจุนเจือสมาชิกในครอบครัว   
 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
 จากการศึกษา พบวา ปญหาอุปสรรค ตอการมีสวนรวมของประชาชนตามโครงการลดโลก
รอนดวยมือเรา ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ ประชาชนยังไมตื่นตัวและเล็งเห็นความสําคัญตอ
โครงการลดโลกรอนดวยมือเราเน่ืองจากองคกรโดยผูท่ีรับผิดชอบทําการประชาสัมพันธและติดตอ
ประสานงานกับผูนําชุมชน ตัวแทนกลุมตางๆ ในชุมชน ไมตอเนื่อง ไมครอบคลุมพื้นท่ี สงผลให
ประชาชนท่ีอยูอาศัยในเขตเทศบาลเมืองแมโจเขามามีสวนรวมในโครงการระดับนอยถึงแม
ประชาชนจะมีความรูความเขาใจในโครงการลดโลกรอนดวยมือเราระดับมาก แตไมเขาใจอยางถอง
แทเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะโลกรอน โดยประชาชนเขาใจวา
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ปญหาดังกลาวไกลตัว เปนหนาท่ีขององคกรภาครัฐหรือองคกรทองถ่ิน จึงไมอุทิศเวลา เขารวม
กิจกรรม โครงการลดโลกรอนดวยมือเราอยางตอเนื่อง  
 นอกาจากน้ันยังพบปญหาจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบมีสวนรวมในเร่ือง
ของไมมีการใชนโยบายเชิงบังคับหรือออกกฎหมายทองถ่ิน หรือบังคับใชกฎหมายท้ิงถ่ินอยาง
จริงจัง อาจเนื่องมาจากประชาชนคือฐานเสียงสําคัญของกลุมการเมืองทองถ่ิน สวนความสัมพันธ
ระหวางกลุมการเมืองทองถ่ินกับชุมชนหรือกลุมผลประโยชน จนกอใหเกิดการปฏิบัติงานใน
โครงการไมเทาเทียมกันในแตละพื้นท่ี และการเขาไปมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผน
ดําเนินในโครงการในดานตางๆ มีความแตกตางกันไปตามสภาพโครงสรางการบริหาร นโยบาย 
และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมไมมากพอ  
 อีกท้ังผูท่ีมีความรูความเขาใจในโครงการนี้ระดับสูงแตมีสวนรวมนอย เนื่องจาก ชวงเวลา
ในการมีสวนรวมโครงการเปนชวงเวลาท่ีประชาชนกลุมนี้ตองประกอบอาชีพ และไมสามารถเขา
รวมกิจกรรมท่ีทางเทศบาลไดรณรงค สงเสริม ใหประชาชนตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนได และการ
มีสวนรวมในโครงการยังไมสามารถเขาถึงกลุมประชาชนในพื้นท่ีไดอยางท่ัวถึง เพื่อใหเขาถึง
เปาหมายและบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการทางเทศบาลเมืองแมโจควรมุงเนนจัดกิจกรรม
ในชวงวันหยุดหรือตอนเย็นหลังเลิกงาน โดยมุงตรงและเขาถึงตัวกลุมประชาชนในพ้ืนท่ี มีการ
กระจายขอมูลและจัดประชุมในแตละหมูบาน เพื่อกําหนดปญหาในแตละหมูบานท่ีมีปญหา
เกี่ยวของกับภาวะโลกรอน ใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค ดําเนินการ สรุป
ปญหา และหาแนวทางแกไขปญหารวมกันในชุมชน ในแตละหมูบาน ซ่ึงจะตองแบงใหเปนกลุม
เล็กและเขาถึงในทุกหมูบาน อาจจัดใหมีการกระจายขอมูลผานผูใหญบาน กํานัน อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน และ สถานศึกษา เพื่อประชาชนกลุมนี้จะไดแกปญหาไดตรงตามความรู ความ
เขาใจ ไมแกในทางท่ีผิด สามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดตอไปในอนาคต 
 สามารถสรุปปญหาและอุปสรรคในการศึกษาถึง การมีสวนรวมของประชาชนในดําเนิน
โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา เขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 
 1.  มีขอจํากัดประชาชน ไดแก วัฒนธรรมการมีสวนรวมของประชาชนดานการรวมกลุม 
ไมมีการรวมกลุมท่ีเขมแข็ง เพราะคนในชุมชนเนนการหาเล้ียงชีพ เนื่องจากวัฒนธรรมการเปนอยู
แบบเมือง คือ ตางคนตางอยู วัฒนธรรมการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี ไมสนใจการทํางาน
ของทองถ่ิน และมองวาเปนเร่ืองไกลตัว ประชาชนยังขาดจิตสํานึกสาธารณะ คือ การตระหนักรูตน 
ท่ีจะทําส่ิงใดเพ่ือเห็นแกประโยชนสวนรวม 

2.  ประชาชนยังคงมีความคิดเห็นตอแผนงานโครงการลดโลกรอนดวยมือเราไมไดมาจาก
ปญหาความตองการของประชาชนโดยตรง แผนงานโครงการบางโครงการเทศบาลไมไดจัดสรร
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งบประมาณให หรือมีอยูในแผนแตไมไดรับการประสานงานดําเนินงานใหเปนรูปธรรมทําใหมีผล
ตอการมีสวนรวมของประชาชน  

3.  การจัดประชุมประชาคมในแตละคร้ังมักจะประสบปญหาท้ังในดานเวลา สถานท่ี การ
ประชาสัมพันธโดยใชส่ือตางๆ อาจจะยังไมท่ัวถึงและเวลาสวนใหญจะเปนการประชุมในตอนเย็น
ซ่ึงเปนเวลาที่ประชาชนสวนใหญเปนเวลาพักผอนทําใหประชาชนไมใหความสนใจท่ีจะเขารวม
ประชุมเนื่องมาจากการเหนื่อยลาจากการทํางานซ่ึงเปนเกษตรกรและรับจางมาท้ังวัน จึงทําใหการ
ประชุมประชาคมสวนใหญมักจะไมประสบผลสําเร็จตามท่ีคาดการณไว  แผนงานกิจกรรมท่ีไดจาก
การประชุมจึงกลายเปนเพียงความคิดเห็นของคนบางกลุมท่ีเขามามีสวนรวมในขณะท่ีประชาชนอีก
กลุมยังไมไดแสดงความคิดเห็นตอแผนงานโครงการ 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา    

จากการศึกษาคร้ังนี้พบวา กลุมประชากรตัวอยางมีสวนรวมหรือไมในการดําเนินโครงการ
ลดโลกรอนดวยมือเราเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปราย
ตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังน้ี 

1.  ความรูความเขาใจ 
ประชาชนมีความรูความเขาใจในความหมายของคําวา “ภาวะโลกรอน” ท่ีถูกตอง แตยังไม

เล็งเห็นถึงผลกระทบของปญหาภาวะโลกรอน ทางดานองคกรภาครัฐ หนวยงานและองคกรทองถ่ิน
ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ขาดการเนนย้ําให
ประชาชนเขาใจอยางถูกตองถึงปญหาดังกลาว โดยประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในการมี
สวนรวมในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา อยางแทจริง โดยท่ีประชาชนไมสามารถเช่ือมโยงถึง
สาเหตุปญหา และผลกระทบไดชัดเจน รูแตเพียงวิธีการปฏิบัติเพื่อลดภาวะโลกรอน เชน  การลดใช
พลาสติกโดยใชของที่สามารถนํามารีไซเคิลได เชน กระเปาผา หรือกระติกน้ํา ชวยลดภาวะโลก
รอน  ปลูกปาเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวชวยใหบรรยากาศดีข้ึน รวมท้ังมีการนําขยะมารีไซเคิลใหมเพื่อลด
พลังงานในการผลิต นําเศษกิ่งไมท่ีตัดแลวไปบดและทําปุยหมักโดยไมตองเผาทําใหหยุดการเผา
ขยะ 

เทศบาลเมืองแมโจ ควรกําหนดนโยบายและการประชาสัมพันธในการดําเนินโครงการลด
โลกรอนดวยมือเรา โดยท่ีมุงเนนไปที่ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลโดยตรงใหมากท่ีสุด โดย
พยายามเขาถึงประชาชนในทุกพื้นท่ี ทุกอาชีพใหมากท่ีสุด ไมวาจะเปนการเขาไปใหความรูกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีอยางใกลชิด การสงตัวแทนชุมชนและตัวแทนของเทศบาลเขาไปเยี่ยมประชาชน
ในเขตเทศบาลถึงบานพรอมท้ังใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองการลดภาวะโลกรอน สรางความตระหนัก 
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ความรูความเขาใจ โดยความรูนั้นเปนปจจัยท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูของคน กลุมคน ชุมชน และ
สังคมท่ีใหญข้ึนตามลําดับ เปนปจจัยท่ีอาศัยขอมูล ความคิด วิจารณญาณท่ีเปนเหตุเปนผลมา
ประกอบการไตร่ีตรอง เปรียบเทียบ ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ แลวเกิดเปนความเขาใจ (อนุรักษ 
ปญญานุวัฒน, 2548) และเม่ือประชาชนเกิดความเขาใจในเร่ืองส่ิงแวดลอม พวกเขาเหลานั้นก็จะ
เปล่ียนความรูความเขาใจนั้นเปนความตระหนัก รับรูสภาพปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากไมชวยกัน
รักษาสภาพแวดลอม รวมทั้งสนับสนุนใหแตละชุมชนมีกลุมผูนําชุมชนท่ีเขมแข็ง และเปนผู
ประสานขอมูลขาวสารระหวางภาครัฐและชุมชนใหเกิดความเขาใจรวมกัน เพ่ือแกไขปญหาท่ีตรง
สาเหตุและมีประสิทธิผลมากข้ึน 

ปญหาภาวะโลกรอนในประเทศไทยไดเกิดข้ึนมาอยางยาวนาน และทวีความรุนแรงอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหเกิดผลกระทบตอประชาชนในพื้นท่ีตางๆ ในประเทศไทยมากข้ึน ดังนั้นภาครัฐจึง
เรงดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวอยางตอเนื่อง และเรงดวน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตรงตามแนวคิด 
วัตถุประสงค ของโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา จึงควรท่ีจะพัฒนาแนวคิดของมนุษย ใหตระหนัก
ถึงปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน และพยายามกระตุนใหเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดกับคนในทองท่ี ซ่ึงตอง
มุงเนนในวิธีการเขาถึงประชาชน และมีการช้ีแนะ ใหขอมูล ตอประชาชนอยางถูกตอง  ใหความรู 
รณรงค ใหเห็นถึงผลกระทบ โดยมุงเนนในดานการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ท่ีจะทําใหประชาชน
เล็งเห็นความสําคัญในปญหาท่ีเกิดข้ึน เชนการควบคุมหรือหามเผาเศษใบไม ถึงข้ันใชกฎหมายกับผู
จุดไฟเผาเศษใบไม เปนตน แตเห็นไดชัดเจนวาวิธีการดังกลาวไมสามารถลดหรือควบคุมภาวะโลก
รอนอยางไดผล เนื่องจากการลดภาวะโลกรอนเปนเร่ืองของการสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน จึง
เปนขอจํากัดสําคัญในการทําการรณรงคสรางจิตสํานึกและสรางการมีสวนรวมของประชาชนใน
การลดภาวะโลกรอน ถึงเวลาแลวท่ีจะใหความรูแกประชาชนและใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม
อยางแทจริง  

2. การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
  ดานการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเรานั้น จากผล
การศึกษาพบวาประชากรกลุมตัวอยางมีสวนรวมในโครงการระดับนอย สาเหตุท่ีทําใหการมีสวน
รวมของประชาชนไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร แมวาประชาชนสวนใหญจะมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวภาวะโลกรอนและโครงการลดโลกรอน ในระดับมาก และประชาชนสามารถเขาถึง
บทบาทและการดําเนินงานของโครงการลดโลกรอนดวยมือเราตลอดจนทราบถึงดานการติดตาม
ประเมินผลของโครงการลดโลกรอน แตในดานการคิดคนปญหาและสาเหตุ ดานการวางแผนและ
ดําเนินการและดานการตัดสินใจในกระบวนการมีสวนรวมนั้น ประชาชนไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการลดโลกรอนดวยมือเราระดับนอย โดยกิจกรรมบางสวนของโครงการทางเทศบาล
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เปนผูกําหนด ผลการวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม,(2539) การจัดการ
ส่ิงแวดลอมชุมชนและพื้นท่ีสีเขียวในชวงเวลาท่ีผานมาเปนการส่ังการจากเบ้ืองบนสูเบ้ืองลาง
ประชาชนไมไดอยูในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ และมีสวนรวมนอย เพราะโครงการไมได
เปดโอกาสใหเกิดการเผชิญหนากันแนวทางที่เคยเสนอไว คือการกระจายอํานาจในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม  จากสวนกลางสูประชาชนในทองถ่ินใหประชาชนมีสวนรวมกําหนดนโยบายและ
วางแผนตามครรลองของกฎหมายและตองสนับสนุนองคกรประชาชนในการพิทักษส่ิงแวดลอม
ตลอดจนเปล่ียน นโยบายการจัดการส่ิงแวดลอมใหเปนการเร่ิมจากเบ้ืองลางสูบนท้ังท่ีกฎหมาย
บัญญัติใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมต้ังแตเขารวมประชุมพิจารณาตลอดจนถึง
การประเมินผล แตแนวทางปฏิบัติของเทศบาลไมไดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมดาน
การตัดสินใจในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา เปนการส่ังการโดยตรงจากผูบริหารเปนสาเหตุ
หนึ่งของการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ เจิมศักดิ์ ปนทอง, (2526)เร่ือง
การระดมประชาชนเพื่อการพัฒนาชนบท ท่ีกลาววา เจาหนาท่ีและระบบราชการเปนอุปสรรคตอ
การมีสวนรวมของประชาชน ไดแก ปญหาเกี่ยวกับตัวของเจาหนาท่ีและระบบราชการปญหาการมี
สวนรวมของการจัดสรรงบประมาณท่ีมาจากสวนกลาง คํานึงถึงเฉพาะกิจกรรมท่ีสวนกลางกําหนด 
ระบบราชการและเจาหนาท่ีระดับตางๆ ขาดการประสานงาน และรับปฏิบัติเฉพาะนโยบายหลัก
ของหนวยงานมีความสัมพันธแบบผูใหญผูนอย มักจะเช่ือวาตัวเองมีฐานะสูงกวาชาวชนบทและ
ระบบราชการใชการใหคุณใหโทษ ทําตัวใหพอใจแกผูบังคับบัญชามิไดปฏิบัติงานเพื่อชาวชนบท
อยางแทจริง และประชาชนใหความเห็นวาตนไมมีสวนรวมในการจัดการโครงการลดโลกรอนดวย
มือเรา เนื่องจากเห็นวาไมใชหนาท่ี หรือตองมีสวนเกี่ยวของเขาไปดูแลหรือจัดการ  

ดังนั้นการแกไขปญหาท่ีสําคัญคือ ทางเทศบาลควรปลูกจิตสํานึกของประชาชนใหเขารวม
กิจกรรมไมวาจะเปนกิจกรรมดานการคิดคนปญหาและสาเหตุ ดานการวางแผนและดําเนินการ ดาน
การตัดสินใจ และดานการติดตามประเมินผล ซ่ึงถาหากประชาชนมีทัศนคติท่ีดีตอการเขาไปมีสวน
รวม  การสรางความรวมมือของประชาชนก็จะเกิดข้ึนเพราะประชาชนทราบแนชัดแลววาการเขาไป
มีสวนรวมกับทางเทศบาลแลวไดอะไร แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนไดกลายมาเปนหัวใจ
สําคัญของการพัฒนาและการมีสวนรวมยังถือเปนหลักการอยางหน่ึงของประชาธิปไตย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิตาม
ระบอบการปกครองอยางชัดเจนและกําหนดใหการมีสวนรวมของประชาชนเปนปจจัยสําคัญใน
การพัฒนาทุกดาน 
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5.3 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ของ

เทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. เทศบาลควรรณรงค กระจายขอมูล ใหความรู และใหประชาชนตระหนักถึงปญหา

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน จากภาวะโลกรอน ใหชัดเจนและเขาใจอยางถูกตองถึงการมีสวนรวมใน
โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา  

2.  เทศบาลควรสงเสริมใหประชาชนในพื้นท่ีไดเขามามีสวนรวมในการวางแผน 
ดําเนินการ ติดตาม ประเมินผล ดานความคิดเห็น ความตองการและการมีสวนรวมของประชาชนใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ แลวนําผลท่ีไดมาวางแผนพัฒนา ปรับปรุง กิจกรรม โครงการลดโลกรอน
ดวยมือเรา และประเมินผลอยางตอเนื่องทุกๆ ป  

3. เพ่ิมชองทางในการส่ือสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรม เชน แผนพับ ปายโฆษณา 
เสียงตามสาย เวปไซด วิทยุกระจายเสียง เปนตน เพ่ือจัดกิจกรรมที่นาสนใจ โครงการอยางตอเนื่อง
ใหครอบคลุมพื้นท่ีเพื่อใหประชาชน ทุกกลุมอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ไดรับรูขอมูลขาวสารและเพื่อ
เสริมสรางใหประชาชนเขารวมกระบวนการเรียนรู มีองคความรู เขาใจ และเกิดความตระหนัก 
เสียสละ สนใจเขารวมกิจกรรมรณรงคตางๆ กับทางเทศบาลเมืองแมโจ ในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
เพื่อลดภาวะโลกรอน นําภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชใหผสมผสานกับวิชาการแนวใหมใน
รูปแบบการบูรณาการ  

4. มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในทุกข้ันตอนตามกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง 
เพื่อจุดประกายใหเกิดพลังมวลชนในทางสรางสรรคและชุมชนเขมแข็งในโอกาสตอไป เพราะการ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรม โครงการตางๆ มิใชหนาท่ีของเทศบาลเมืองแมโจ 
แตเพียงฝายเดียว หากแตเปนหนาท่ีของทุกคน ทุกองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีดํารงตนอยูใน
สังคม  

5. เพ่ิมชองทางในการเสนอแนะแนวทางการดําเนินโครงการ การมีสวนรวม จัดกิจกรรม 
ในพื้นท่ี โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ีรวมกันปฏิบัติในชวงเวลาหลังเลิกงาน และชวงวันหยุด เพ่ือให
ประชาชนไดคิด และไดมีสวนในการแกไขปญหาตางๆ รวมกันอยางยั่งยืน 
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5.4 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้ 
1. ควรทําการวิจัยเร่ืองนี้ซํ้า แตเปนการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนํากับการบริหารงานโดย

ใชประชากรและกลุมตัวอยางท้ังหมดในเขตเทศบาลเมืองแมโจ 
2. ควรทําการวิจัย เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในเขตพื้นท่ี ไมเฉพาะแตกิจกรรม 

โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา โดยใชวิธีการดําเนินการวิจัยแบบอื่นๆ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก เชน 
การวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อจะทําใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ บทบาทของ
ผูบริหารกับการบริหารงานองคกรท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 

3. ควรทําการวิจัยขอบขายการบริหารงานของเทศบาลเมืองแมโจ เชน ดานการบริหารงาน
วิชาการ ดานการบริหารท่ัวไป ดานการบริหารงานดานบุคลากร และดานการบริหารงาน
งบประมาณ เพื่อจะไดทราบบทบาทของผูบริหารกับการบริหารงานดานตางๆ และเปนแนวทางใน
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ตอไป 


