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บทคัดย่อ 

 
การคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของชุมชนใน

การจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชนต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง 
จงัหวดัน่าน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนของ ต าบลฝายแก้ว 
อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ศึกษาถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ ในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนและ เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัของชุมชนกบับทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน และเสนอแนะแนวทางใน
การจัดการชุมชน ซ่ึงประชากรผูใ้ห้ข้อมูลหลักในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ตัวแทนชุมชนในต าบลฝายแก้ว                  
อ  าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน จ านวน 17 หมู่บา้นๆ ละ 10 คน รวมเป็น 170 คนไดแ้ก่ สมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล ผูน้ าชุมชน และผูแ้ทนกลุ่มชาวบา้นกลุ่มต่างๆ เช่น ผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกร ผูแ้ทน
กลุ่มอาชีพ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีอายตุั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป จบการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นตวัแทนชุมชน บทบาทท่ีชุมชนคาดหวงัในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในทุกกิจกรรม
ของทุกด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียว ด้านการจดัการวางระเบียบผงัเมือง และด้านการ
จดัการของเสียและการบริโภค ส่วนบทบาทท่ีปฏิบติัได้จริงในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ปฏิบติัได้จริงในระดับมาก ในการจดัการด้านพื้นท่ีสีเขียว              
และดา้นการจดัการการวางระเบียบผงัเมือง ปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัปานกลางดา้นการจดัการของเสีย
และบริโภค  
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ผลการเปรียบเทียบบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนระหวา่งบทบาทท่ีคนในชุมชนคาดหวงักบับทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริง พบวา่ ชุมชน
คาดหวงัในระดับมากท่ีสุดขณะท่ีบทบาทท่ีปฏิบติัได้จริง เพียงในระดับปานกลาง  ทั้ งน้ีการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบ่อยตามการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ความรู้เฉพาะดา้นนอ้ย ศกัยภาพในการน าแนวนโยบายไปสู่แนวปฏิบติัมีนอ้ยไป การประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงาน องคก์รทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตลอดจน
การประชาสัมพนัธ์ รณรงคใ์ห้ประชาชนไดรั้บรู้และมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการ
บริหารจัดการงบประมาณยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรอันเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้  
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ABSTRACT 

 
Four main objectives of this research, namely, Expectation and Perception of the 

Community toward the Community Environmental Management Roles of Tambon Faikaeo 

Administrative Organization, Phupiang Sub-district, Nan Province, were to study (1) the 

situations of environmental management of Faikaeo sub-district administrative organization,             

(2) the environmental management roles of Faikaeo sub-district administrative organization, and 

(3) the comparison between the community’s expectations and the actual performance of Faikaeo 

sub-district administrative organization in environmental management, and (4) the findings for 

making recommendations for the community’s environmental management.  

The researcher collected data by using a set of questionnaires from 170 samples 

randomly selected from 10 villages of Faikaeo sub-district, Phupiang Sub-district, Nan Province. 

Those samples were the members of Faikaeo sub-district administrative organization, community 

leaders, and the villager group representatives such as various vocational groups.  
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The results of the study were as follows. 

Most of the samples were males with the ages over 35 years old, Bachelor 

degree graduates, and functioning as the community representatives. The community expected 

Faikaeo sub-district administrative organization to conduct its environmental management at the 

highest degree in every aspect. Those were green area management, town planning management, 

including waste and consumption management. The community saw the organization at the 

highest degree of actual performance in green area management, and town planning management, 

while the issue of waste and consumption management was seen at a moderate degree of 

performance. 

When comparing the actual and expected roles of Faikaeo sub-district 

administrative organization, it was found that the community expected the organization’s 

performance at the highest degree, while its actual performance was found at the moderate 

degree. The frequent changes of policy according to the changes of the organization’s 

administrators had an impact toward such performances in environmental management. Its 

officials had little knowledge in such management, affecting their policy implementations at little 

level. Inter-agency co-ordinations among the governmental, private organizations and the people 

was found at little efficiency, while there were little efficiency in publication and campaign for 

increasing the people’s understanding, perception, and participation in environmental 

management as well as budget management. Those might be the main problems and obstacles in 

efficiently conducting the roles of Faikaeo sub-district administrative organization. 

 

  


