
 

บทที ่2 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของชุมชนต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วน
ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่านในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนผูว้ิจยัน าแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง
มาประกอบการพิจารณาเน้ือหากรอบแนวคิด คือ แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้  แนวคิดเก่ียวกบัความ
คาดหวงั แนวคิดเก่ียวกับการจดัการส่ิงแวดล้อม แนวคิดเก่ียวกับบทบาท แนวคิดเก่ียวกับการ
กระจายอ านาจ แนวคิดการปกครองทอ้งถ่ิน แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล และแนวคิด
เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน รวมทั้งเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาใช้ในการ
วจิยัในคร้ังน้ี ดงัมีสาระส าคญัดงัน้ี   
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2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการรับรู้ 

บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ก าหนดไวใ้นมาตรา 56 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบ ครองของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่การเปิดเผยข้อมูลหรือ
ข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัของประชาชนหรือส่วนไดเ้สียอนัพึง
ได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั และ
มาตรา 57 บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บขอ้มูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ี
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใดท่ี
เก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
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น าไปประกอบการ พิจารณาในเร่ืองดงักล่าวการวางแผนพฒันาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วฒันธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์การวางผงัเมือง การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
และการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียส าคญัของประชาชน ให้รัฐจดัให้มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนอยา่งทัว่ถึงก่อนด าเนินการ 

จากบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทย พ.ศ. 2550 แนวคิดการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและการกระจายอ านาจจนมีการจดัตั้งเป็นองค์การส าหรับปกครองทอ้งถ่ินในระดบัต าบล 
ซ่ึงต้องมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการสภาพความเป็นอยู่ของผูท่ี้อาศยัในชุมชน การดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมเพื่อชุมชนย่อมตอ้งเป็นหน้าท่ีของชุมชนโดยผ่านบทบาทองค์กรของชุมชนท่ีเรียกว่า 
“องค์การบริหารส่วนต าบล” ท่ีต้องท าหน้าท่ีสนองตอบต่อความคาดหวงัของชุมชน โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างช่องทางการส่ือสารเพื่อการรับรู้และตระหนักของผูท่ี้อาศยัใน
ชุมชนทุกฝ่าย ทุกสถานะในสังคม ซ่ึงผูว้ิจยัได้ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อประกอบการศึกษา
คน้ควา้ในคร้ังน้ีใหไ้ดข้อ้มูลและผลการศึกษาท่ีแทจ้ริงและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีคนเราจะเขา้ใจส่ิงเร้าหน่ึงท่ีปรากฏกบัประสาทสัมผสัส่วนใด 
ส่วนหน่ึงของเรา การรับสัมผสัเป็นเพียงขอ้มูลดิบ แต่ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลดิบทั้งหมด 
จากอวยัวะรับสัมผสัเขา้ดว้ยกนันั้นเป็นการรับรู้ นอกจากน้ียงัเป็นส่ิงท่ีก าหนดความตอ้งการ 
แรงจูงใจและทศันคติของผูรั้บสารดว้ย 

การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดรับข่าวสาร ในการแปลข่าวสารและ
น าไปใช้ในแต่ละบุคคล ทั้งน้ีบุคคลสองคนอาจเปิดรับข่าวสารจากส่ือเดียวกนัในสถานการณ์
เดียวกนั แต่อาจมีพฤติกรรมในการตอบสนองท่ีแตกต่างกนั ในเร่ืองของการรับรู้ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบั
ลกัษณะของส่ิงเร้าท่ีมาในรูปแบบของข่าวสารเท่านั้น แต่ข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์กบัส่ิงเร้าภายนอก
กบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รอบตวั รวมถึงเง่ือนไขในแต่ละบุคคลอีกดว้ย (เบณจมาศ เบ็ญจพรกุลพงศ์, 
2544 หนา้ 75) 

การรับรู้จะเกิดข้ึนได ้ข้ึนอยูก่บักระบวนการของผูรั้บสารจะท าหนา้ท่ีกลัน่กรองข่าวสาร 
ในการรับรู้ของบุคคล โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี (วรเชษฐ ์หอมจนัทร์, 2540 หนา้ 41) 

1) องคป์ระกอบดา้นจิตใจ จิตใจนบัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากไม่วา่ 
ข่าวสารจะมีอยูม่ากเพียงใด หากผูรั้บสารไม่มีความสนใจและไม่รับรู้ในข่าวสารนั้น ระบบของการ 
ส่ือสารเพื่อการรับรู้ก็จะไม่เกิดข้ึนเลย วธีิการท่ีจะสร้างกระบวนการแห่งการรับรู้ข้ึนมานั้น การเลือก
เปิดรับข่าวสาร (Selective process) เป็นวธีิการหน่ึงท่ีมีความส าคญั โดยแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน คือ 

1.1) การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective exposure or selective attention) 
หมายถึง แนวโน้มท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใด ท่ีมีอยู่
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ดว้ยกนัหลายแห่ง เช่น การเลือกซ้ืออ่านหนงัสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหน่ึง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียง
สถานีใดสถานีหน่ึงทฤษฏีเก่ียวกบัการเลือกเปิดรับน้ี ไดมี้การศึกษาวิจยักนัอย่างกวา้งขวางและ
พบวา่การเลือกเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ เช่น ทศันคติเดิม
ของผูรั้บสารตามทฤษฏีความไม่ลงรอยของความรู้ความเขา้ใจ (Theory of cognitive dissonance) ท่ี
เสนอโดยเฟสติงเจอร์ (Festinger. 1957 : 3-11) กล่าววา่ บุคคลมกัจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนบัสนุน
ทศันคติเดิมท่ีมีอยู ่และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความรู้สึกนึกคิดเดิมของตนเอง ทั้งน้ีเพราะการ
ไดรั้บข่าวสารใหม่ท่ีไม่ลงรอยหรือสอดคลอ้ง ท่ีขดัแยง้กบัความรู้ความเขา้ใจหรือทศันคติท่ีมีอยูแ่ลว้ 
จะเกิดภาวะจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจท่ีเรียกวา่ “Cognitive Dissonance” ดงันั้นการท่ี
จะลดหรือหลีกเล่ียงภาวะดงักล่าวได ้ ก็ตอ้งแสวงหาข่าวสารหรือเลือกสรรเฉพาะข่าวสารท่ีลงรอย
กบัความคิดเดิมของตน เฟสติงเจอร์ยงัช้ีให้เห็นวา่ เม่ือบุคคลไดต้ดัสินใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีมีความ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบก ้าก่ึงกนั บุคคลยิ่งมีแนวโนม้ท่ีแสวงหาข่าวสารท่ีสนบัสนุนการตดัสินใจนั้นๆ
มากกวา่ท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีขดักบัส่ิงท่ีกระท าลงไป 

นอกจากทศันคติดั้งเดิมท่ีเป็นตวัก าหนดในการเลือกเปิดรับข่าวสารแลว้ ยงัมีปัจจยัทางดา้น
สังคม จิตใจ และลกัษณะส่วนบุคคลอีกมากมายหลายประการ ไดแ้ก่ สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเช่ือ อุดมการณ์ ลทัธินิยม ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม ประสบการณ์ (นิรชา เตรียมชยั
ศรี, 2542 หนา้ 35) 

1.2) การเลือกรับรู้หรือเลือกตีความ (Selective perception or selective interpretation)
เป็นกระบวนการกลัน่กรองขั้นต่อมา เม่ือบุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงแลว้มิใช่
ว่าข่าวสารนั้นจะถูกรับรู้ไปตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารทั้งหมด ผูรั้บสารแต่ละคนอาจตีความ
ข่าวสารช้ินเดียวกนัท่ีส่งผา่นส่ือมวลชนไม่ตรงกนัความหมายของข่าวสารท่ีส่งถึงจึงมิไดอ้ยูท่ี่อกัษร
รูปภาพหรือค าพูดเท่านั้น แต่อยู่ท่ีผูรั้บสารจะเลือกรับรู้ เลือกตีความหมายความเขา้ใจของตนเอง
หรือตามทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย
หรือสภาวะอารมณ์ขณะนั้น 

1.3) กระบวนการเลือกจดจ า (Selective retention) เป็นแนวโนม้ในการเลือกจดจ า
ข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติหรือความเช่ือของตนเอง และมกัลืม 
ในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจหรือไม่เห็นดว้ยไดง่้ายกวา่ ในการศึกษาถึงการถ่ายทอดข่าวลือจากคนหน่ึง
ไปสู่อีกคนหน่ึง ซ่ึงพบวา่ ผูรั้บมกัจะถ่ายทอดเร่ืองราวต่อไปยงัคนอ่ืนๆ ไม่ครบถว้นเหมือนท่ีรับมา
ทั้งน้ีเพราะแต่ละคนเลือกจดจ าเฉพาะส่วนท่ีตนเองเห็นวา่น่าสนใจหรือไม่เท่านั้น ส่วนท่ีเหลือมกัจะ
ถูกลืมหรือไม่น าไปถ่ายทอดต่อ 
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การเลือกจดจ านั้นเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองชั้นสุดทา้ยท่ีมีผลต่อการส่งออกไปยงัผูรั้บสาร 
ในบางคร้ังข่าวสารอาจถูกปฏิเสธตั้งแต่ชั้นแรก โดยการไม่เลือกอ่าน ฟังหรือชม ส่ือมวลชนบาง
ฉบบับางรายการ ถา้ในกรณีท่ีผูรั้บหลีกเล่ียงไม่ได ้ผูรั้บก็อาจจะพยายามตีความข่าวสารท่ีไดรั้บตาม
ความเขา้ใจ หรือความตอ้งการของตนเอง แต่ว่าหากข่าวสารนั้นไม่เปิดโอกาสให้ตีความหมาย
แตกต่างไปได ้ ผูรั้บสารก็ยงัมีโอกาสปฏิเสธข่าวสารนั้นไดอี้กเป็นชั้นสุดทา้ย กล่าวคือ เลือกจดจ า
เฉพาะบางส่วนท่ีตนเองสนใจหรือตอ้งการเท่านั้น 

ในกระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสารนั้ นผู ้รับสารแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างใน
กระบวนการการเปิดรับแต่ละขั้นตอน ทั้งน้ีลกัษณะสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวและเพศ
ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้รั้บสารมีความแตกต่างกนัในเร่ืองการรับรู้และการตีความหมายได ้

2) องคป์ระกอบดา้นสังคม เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางออ้มท่ีสามารถสร้างประสบการณ์ 
และปลูกฝังทศันคติ ความคิด รวมทั้งพฤติกรรมทัว่ไปของผูรั้บสาร องคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

2.1) สภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มทางครอบครัวนบัเป็นสถาบนัหน่ึงท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ทางสังคม 

2.2) ครอบครัว จะมีผลต่อการสร้างพฤติกรรม และการรับรู้ของแต่ละบุคคลเน่ืองจาก
ครอบครัวเปรียบเสมือนส่ือกลาง เพื่อท่ีจะท าหน้าท่ีควบคุม ก ากบัดูแลความประพฤติ ดงันั้น
ครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นกระบวนการทางดา้นค่านิยม ทศันคติ ความ
เขา้ใจ 

2.3) กลุ่มเพื่อน เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีการพบปะการเป็นประจ า การไดพ้บปะพูดคุย
ก่อให้เกิดการสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้ การให้ค  าปรึกษา การสร้างกระบวนการ
ความรู้สึกนึกคิด และเป็นเสมือนการก าหนดพื้นฐานเส้นทางเพื่อเขา้ไปสู่สังคมใหก้บัตนเอง 

2.4) วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สภาพวฒันธรรมของสังคมในแต่ละสังคม
ลว้นเป็นเคร่ืองกล่อมเกลากระบวนการทางดา้นความคิด ค่านิยม ทศันคติ และสัญลกัษณ์อ่ืนๆ ท่ี
มนุษยไ์ดส้ร้างมา เพื่อด าเนินการจดัการกบัรูปแบบพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงพฤติกรรมท่ีไดรั้บการ
ถ่ายทอดจะสามารถเช่ือมความสัมพนัธ์จากรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึง หากส่ิงใดท่ีขดัต่อวฒันธรรมของ
สังคมอยา่งรุนแรง ก็จะไดรั้บการต่อตา้นจากสังคมนั้น และเม่ือวฒันธรรมไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อ
การพฒันาโดยทัว่ไปของบุคคลในสังคมก็ยอ่มมีอิทธิพลต่อการรับรู้ วฒันธรรมจะมีอิทธิพลต่อการ
พฒันาบุคลิกภาพของบุคคล โดยแต่ละวฒันธรรมจะมุ่งหวงัในการอบรมสมาชิกให้ปฏิบติัตาม
แนวทางท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคมนั้นๆ ทั้งน้ีในแต่ละวฒันธรรมมกัก าหนดไวว้า่พ่อแม่จะตอ้งเล้ียงดู
บุตรของตน ซ่ึงวธีิการเล้ียงดูจะแตกต่างกนัไป ซ่ึงผลของความแตกต่างจะปรากฏท่ีพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพของเด็ก และจะก่อใหเ้กิดบรรทดัฐานทางสังคมท่ีแตกต่างกนัไปได ้
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2.5) อาย ุอาชีพ เพศ ระดบัการศึกษา และรายได ้สามารถเป็นตวัก าหนดความสนใจใน
การแสวงหาข่าวสารของผูรั้บสาร และมีส่วนในการสร้างองค์ประกอบทางด้านจิตใจ และ
องคป์ระกอบทางดา้นสังคม จึงท าใหเ้กิดกระบวนการในการเลือกสรรข้ึน 

ชิฟฟ์แมน และคานุค (Schiffman and Kanuk, 1994 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) ให้
ความหมายของค าว่า “การรับรู้ คือ กระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลเลือกสรร จดัระเบียบและ
ตีความหมายส่ิงกระตุน้ออกเป็นภาพท่ีมีความหมายและเป็นภาพรวมของโลก” 

ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ (2546) ใหค้วามหมายของการรับรู้ (Perception) วา่เป็น
กระบวนการท่ีผูบ้ริโภค เลือก จดัการ และแปลความส่ิงท่ีมากระทบ หรือท่ีเรียกวา่ปัจจยัน าเขา้ ใน
การสร้างภาพท่ีมีความหมายโดยผา่นประสาทสัมผสัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน กายสัมผสั และ
ความรู้สึกทางจิตใจ แลว้ท าการสรุปและตีความส่ิงสัมผสันั้น ๆ เพื่อท่ีจะสร้างภาพในสมองท่ีมี
ความหมาย หรือมีความสอดคลอ้งกบัภาพความทรงจ าเดิม และส่งให้เกิดการกระท าจากค านิยาม
ขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่การรับรู้นั้น เกิดจากความคิด การมองของแต่ละบุคคลเหตุการณ์เดียวกนัคน
แต่ละคนอาจมีการรับรู้แตกต่างกนั นั่นเป็นเพราะมีการตีความ การแปลผลท่ีต่างกนัไป หรือ
แมก้ระทัง่ในคนคนเดียวกนัเม่ือเวลา หรือสถานการณ์เปล่ียนไป อาจท าให้การรับรู้แตกต่างไปจาก
เดิม โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคนั้นมีอยูม่ากมาย ซ่ึงสามารถจดัเป็นกลุ่มใหญ่ๆไดด้งัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นเทคนิค ซ่ึงหมายถึง สภาพท่ีเป็นจริงของส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ท่ีไม่ไดเ้กิด 
จากการตีความ เช่น ขนาดของสินคา้ สีสันท่ีใช ้ความเขม้ขน้ การเคล่ือนไหว การตดักนั รวมถึงการ 
ต าแหน่งท่ีมีการวางสินคา้นั้น เป็นตน้ 

2) สภาพความพร้อมของจิตใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการรับรู้ หมายถึง สภาพจิตใจ ทศันคติ 
ของผูบ้ริโภคในแต่ละคนท่ีมีต่อสภาพความพร้อมท่ีจะรับรู้ ซ่ึงอาจมาจากนิสัยในการรับรู้ ระดบั
ความตั้งใจ ความระมดัระวงั ความมัน่ใจในการรับรู้ของคนแต่ละคนท่ีไม่เหมือนกนั เป็นตน้ 

3) ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัพื้นฐานส่ิงหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อทั้งการรับรู้ 
และการคาดหวงั โดยประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีความคาดหวงัต่อส่ิงนั้นต่างกนั 
ในระดบัความคาดหวงัท่ีต่างกนั จึงส่งผลใหก้ารรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อส่ิงนั้นต่างกนัออกไป 

4) อารมณ์ของผูบ้ริโภค คือ ความรู้สึก ทศันคติ และสภาวะจิตใจของผูบ้ริโภคในขณะนั้น 
ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการรับรู้ เพราะหากเวลานั้นเป็นช่วงท่ีผูบ้ริโภคอารมณ์ไม่ดี 
อาจส่งผลใหผู้บ้ริโภคไม่อยากรับรู้ ไม่อยากสนใจในสินคา้นั้น หรืออาจรับรู้ส่ิงนั้นวา่ไม่ดีก็ได ้

5) ปัจจยัทางวฒันธรรมและสังคมท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค เช่น ชนชั้นท่ีต่างกนั 
สังคมท่ีแตกต่างกนั ค่านิยมท่ีไม่เหมือนกนั วฒันธรรมเฉพาะของบุคคลท่ีต่างกนั ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมี 
อิทธิพลท่ีท าใหก้ารรับรู้ของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั (ศุภร เสรีรัตน์, 2540) 
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2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความคาดหวัง 
พจนานุกรมของเวบ็สเตอร์ ให้ความหมายของความคาดหวงั ไวว้า่ “ความคาดหวงัเป็นความ

เช่ือของบุคคลท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคต โดยท่ีส่ิงนั้นอาจจะเกิดข้ึนจริงหรือไม่เกิดข้ึนก็ได้” 
(Wikipedia, ออนไลน์) พาราสุรามาน, เซียแทมล์ และเบอร์ร่ี (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 
1985) ไดอ้ธิบายวา่ ความคาดหวงัของคุณภาพการบริการข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกัๆ 4 ปัจจยั คือ ค าบอก
เล่าปากต่อปาก ความตอ้งการส่วนตวั ประสบการณ์ในอดีต และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ซ่ึง
ปัจจยัเหล่าน้ีมีอิทธิพลและส่งผลใหค้วามคาดหวงัของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัออกไปความคาดหวงั
ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไป ซ่ึงความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนนั้นมีผลมาจากในส่วนของผู ้
ให้บริการ หรือเกิดในส่วนของผูบ้ริโภคก็ได ้ เช่น ประสบการณ์ในอดีต การไดข้อ้มูลจากคนท่ีอยู่
รอบขา้ง เป็นตน้ ดงันั้นปัจจยัท่ีมีผลต่อความคาดหวงัของผูบ้ริโภค อาจแบ่งไดด้งัน้ี 

1) ความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย (Personal Needs) การท่ีคนแต่ละคนมีลกัษณะ 
เฉพาะตวั มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ความตอ้งการพื้นฐานของแต่ละคนต่างกนั ซ่ึงส่ิงน้ี
ส่งผลใหร้ะดบัของความคาดหวงัของลูกคา้ต่างกนั 

2) ประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) อาจเกิดไดจ้ากการท่ีลูกคา้เคยใชสิ้นคา้หรือ 
รับบริการจากผูใ้ห้บริการเดิม หรือมีประสบการณ์จากการใช้สินคา้หรือไดรั้บบริการจากบริษทั
คู่แข่ง 

3) การส่ือสารถึงลูกคา้ในรูปแบบต่างๆ (Communication) ซ่ึงอาจเป็นในลกัษณะการ
ส่ือสารของบริษทัผา่นทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ ค าสัญญา โดยการผา่น
ทางส่ือต่างๆ หรืออาจเกิดจากการส่ือสารท่ีมาจากองคป์ระกอบภายในองคก์ร เช่น อตัราค่าบริการท่ี
สูง อาจท าให้ลูกคา้คาดหวงัในระดบัสูงท่ีจะไดรั้บการบริการท่ีดี  หรือบริษทัท่ีมีสถานท่ีท่ีหรูหรา มี
เคร่ืองมืออุปกรณ์ครบครัน อาจท าใหลู้กคา้คาดหวงัท่ีจะไดรั้บบริการท่ีสะดวกสบาย 

4) ปัจจยัทางสภาวการณ์ (Situational Factors) สถานการณ์หรือจงัหวะท่ีลูกคา้เขา้มาใช้
บริการมีอิทธิพลต่อการก าหนดระดบัความคาดหวงัของลูกคา้ เช่น หากวนัเวลาท่ีลูกคา้ไปใชบ้ริการ
มีคนมาใช้บริการมาก ลูกคา้อาจมีความคาดหวงัท่ีไดรั้บความสะดวกสบาย หรือความรวดเร็วใน
ระดบัต ่า 

5) ค าบอกเล่ากนัแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท า 
ใหค้วามคาดหวงั ซ่ึงเกิดจากการส่ือสารถึงกนัเองของลูกคา้ เช่น ค าแนะน าจากเพื่อน การพดูถึงของ 
บุคคลรอบขา้งหลงัจากไดไ้ปใชบ้ริการ โดยการส่ือสารหรือค าพดูท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจเป็นไปในทางท่ีดี 
หรือไม่ดีก็ได ้(วรีะรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2549 หนา้ 65) 
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และไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของค าวา่  “บทบาทและความคาดหวงั”  ไวโ้ดยยอ่ดงัน้ี 
 อุทัย หิรัญโต (2519)  ได้อธิบายว่า บทบาทหรือหน้าท่ี หรือพฤติกรรมอนัพึงคาดหวงั 
(Expected Behavior) ของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มหรือในสังคมหน่ึงๆ หน้าท่ี หรือพฤติกรรม
ดงักล่าว โดยปกติเป็นส่ิงท่ีกลุ่ม หรือในสังคมวฒันธรรมของกลุ่ม หรือสังคมนั้นก าหนดข้ึนฉะนั้น
บทบาทจึงเป็นบทบาทแห่งความประพฤติของบุคคลในสถานะหน่ึงท่ีพึงมีต่อบุคคลอ่ืน ในสถานะ
อีกอยา่งหน่ึงในสังคมเดียวกนั 

สุพัตรา สุภาพ  (2522)  ไดก้ล่าวถึงสถานภาพและบทบาท (Status and Role) วา่การท่ีเรา
ก าหนดเรียกบุคคลหน่ึงว่า เป็นขา้ราชการหรือเป็นต าแหน่งใดๆนั้น เป็นการเรียกตามสถานภาพ 
(Status) ของผูน้ั้น สถานภาพจะเป็นต าแหน่งท่ีได้จากการเป็นสมาชิกกลุ่ม เป็นสิทธิและหน้าท่ี
ทั้งหมดท่ีบุคคลมีอยูเ่ก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้นและสังคมส่วนรวม สถานภาพจะก าหนดวา่บุคคลนั้นจะตอ้ง
ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอย่างไรในสังคม สถานภาพเป็นส่ิงส าคญัเฉพาะบุคคล ท าให้บุคคลนั้นแตกต่างจาก
คนอ่ืนและมีอะไรเป็นเคร่ืองหมายของตน 

ภิญโญ สาธร  (2523)  กล่าววา่ ส่ิงท่ีผูด้  ารงต าแหน่งหน่ึงท่ีคนอ่ืนคาดหวงัให้เขาท าเรียกวา่  
“บทบาทหนา้ท่ี”   บทบาทหน้าท่ีท่ีก าหนดไวค้วบคู่กบัต าแหน่งท่ีบุคคลนั้นครอบครองบทบาท
หนา้ท่ีหมายรวมถึงหนา้ท่ี หรือเง่ือนไขท่ีบุคคลนั้นครอบครองอยูร่วมทั้งบรรดาสิทธิต่างๆดว้ย 

อุทัย สุภิรักษ์  (2535)  ไดก้ล่าวถึง   “บทบาทและความคาดหวงั”   (Role Expectation)   
หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อบุคคล ซ่ึงอยู่ในต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง ทั้งกระท าหรือไม่กระท า 
ดงันั้น บทบาทความคาดหวงัจะออกมาในรูปของการกระท าท่ีบุคคลคิดว่าควรท าตามสิทธิ หรือ
หนา้ท่ีในต าแหน่งต่างๆ ท่ีตนครอบครองอยู ่

จากการท่ีมีผูเ้สนอความหมายของ  “บทบาท”   (Role)   ขา้งตน้ก็พอจะสรุปไดว้า่บทบาท
มีความหมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงด ารงอยู่ในสังคม โดยแบบแผนดงักล่าวจะ
สืบเน่ืองและเก่ียวขอ้งกบับรรทดัฐาน (Norms)   ขนบธรรมเนียม และหนา้ท่ีตามต าแหน่งทางสังคม
ท่ีคาดหวงัหรือก าหนดไวน้ั้นเอง   

ไพบูลย์  ช่างเรียน  (2516)  ไดอ้ธิบายค าวา่   “บทบาท”   ตามแนวความคิดทางสังคมวิทยา
ไวว้า่  โดยทัว่ไปอาจพิจารณาความหมายไดใ้น 2  นยั  คือ  นยัแรกพิจารณาในดา้นโครงสร้างทาง
สังคม  (Social  Structure)    “บทบาท”   หมายถึง  ต าแหน่งทางสังคมท่ีมีช่ือเรียกต่างๆ ซ่ึงแสดง
ลกัษณะโดยคุณสมบติัและกิจกรรมของบุคคลท่ีครองต าแหน่งนั้น  และอีกนยัหน่ึงพิจารณาในดา้น
การแสดงบทบาท หรือการปะทะสังสรรคท์างสังคม  (Social  Interaction)  “บทบาท”   หมายถึง ผล
เน่ืองท่ีมีแบบแผนการกระท าท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลท่ีอยู่ในสถานการณ์แห่งการปะทะ
สังสรรคน์ั้นเอง  (Social  Interacted)  
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ทติยา    สุวรรณชฎ   (2527)  ไดก้ล่าววา่  บทบาทเป็นลกัษณะของพฤติกรรมท่ีครูก าหนด
โดยฐานะต าแหน่งและบทบาททางสังคมไวด้งัน้ี  คือ 

1. มีสถานภาพ   (Status)   อยูจ่ริงในสังคมและมีอยูก่่อนท่ีตวัคนจะเขา้ไปครอง 
2. มีบทบาทท่ีควรจะเป็น   (Ought to)   ประจ าอยูใ่นแต่ละต าแหน่ง 
3. วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี ในสังคมนั้นๆ เป็นส่วนหน่ึงซ่ึงส าคญัใน

การก าหนดต าแหน่งและบทบาทท่ีควรจะเป็น 
4. การท่ีคนเราจะทราบถึงฐานะต าแหน่ง  และบทบาทนั้นได้มาจากสังคมกรณ์ใน

สังคมนั้นๆ 
5. บทบาทท่ีควรจะเป็นนั้นไม่แน่นอนเสมอว่าจะเหมือนกบัพฤติกรรมจริง ของจริง 

ของคนท่ีครองฐานะต าแหน่งอ่ืนๆ เพราะพฤติกรรมจริงๆนั้นเป็นของปฏิกิริยาของคนท่ีครองฐานะ
ต าแหน่งท่ีมีต่อบทบาทท่ีควรจะเป็นบุคลิกภาพของตนเอง และบุคลิกลกัษณะของผูอ่ื้นท่ีมาร่วมใน
พฤติกรรมและเคร่ืองกระตุน้  (Stimulus)  ท่ีมีอยูใ่นเวลาและสถานท่ีท่ีเกิดติดต่อกนัทางสังคม 

วนิดา    เสนีเศรษฐและชอบ   อินทร์ประเสริฐ  (2530)   ไดก้ล่าววา่  “บทบาท” หมายถึง 
แบบแผนของพฤติกรรมมนุษย ์ซ่ึงด ารงอยู่ในสังคมท่ีคาดหวงัวา่จะประพฤติปฏิบติัในแนวทางใด
แนวทางหน่ึง โดยท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรทดัฐาน (Norms)   ขนบธรรมเนียมประเพณีทางสังคมอย่าง
แนบแน่น พฤติกรรม หรือบทบาทท่ีคาดหวงัของบุคคลสามารถระบุให้เฉพาะเจาะจงให้หลายวิธี 
เช่น ก าหนดรายละเอียดของการระบุช่ือต าแหน่ง เป็นตน้ 

นอกจากน้ี  บทบาทท่ีคาดหวงัแลว้ยงัมีบทบาทตามท่ียงัรับรู้กนัโดยทัว่ไปและบทบาทท่ี
ปฏิบติัจริง   บทบาทท่ีรับรู้กนัโดยทัว่ไปจะเก่ียวขอ้งกบัชุดของภารกิจ  กิจกรรม หรือพฤติกรรมใน
กลุ่มท่ีบุคคลเช่ือวา่เขาจะปฏิบติับทบาทตามท่ีปฏิบติัจริง คือ บทบาทท่ีสมาชิกของกลุ่มแต่ละคนจะ
ประพฤติปฏิบติัจริงๆ โดยทัว่ไปแลว้บทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงๆ สัมพนัธ์กบับทบาทท่ีรับรู้โดยทัว่ไป
และบทบาทท่ีคาดหวงัไว ้ดงัแผนภูมิ 2.1 

 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิ 2.1 แสดงความสัมพนัธ์ของบทบาท 

บทบาทท่ีคาดหวงัไว้

(Expected Role) 

 

 

 

บทบาทท่ีรับรู้กนัโดยทัว่ไป
(Perceived Role) 

บทบาทตามท่ีปฏิบติัจริง
(Enacted Role) 

ความขดัแยง้หรือขดัแยง้กนัในบทบาท 
(Role Conflict) 

ความคลุมเครือในบทบาท 
(Role Ambiguity) 
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2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ความหมายส่ิงแวดล้อม 
เกษม  จนัทร์แกว้ (2545 หนา้ 2) ไดใ้หค้วามหมายของส่ิงแวดลอ้มวา่ หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีมี

ลกัษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคม ท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และมนุษยไ์ด ้
ท าข้ึน ทั้งน้ียงัไดใ้หค้วามหมายของส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติมอีกวา่ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดตามธรรมชาติและท่ี 
มนุษยส์ร้างข้ึน ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่ิงท่ีเห็นไดด้ว้ยตาและไม่สามารถเห็นไดด้ว้ยตา 
ส่ิงท่ีเป็นทั้งท่ีใหคุ้ณและใหโ้ทษ และไดจ้  าแนกส่ิงแวดลอ้มออกเป็น 4 มิติ ดงัน้ี 

1. มิติทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรทั้งท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน มีบทบาทต่อมนุษยใ์นการเอ้ือใหปั้จจยัดา้นอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม ให้
ความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์น อนัได้แก่ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย ์และคุณค่าคุณภาพชีวติ 

2. มิติเทคโนโลย ีโดยมีบทบาทและความส าคญัต่อการใชท้รัพยากรอยา่งมาก โดยมนุษยน์ า
เทคโนโลยีหลายรูปแบบทั้งดา้นการน าทรัพยากรมาเพิ่มมูลค่าสร้างผลผลิต และดา้นการป้องกนั 
บ าบดั มลพิษ ซ่ึงทั้งน้ีก็เพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง 

3. มิติของเสียและมลพิษส่ิงแวดลอ้ม คือเม่ือมีการใชท้รัพยากรดว้ยเทคโนโลยีใดก็ตามยอ่ม
มีของเสียและมลภาวะเกิดข้ึนเสมอ มิติทางของเสียและมลพิษส่ิงแวดลอ้มเป็นมิติท่ีแสดงให้เห็นผล
ของการใชท้รัพยากร 

4. มิติมนุษย  ์ หรือเศรษฐสังคม เก่ียวขอ้งกบัมนุษยไ์ด้สร้างพฤติกรรมของมนุษยต่์อ
สภาพแวดลอ้ม ทั้งระบบส่ิงแวดลอ้มยอ่ย หรือทั้งระบบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมิติมนุษยป์ระกอบดว้ย
ประชากร การศึกษา อนามยัและสาธารณสุข เศรษฐกิจ โบราณสถานความปลอดภยั การเมืองและ
การปกครอง การนนัทนาการ 

ประเภทของส่ิงแวดล้อมไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมาย ดงัน้ี 
สวสัด์ิ โนนสูง (2543 หนา้ 5) ไดจ้  าแนกส่ิงแวดลอ้มตามการเกิดได ้2 ประเภท คือ 
1. ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มี 2 พวกคือ 

1.1 ส่ิงมีชีวติ ไดแ้ก่ มนุษย ์พืช และสัตว ์
1.2 ส่ิงไม่มีชีวิต ไดแ้ก่ อากาศ แสงแดด น ้ า ดิน แร่ ภูมิประเทศตลอดจน

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม และฝนแลง้ เป็นตน้ 
2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เกิดจากการดดัแปลงธรรมชาติให้เหมาะสมกบัความ

ตอ้งการหรือใหใ้ชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน จ าแนกได ้2 พวก คือ 
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2.1 ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ คือ ส่ิงท่ีมีรูปธรรม มองเห็นจบัตอ้งได้ ส่วนใหญ่เป็น
ส่ิงก่อสร้าง เช่น บา้นเรือน โรงงาน ถนน รถยนต์ คอกสัตว ์ สวนผลไมโ้บราณวตัถุ และ
โบราณสถาน ซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ 

2.2 ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม คือ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมหรือไม่มีตวัตน และจบัตอ้ง
ไม่ไดอ้าจสร้างข้ึนโดยตั้งใจ ไม่ไดต้ั้งใจ หรือเพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกนัเช่น ประเพณี 
ศาสนา วฒันธรรม กฎหมาย การทะเลาะววิาท และการศึกษา เป็นตน้ 

นิวติั เรืองพานิช (2542 หนา้ 5) ไดแ้บ่งส่ิงแวดลอ้มออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดว้ยกนั คือ 
1. ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ ซ่ึงแบ่งยอ่ยออกเป็น 2 ชนิดไดแ้ก่ 

1.1 ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีชีวติ ไดแ้ก่ พืช สัตว ์และมนุษย ์
1.2 ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวิต หรือส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ ลมฟ้าอากาศ ดิน 

ภูมิประเทศ และไฟ เป็นตน้ 
2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ส่วนใหญ่เป็นแบบแผนวิถีการด าเนินชีวิตของสังคมมนุษย ์

ส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีไดแ้ก่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรม ส่ิงก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรม 
ศาสนา ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและวทิยาการต่างๆ เป็นตน้ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มได้
มีนกัวชิาการใหค้วามหมาย ดงัน้ี 

เกษม จนัทร์แกว้ (2541 หนา้ 537) กล่าววา่ สภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนันั้นทั้งระดบั
ทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค ระดบัทวีป และระดบัโลก มีความคลา้ยคลึงกนั
มาก นอกจากความรุนแรงของแต่ละปัญหาเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงปัญหาเหล่านั้นสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 10 ประเภท ดงัน้ี 

1. การเพิ่มของประชากร 
2. การลดลงของพื้นท่ีป่าไม ้
3. การสูญพนัธ์ุของสัตวป่์า 
4. การขาดแคลนน ้า 

5. การเส่ือมโทรมและพงัทลายของดิน 
6. ผลท่ีเกิดจากเกษตรกรรม เช่น สารพิษตกคา้งในผลผลิต ในดิน และแหล่งน ้า 
7. เมืองและชุมชนท่ีไม่มีแบบแผนท่ีชดัเจน จนก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม สลมั ขยะ 

การจราจร น ้าเสีย อากาศเสีย 
8. สาธารณสุข/อนามยั เช่น การแพร่กระจายของเช้ือโรคในอากาศท าใหเ้ป็นภยัต่อชีวติ 
9. การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม 
10. ภาวะโลกร้อนท่ีมีผลต่อดินฟ้าอากาศ และการผลิตอาหารในอนาคต 
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สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมาย ดงัน้ี 
เกษม จนัทร์แกว้ (2541 หนา้ 539) กล่าววา่ สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้นเกิดจากหลาย 

สาเหตุดว้ยกนัดงัน้ี 
1. การใชท้รัพยากรมากเกินความสามารถต่อการปรับตวัของระบบส่ิงแวดลอ้ม เช่นการ 

ท าป่าไม ้การท าประมง ท าเหมืองแร่ ฯลฯ 
2. การน าเทคโนโลยมีาใช ้เพื่อการน าทรัพยากรมาใชส้นองความตอ้งการของมนุษยโ์ดย 

ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือเหมาะสม 

3. ช่วงเวลาการใชท้รัพยากรไม่เหมาะสม แทนท่ีจะน าทรัพยากรมาใชใ้นช่วงฤดูแลง้กลบั 
น ามาใชใ้นช่วงฤดูฝน 

4. มีผูใ้ชท้รัพยากรมากเกินไป ทั้งน้ีเพราะประชากรมีอตัราเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วและปริมาณ
มาก 

5. ผูใ้ชท้รัพยากรขาดความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ ท าให้ขาดความระมดัระวงัใน
การใช ้ นอกจากจะน ามาใช้มากและไม่เหมาะสมแลว้ ยงัอาจมีส่วนสร้างของเสีย และมลภาวะ
เกิดข้ึนได ้

6. เกิดมลสารใหม่หรือเพิ่มข้ึนจากเดิมจากการใชท้รัพยากร เช่น การใชส้ารปราบศตัรูพืช
เกษตร ก่อใหเ้กิดการตกคา้งในพืช ดิน และแหล่งน ้า หรืออาจก่อให้เกิดการกระตุน้ให้สารธรรมชาติ
เพิ่มข้ึน 

7. การผสมผสานระบบบริหารไม่เป็นไปตามทฤษฎี หรือไม่มีการประสานงานแต่ละระบบ
ส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้เกิดปัญหาแบบลูกโซ่ และเพิ่มความรุนแรง แทนท่ีจะแกไ้ขไดแ้ต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้เพราะไม่มีการวางแผนผสมผสานระบบบริหารงานมาก่อน 

 
ความหมายของการจัดการส่ิงแวดล้อมไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมาย ดงัน้ี 
เกษม จนัทร์แกว้ (2544 หนา้ 293) ไดป้ระมวลผลจากการศึกษาความหมาย และค านิยาม

ของค าวา่การจดัการส่ิงแวดลอ้มของ Jolly (1978); Dasmann (1976, 1980); Winslow and Gubby 
(1976); Chunkao (1981); Gopal (1977); Watt (1973) และ Moran and other (1980) (ธรรมจรรย์
ตุลยธ ารง. 2546 หนา้ 24) โดยสรุปความหมายจากทรรศนะของนกัวิชาการต่างๆ ไดว้า่ การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มจะเป็นอนัหน่ึงอนัใดไดจ้ากขอ้ความต่อไปน้ี 

1. การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นเหมือนกบัการอนุรักษแ์ต่ต่างกนัท่ีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
นั้นเป็นเหมือนทฤษฎีและหลกัการไม่ไดมี้แผนงานปฏิบติั ส่วนค าวา่การจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็น 
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ค าท่ีมีความหมายในเชิงปฏิบติัได ้
2. การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นกระบวนการ ซ่ึงหมายถึงวา่ตอ้งมีกลไกส่ิงแวดลอ้มควบคุม 

และมีขั้นตอนการด าเนินงานอยา่งมีแบบแผน มิใช่จะท าอะไรก็ได ้กล่าวคือตอ้งมีจุดเร่ิมตน้ และลง 
ทา้ยท่ีมีกลไกควบคุม ดว้ยเหตุดงัน้ี การจดัการส่ิงแวดลอ้มจึงสามารถยอมรับไดใ้นทางปฏิบติัและ 
เป็นตามหลกัทางวทิยาศาสตร์ทุกประการ 

3. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นเสมือนแผนงานในการด าเนินการทางส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการ 
ก าหนดแผนงานน้ีตอ้งครอบคลุมนโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการ หรือแผนปฏิบติั 
(Action plan) ท่ีมีขั้นตอนและกลไกควบคุมใหแ้ผนงานด าเนินไปได ้

4. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในระบบ
ส่ิงแวดล้อมโดยต้องยึดหลักและวิ ธีการอนุ รักษวิทยา ซ่ึงผู ้ใช้ต้องตระหนัก ดีว่ าต้อง มี
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มส าหรับมวลมนุษยต่์อไป ทั้งปริมาณท่ีเพียงพอ คุณภาพเป็นไป
ตามความตอ้งการและเวลาท่ีต้องการตอ้งมีให้ได้ นอกจากน้ีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มตอ้งไม่ให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรง และทางออ้ม แต่ถา้หลีกเล่ียงไม่ได ้ก็
ยอมใหเ้กิดใหน้อ้ยท่ีสุด หรือเกิดไดต้ามความสามารถของธรรมชาติท่ีจะช่วยตวัเองไดเ้ท่านั้นถา้เกิน
กวา่น้ีแลว้ก็จะเกิดมลพิษส่ิงแวดลอ้มได ้กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม คือการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มขั้นแผนการปฏิบติั หรือหาวิธีการอนุรักษม์าประยุกตใ์ช้ กล่าวคือมีแผนการใช้ และ
ด าเนินการต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีขั้นตอนและมีกลไก
ควบคุม 

5. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นแนวทางหน่ึงของนิเวศพฒันาปฏิบติั หรือพฒันาแบบยัง่ยืน 
กล่าวคือการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกัท่ีเปิดโอกาสให้มีการใชท้รัพยากรได ้ แต่ตอ้งไม่ให้คุณค่า
ทางนิเวศวิทยาสูญเสียไป หมายถึงวา่ การน าทรัพยากรมาใชน้ั้น ตอ้งอยูใ่นวิสัยท่ีธรรมชาติฟอก
ตวัเอง ฟ้ืนฟูตวัเอง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถา้เกินความสามารถของธรรมชาติแลว้ปัญหาของเสียมี
มากเกินไปจนกลายเป็นมลพิษส่ิงแวดลอ้มก็จะมากตามอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

6. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นหลกัการและแผนปฏิบติัให้ผูบ้ริหารใชด้ าเนินงานตั้งแต่เร่ิม
โครงการและด าเนินโครงการ ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่การจดัการส่ิงแวดลอ้มมีกลไกท่ีก ากบักระบวนการ 
และแผนงานการใชท้รัพยากรส่ิงแวดลอ้ม นกับริหารสามารถจะทราบแนวคิดและแนวด าเนินงาน
อยา่งมีขั้นตอนดงักล่าวก่อน จึงน าไปตดัสินใจ 

สรุปไดว้า่ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การวางแผน การจดัสรร การใชท้รัพยากรและ
การกระท าหรือการด าเนินการใดๆ เพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ท าให้
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
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หลกัการจัดการส่ิงแวดล้อมไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมาย ดงัน้ี 
เกษม จนัทร์แกว้ (2545 หนา้ 95) ไดอ้ธิบายถึงหลกัการในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีขั้นตอน

ด าเนินการดงัน้ี 
หลกัการท่ีหน่ึง การก าหนดชนิด ประเภท และขอบเขตของส่ิงแวดลอ้มเพื่อใชป้ระโยชน์

หลกัการขอ้น้ีอาศยัพื้นฐานสมบติัเฉพาะตวัของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีจุดเด่นเพื่อสร้างรูปแบบการจดัการ
เป็นตวัน าแนวคิดในการก าหนดชนิด ประเภท กลุ่ม ระบบยอ่ย ระบบส่ิงแวดลอ้มและการก าหนด
ขอบเขต อาจโดยการท าการวางแผนการใช้ท่ีดิน หรือก าหนดขอบเขตข้ึนมา ทั้งน้ีเป็นเพราะส่ิง
เหล่าน้ีอยูบ่นโลก เน่ืองจาก พื้นดินผิวโลกไม่สามารถขยายหรือหดไปไดเ้ท่าท่ีมีอยูใ่นการใชท่ี้ดิน
และ/หรือ กลุ่มทรัพยากรท่ีไม่ถูกสมรรถนะและไม่เหมาะสมแลว้ จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ดงันั้น การวางแผนการใชท่ี้ดิน ตอ้งด าเนินการแบ่งทั้งสมรรถนะท่ีดิน คือ
ลกัษณะภูมิประเทศ และความเหมาะสมตามสมบติัของดิน และสภาพเศรษฐกิจ สังคมควบคู่กบัการ
สร้างกฎและมาตรการใชท่ี้ดินระบุไวด้ว้ย 

หลกัการท่ีสอง การก าหนดกิจกรรมเพื่อคงสภาพและ/หรือสร้างศกัยภาพความย ัง่ยืนของ
ส่ิงแวดลอ้ม คือ การใชท้รัพยากรธรรมชาติ หลงัจากการวางแผนแบ่งเขตพื้นท่ีแลว้ การก าหนดการ
ใชท้รัพยากรในแต่ละประเภทท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีท่ีก าหนด ตอ้งเป็นไปตามหลกัวิชาการในแต่ละสาขา
ท่ีส าคญัตอ้งเป็นไปตามหลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คือ เป็นกระบวนการท่ีมีขั้นตอนก าหนดขนาด
และทิศทางการใชท้รัพยากรอยา่งเป็นรูปธรรม 

หลกัการท่ีสาม การควบคุมในการก าจดั บ าบดัของเสียและมลพิษจากกิจกรรมการใช้
ทรัพยากร เน่ืองจากการน าทรัพยากรมาใชไ้ม่วา่ลกัษณะใดยอ่มมีของเสีย และมลพิษเกิดข้ึนเสมอ
ดงันั้น การใชท้รัพยากรในเขตพื้นท่ีใดก็ตาม จึงจ าเป็นตอ้งมีการควบคุม บ าบดั และก าจดัของเสีย
และมลพิษให้หมดไป หรือลดน้อยลงจนส่ิงแวดล้อมสามารถรองรับได ้ และไม่เป็นพิษภยัต่อ
ส่ิงมีชีวิตต่างๆ โดยน าเทคโนโลยีเข้าไปควบคุมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการส่ิงแวดล้อมได้มี
นกัวชิาการใหค้วามหมาย ดงัน้ี 

วธีิการโดยทัว่ไปท่ีน ามาใชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จุไร ทพัวงษ ์(2536 หนา้ 31) ไดเ้สนอ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มไว ้ และส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติได้
ด าเนินการอยูใ่นขณะน้ี ไดแ้ก่ 

1. กฎหมาย การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนได ้ก็ต่อเม่ือมีการก าหนด
นโยบายและวางแผนตามหลักวิชาการว่าด้วยการจัดการและการบริหารส่ิงแวดล้อม ใน
ขณะเดียวกนัก็จ  าเป็นต้องควบคุมพฤติกรรมของมนุษย  ์ เพื่อให้สามารถด าเนินการไปได้ตาม
นโยบาย และตามแผนท่ีก าหนดไว ้ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยถา้หากไม่มีกฎหมายเป็นพื้นฐานใน
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การควบคุม ซ่ึงในประเทศไทยมีกฎหมายต่างๆ ป้องกนัการท าลายส่ิงแวดลอ้มหลายฉบบั อีกทั้งยงัมี
กฎระเบียบของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายอีกหลายแห่ง แต่ถึงอย่างไร
กฎหมายก็เป็นเพียงตวัอกัษร จะมีผลตามเจตนารมณ์หรือไม่ก็ข้ึนอยูก่บัการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นหลกั ส่วนกฎหมายส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศนั้น
สามารถกล่าวไดว้า่ ประเทศไทยยงัขาดผูเ้ช่ียวชาญกฎหมายส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ ในขณะท่ี
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มก าลงัเป็นปัญหาระดบัระหวา่งประเทศมากข้ึนทุกขณะมีการประกาศใชก้ฎหมาย
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นทางการฉบบัแรกของประเทศไทย คือพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2518 ซ่ึงไดก้ าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติข้ึน
แต่ต่อมาไดมี้การออกพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2521
และ ในปัจจุบนัไดใ้ชพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2535 ท่ี
ไดป้รับปรุงใหท้นัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์มากยิง่ข้ึน 

2. การวางแผนส่ิงแวดลอ้ม การวางแผนส่ิงแวดลอ้มในทางปฏิบติั หมายถึง การให้มีการ
พิจารณาด้านส่ิงแวดล้อมในการวางแผนเสียแต่ในระยะแรก ทั้งในระดับประเทศและระดับ
โครงการ โดยให้ค  านึงถึงผลดีและผลเสียทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนจากการพฒันา และน ามา
พิจารณาร่วมกบัทางเศรษฐกิจและสังคมดว้ย ทั้งน้ี เพื่อช่วยในดา้นตดัสินใจของรัฐบาลท่ีจะไดเ้ห็น
ผลประโยชน์ส่วนร่วมของแผนและโครงการต่างๆ ไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

3. การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หรือ การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มมีขอบเขตท่ีกวา้งขวางมากและจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและความเป็นอยูข่อง
มนุษยใ์นท่ีสุด โดยการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจะเป็นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไม่ได ้จ าเป็นตอ้งมี
การวางแผนควบคุมป้องกนัไวแ้ต่เร่ิมแรก การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจะเป็นวิธีการหน่ึงใน
การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นท่ียอมรับและไดน้ ามาปฏิบติักนัอยา่งกวา้งขวางทั้งในประเทศท่ีพฒันา 
แลว้ และประเทศก าลงัพฒันา ทั้งน้ีรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะให้มี
การศึกษาเก่ียวกบัทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม และคุณค่าต่างๆ ท่ีมีต่อมนุษย ์ ท่ีอาจถูกกระทบกระเทือน
เน่ืองจากโครงการหรือกิจการนั้นๆ พร้อมทั้งอธิบายถึงผลกระทบ ทั้งในทางบวกในแง่การส่งเสริม
ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ท่ีมีต่อมนุษย  ์ และผลในทางลบในแง่ของการท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ เพื่อหาทางในการลดผลเสียหายให้เหลือนอ้ยท่ีสุด และก่อให้เกิดผลดี
ท่ีสุดดว้ย 

4. การก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม นอกเหนือไปจากงานดา้นบริหารทรัพยากร
ตามโครงการต่างๆ ของรัฐแลว้ คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติยงัมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมิไดอ้ยู่ในอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงจะช่วยให้
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รัฐบาลสามารถก าหนดนโยบายท่ีถูกต้อง เพื่อการพฒันาและป้องกันการเส่ือมโทรมของ
สภาพแวดลอ้มควบคู่กนัไป งานก าหนดมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มน้ี จะด าเนินการโดยการก าหนด
มาตรฐานขั้นต ่าท่ีเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตวัอย่าง เช่น การก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน ้ าส าหรับแหล่งน ้ าต่างๆ ทัว่ประเทศ ส าหรับเป็นพื้นฐานในการวางแผนการ
พฒันา ซ่ึงจะรวมถึงการพฒันาอุตสาหกรรมดว้ยการก าหนดมาตรฐานเหล่าน้ี จะตอ้งค านึงถึงแหล่ง
ท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและระดบัความตอ้งการท่ีจะบ าบดัน ้ าเสีย มาตรฐานคุณภาพน ้ าของแต่ละ
แหล่งน ้ าท่ีส าคญัจะถูกก าหนดข้ึน เพื่อให้การใชแ้หล่งน ้ าเหล่าน้ีเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด
โดยไม่ท าให้คุณภาพน ้ าเส่ือมโทรมเป็นตน้ การก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มควรจะตอ้ง
ค านึง ถึงความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม และคุณภาพของสุขภาพอนามยัของประชาชน 
ประกอบดว้ย 

5. การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ในแผนพฒันาส่ิงแวดลอ้มก็เช่นเดียว กบัแผนพฒันาอ่ืนๆ 
ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการลงทุนทั้งทางดา้นก าลงัเงินและก าลงัคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการท่ีเป็นของ
รัฐบาล ดงันั้น การสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณ จึงมีส่วนส าคญัยิ่งในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ การพฒันาเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มไม่สามารถแยกออกจากกนัไดจึ้ง
จ าเป็นท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัในดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละ
ชนิดให้มากยิ่งข้ึน โดยให้มีการประสานงานการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งมี
ระบบ โดยอาศยัระบบการบริหารองคก์รในการพฒันาชนบท และให้มีการจดัท าเคร่ืองมือในการ
ประสานงานจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ขอ้มูล แผนท่ี ฯลฯ ให้อยูใ่นมาตรฐานเดียวกนัเพื่อ
ประโยชน์การด าเนินการบริหารและจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

6. การศึกษาประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้ประชาชนตระหนกัถึงปัญหาและภยัท่ีอาจเกิดข้ึนถา้
หากไม่ร่วมมือกนัดูและ โดยถา้หากไดมี้การร่วมมือกนัท าการป้องกนัและแกไ้ข จะเป็นวิธีการใน
การป้องกนัและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด เพราะการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
ปัจจุบนัจะมาจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ การส่งเสริมให้เกิดความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการ
ใหก้ารศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นพื้นฐานของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

7. บทบาทองคก์รพฒันาเอกชนและองคก์รประชาชน จะมีบทบาทส าคญัอยา่งมากต่อการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จะส าเร็จได้จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้
ประชาชน องคก์รพฒันาเอกชน เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาน้ี กล่าวคือ ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินสามารถก าหนดพื้นฐานอนัมีส่วนช่วยใหโ้ครงการด าเนินการต่อไปได ้ประชาชนในทอ้งถ่ิน
เป็นผูดู้แลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การสร้างจิตส านึกและทัศนคติให้กับ
ประชาชนเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีรัฐตอ้งกระท าสรุปไดว้่า กฎระเบียบหรือมาตรการควบคุม การ
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วางแผน การสนบัสนุนดา้นงบประมาณการศึกษาประชาสัมพนัธ์  และองค์กรเอกชนและองคก์ร
ประชาชน ลว้นเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบับทบาท 

2.4.1 ความหมายของบทบาท  
ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า บทบาท ไวห้ลายท่านหลาย

ความหมาย ในท่ีน้ีผูว้จิยัของยกตวัอยา่งมาเฉพาะท่ีเห็นวา่น่าสนใจศึกษา ดงัน้ี  
ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร (2545: 111) กล่าววา่ บทบาท คือ การกระท าหรือพฤติกรรมของ

สมาชิกในกลุ่มท่ีอยูใ่นสถานภาพนั้นๆ ดงันั้นบทบาทจึงเป็นการกระท าหรือพฤติกรรมตามต าแหน่ง
หรือสถานภาพซ่ึงเป็นไปตามความคาดหวงัของสังคมหรือตามลกัษณะของการรับรู้บทบาทเป็น
ผลรวมของการแสดงออกตามสิทธิและหนา้ท่ี  

สนธยา พลศรี (2545 หนา้ 125) กล่าววา่ บทบาท (Role) หมายถึง หนา้ท่ีของบุคคลตาม
สถานภาพหรือต าแหน่งฐานะท่ีตนด ารงอยู ่บทบาทจึงเป็นกลไกอยา่งหน่ึงของสังคมท่ีท าให้คนท่ีอยู่
ร่วมกนัสามารถสร้างระบบความสัมพนัธ์ต่อกนัไดอ้ยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ประเสริฐ แยม้กล่ินฟุ้ง และคณะ (2544 หนา้ 73) กล่าววา่ บทบาท คือ พฤติกรรมท่ีคาดหวงัส าหรับผู ้
ท่ีอยูใ่นสถานภาพต่างๆ วา่จะตอ้งปฏิบติัอย่างไร (Role Expectation) เป็นบทบาทท่ีคาดหวงัโดย
กลุ่มคนหรือสังคมเพื่อท าให้คู่สัมพนัธ์มีการกระท าระหว่างกนัทางสังคมได้ รวมทั้งสามารถ
คาดการณ์พฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 

สมใจ ลกัษณะ (2542 หนา้ 232) กล่าววา่ บทบาท คือ พฤติกรรมของผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ี 
หรือสถานะใดๆ ในกลุ่มซ่ึงจะมีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามต าแหน่งและหนา้ท่ี บทบาทน้ีอาจมี
ลกัษณะเป็นทางการตามกฎระเบียบของกลุ่มรูปนัยท่ีจะก าหนดส่ิงท่ีบุคคลแต่ละบุคคลท่ีครอง
ต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ จะตอ้งคิด ตดัสินใจ ปฏิบติักิจกรรมทั้งในส่วนของตนและส่วนท่ีจะตอ้งติดต่อ
สัมพนัธ์กบัผูมี้ต  าแหน่งหนา้ท่ีอ่ืนๆ ในกลุ่ม และอาจมีลกัษณะไม่เป็นทางการท่ีเป็นความคาดหวงั
ของสมาชิกในกลุ่มท่ีตอ้งการใหผู้มี้หนา้ท่ีหน่ึงๆ ตอ้งมีพฤติกรรมใดบา้ง  

ณรงค ์เส็งประชา (2541 หนา้ 136) กล่าววา่ บทบาท คือ พฤติกรรมท่ีปฏิบติัตามสถานภาพ 
บทบาทเป็นพฤติกรรมท่ีสังคมก าหนดและคาดหมายใหบุ้คคลกระท าตามหนา้ท่ี  

จากการศึกษาดงักล่าว สรุปไดว้า่ บทบาท คือ พฤติกรรมหรือการกระท าของแต่ละบุคคล 
ซ่ึงจะมีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามต าแหน่งและหนา้ท่ี ซ่ึงเป็นไปตามความคาดหวงัของสังคมและ
สามารถคาดการณ์พฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 
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2.4.2 ประเภทของบทบาท  
ประเภทของบทบาทในท่ีน้ีจะศึกษาตามแนวทางของ บรูมและเซลส์นิค (Broom and 

Selznick 1973 หนา้ 34) ไดจ้  าแนกบทบาทออกเป็น  
1) บทบาทตามอุดมคติ (Ideal Role) เป็นบทบาทในอุดมคติท่ีมีการก าหนดสิทธิหนา้ท่ี ระบุ

เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือมีตวับทกฎหมาย ระเบียบ ก าหนดให้กระท ากิจกรรมในต าแหน่งหนา้ท่ี
นั้นๆ  

2) บทบาทท่ีปฏิบติัจริง (Performed Role) เป็นบทบาทท่ีบุคคลไดก้ระท าจริงซ่ึงจะข้ึนกบั 
การสังเคราะห์จาก ความเช่ือ ความหวงั การรับรู้ และประสบการณ์ของผูท่ี้เขา้มาด ารงต าแหน่ง ทั้ง
ยงัตอ้งพิจารณาถึงความกดดนั ขีดจ ากดั และโอกาสในแต่ละสังคม ในระยะเวลานั้นๆ ดว้ย  

3) บทบาทท่ีควรปฏิบติั (Perceived Role) เป็นบทบาทท่ีผูด้  ารงต าแหน่ง เช่ือหรือหวงัว่า
ควรกระท าตามต าแหน่งท่ีไดรั้บ แต่ยงัไม่ไดก้ระท า ซ่ึงอาจจะไม่เหมือนกบับทบาทในอุดมคติ             
(ไม่มีอยูใ่นระเบียบ, กฎหมาย) และบทบาทท่ีกระท าจริง นอกจากน้ีบทบาทท่ีควรกระท ายงัข้ึนกบั
ความแตกต่างขององคก์ร ความคิดนึก ประสบการณ์ และการรับรู้ของผูด้  ารงต าแหน่งแต่ละคนดว้ย  

จกัรรัช ธีระกุล (2542 หนา้ 45) ไดก้ล่าวถึงประเภทของบทบาทมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี  
1) ขอ้บญัญติัของสังคม (Prescribed Role) หรือบทบาทอุดมคติ บทบาทอุดมคติจะก าหนด

สิทธิและหนา้ท่ีใหก้บัต าแหน่งทางสังคม เช่น จะบอกให้ทราบถึงความคาดหวงัต่อผูเ้ป็นพ่อและแม่
วา่สังคมมีไวอ้ยา่งไร เขา้มีพนัธะต่อใครอยา่งไร และจะเรียกร้องจากใครไดแ้ค่ไหนเพียงไร  

2) บทบาทท่ีบุคคลเขา้ใจ (Perceived Role) ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัความเช่ือท่ีบุคคลเขา้ใจวา่จะตอ้ง
ท าในต าแหน่งเฉพาะของเขา รวมทั้งการตีความสถานการณ์ของบุคคลเองซ่ึงไม่จ  าเป็นจะตอ้งตรง
กบับทบาทอุดมคติ ในท านองเดียวกนั บุคคลซ่ึงเราจะตอ้งติดต่อดว้ยนั้นก็อาจแตกต่างกนัในดา้น
แนวความคิด ดงันั้นในการพิจารณาบทบาทท่ีบุคคลกระท าต่อกนันั้นไม่พึงสรุปเอาวา่บรรทดัฐาน
ต่าง ๆ ของสังคมนั้นจะไดรั้บการยอมรับหรือเขา้ใจจากบุคคลต่าง ๆ ไปในแนวเดียวกนั  

3) บทบาทท่ีปฏิบติัจริง (Actual Role) เป็นบทบาทท่ีบุคคลลงมือกระท าจริงๆ ซ่ึงส่ิงท่ี
บุคคลปฏิบติัจริงนั้นอาจเกินเลยไปกวา่ความเช่ือทางสังคม ความคาดหมายของคนอ่ืนหรือความ
เขา้ใจของบุคคลเอง แต่ข้ึนกบัเง่ือนไขของบุคลิกภาพเฉพาะตวั และประสบการณ์ของเขาเองดว้ย  
 

2.4.3 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบับทบาท  
นกัวชิาการไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของบทบาทหลายอยา่งท่ีควร

ทราบ ณรงค ์ เส็งประชา (2541 หน้า 153) กล่าวว่า ควรจะศึกษาอนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิองคก์าร หรือกลุ่มสังคมต่างๆ เป็นตน้วา่  
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1) การขดัเกลาทางสังคม จะช่วยให้บุคคลในสังคมไดท้ราบบทบาทของตนไดดี้ข้ึน ทุกคน
จะเรียนรู้ถึงบทบาทและสถานภาพของตนจากประสบการณ์ จากการอยูร่่วมกบัคนอ่ืน และจากการ
ท่ีคนอ่ืนไดอ้บรมสั่งสอนไม่โดยทางตรงก็ทางออ้ม  

2) บทบาทท่ีบุคคลแสดงนั้น ไม่แน่เสมอไปวา่จะเหมือนกบับทบาทท่ีควรจะแสดงตาม
บรรทดัฐานของกลุ่มสังคม เพราะบทบาทท่ีบุคคลแสดงจริงนั้น เป็นผลจากบุคลิกภาพของผูแ้สดง
บวกกบับุคลิกภาพของบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมากระท าต่อกนัทางสังคม รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น เวลา 
สถานท่ีโอกาส ฯลฯ  

3) การให้ความส าคญัแก่สถานภาพมากเกินไป อาจมีผลให้เกิดการสร้างบทบาทใหม่ท่ีไม่
เป็นไปตามบรรทดัฐานขององคก์ารหรือกลุ่มสังคม อนัอาจก่อให้เกิดปัญหาข้ึนในองคก์ารได ้ เช่น 
การใหค้วามส าคญัแก่เจา้หนา้ท่ีธุรการมากเกินไป ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการเป็นเสมือนนายของอาจารย์ 
หรือให้ความส าคญักบัหวัหนา้แผนกมากเกินไป เวลาอาจารยไ์ปติดต่ออาจถูกวา่กล่าวแสดงอาการ
ข่มขู่หนา้บ้ึงตึงไม่ตอ้นรับได ้ฯลฯ  

4) คนเราจะแสดงบทบาทอย่างใดอยา่งหน่ึง จะค านึงถึงการไดรั้บความนิยมยกย่องจาก
บุคคลอ่ืนๆ ในสังคม เช่น คนท่ีท าตวัเรียบร้อย เพราะเขาคาดวา่จะไดรั้บความนิยมยกยอ่งช่ืนชมจาก
คนอ่ืนๆ คนท่ีขยนัท างาน ก็เพราะคาดหวงัวา่จะไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบหรือไดรั้บการ
ยกยอ่งจากเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ  

5) การก าหนดขอบเขตของบทบาท จะช่วยสร้างระเบียบของสังคม สร้างความสัมพนัธ์ ท่ีดี
ในองคก์าร และถา้จะไดมี้การช้ีแจงให้ไดท้ราบกนัอยา่งทัว่ถึงและตรงกนัก็จะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่สังคมมากข้ึน ขจดัปัญหาการแสดงบทบาทท่ีผิดไปไดม้ากขน ในองคก์ารหน่ึงถา้หวัหนา้คนงาน
น าเอาบทบาทของผูจ้ดัการมาแสดง อาจท าใหอ้งคก์ารนั้นเกิดความเครียดข้ึนได ้  

6) เม่ือบทบาทของคนเปล่ียนไปบุคลิกภาพของเขาจะเปล่ียนไปด้วยไม่มากก็น้อย 
ตวัอยา่งเช่น สามี-ภรรยาท่ีมีลูก เขาจะมีบทบาทใหม่เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะท าให้เขามีบุคลิกภาพเปล่ียนไป 
เช่น เป็นคนท่ีมีความรักและเขา้ใจเด็ก ท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีของลูก หรือการเปล่ียนบทบาทใน
อาชีพ จากลูกนอ้งไปเป็นหวัหนา้งาน บทบาทของเขาจะเปล่ียนไปมาก ฯลฯ  

7) บทบาทท่ีประทบัใจ จะท าใหคู้่บทปฏิบติัตามท่ีเราตอ้งการ การสร้างความประทบัใจอาจ
กระท าไดห้ลายวิธี เช่น การใชค้  าพูดท่ีไพเราะ ท่าทางท่ีน่ารัก การแต่งกายท่ีสง่างาม การมีเหรียญ
ตราประทบั การมีต าแหน่งชั้นยศ ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยสร้างความประทบัใจไดเ้ช่นกนั การสร้าง
ความประทบัใจอาจอยูใ่นรูปของทีมงาน เช่นในร้านคา้ พนกังานเสิร์ฟอาหาร แต่งตวัสะอาด หนา้ตา
ดี บริการดี หรือสถานศึกษาท่ีมีคณะผูบ้ริหารและครู-อาจารยเ์อาใจใส่ในระเบียบวินยั และการสอน
ท่ีดี เขม้งวดกวดขนัในการเรียนการสอน ความประพฤติของอาจารยเ์หมาะสม ไม่เคยปรากฏว่า
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กระท าผิดหรือเร่ืองอ้ือฉาวใดๆ นักเรียนก็เรียนเก่ง สอบเขา้เรียนต่อได้มาก ย่อมสร้างความ
ประทบัใจใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปได ้ฯลฯ  

8) การแสดงบทบาทบางบท จะตอ้งอาศยับุคคลท่ีมีบุคลิกลกัษณะเฉพาะ จึงจะแสดงบท
นั้นๆ ไดดี้ เช่น คนบางคนอาจแสดงภาพยนตร์ไดไ้ม่ดี แต่บางคนแสดงไดดี้ เพราะมีศิลปะการแสดง 
มีบุคลิกลกัษณะเหมาะสม ฯลฯ  

9) บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งหรือมีสถานภาพเดียวกนั จะแสดงบทบาทต่อคู่บทไม่เหมือนกนั 
ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนั ความเขา้ใจในลกัษณะของบทบาท ความพึงพอใจและการ
ยอมรับในบทบาทนั้นแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ต าแหน่งอธิการในวิทยาลยัผูท่ี้มาด ารงต าแหน่งจะ
แสดงบทบาทไม่เหมือนกนั คนหน่ึงอาจเอาจริงกบังานวิชาการ แต่อีกคนหน่ึงอาจสนใจแต่งาน
พฒันาอาคารสถานท่ี คนหน่ึงอาจประหยดั แต่อีกคนหน่ึงอาจฟุ่มเฟือย ฯลฯ  

10) บทบาทของบุคคลในสังคมยอ่มจะแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีเน่ืองจากความแตกต่างกนั
ในเร่ืองความเช่ือ ค่านิยม บุคลิกลกัษณะ ระดบัของความทนัสมยั และความคาดหวงัของบุคลากรใน
สังคม หรือองคก์ารนั้น  

3.11 ความส านึกในหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อสังคม จะช่วยใหมี้การปรับบทบาทของบุคลากรใน
องคก์ารหรือในสังคมนั้น เช่น ครูท่ีมีความคิดวา่ แมเ้ขาจะล าบาก แต่เขาก็จะสอนให้ดีท่ีสุด ท าตวั
เป็นแบบอยา่งท่ีดี รักษาจรรยาครู ก็จะส่งผลใหเ้ขาปรับบทบาทใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในการสอน  
 

2.4.4 ปัญหาทีเ่กี่ยวกบับทบาท  
ในการปฏิบติัตามบทบาทต่างๆ ของบุคคลแต่ละคนนั้น บทบาทต่างๆ ท่ีบุคคลเป็นเจา้ของ

มิไดอ้ยูล่อยๆ แต่จะเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบับทบาทอ่ืนๆ อยูต่ลอดเวลา บางคร้ังอาจก่อให้เกิด
ปัญหาซ่ึง อุบล เสถียรปกิรณกรณ์ (2539 หนา้ 80) ไดจ้  าแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  

1) ความขดัแยง้ในบทบาท บุคคลบางคนมีบทบาทท่ีตอ้งรับผิดชอบหลายบทบาทและการ
ปฏิบติัตามบทบาทเหล่านั้นมีผลท าใหต้อ้งบกพร่อง หรือละเมิดต่อบทบาทอ่ืน ความขดัแยง้ 
ในบทบาทเกิดข้ึนจากกรณีท่ีบุคคลพบวา่ ตนเองเผชิญกบัการเรียกร้องหรือความตอ้งการต่างๆ ท่ีไป
ดว้ยกนัไม่ได ้ ผลก็คือท าให้พวกเขาไม่สามารถตอบสนองการเรียกร้อง หรือความตอ้งการต่าง ๆ 
เหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์ หรือถ้ากล่าวในเชิงรายละเอียดของท่ีมาของความขดัแยง้ในบทบาท
ดงักล่าว ไดด้งัน้ี  

1.1) ความขดัแยง้ในบทบาท เกิดข้ึนเม่ือบุคคลเผชิญกบัการคาดหวงัในบทบาท 
ต่างๆ ท่ีพวกเขาพบวา่ไม่สามารถไปดว้ยกนัไดก้บัลกัษณะบุคลิกภาพของตวัเอง  
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1.2) ความขดัแยง้ในบทบาท เกิดข้ึนเม่ือบุคคลเผชิญกบัการคาดหวงัต่างๆ ท่ีขดัแยง้
กนั ซ่ึงการคาดหวงัต่างๆ เกิดข้ึนจากสมมติฐานเก่ียวกบับทบาทท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนัหรือในเวลา
เดียวกนัตั้งแต่ 2 บทบาทหรือมากกวา่ 2 บทบาทข้ึนไป  

1.3) ความขดัแยง้ในบทบาท เกิดข้ึนเม่ือบุคคลเผชิญกบัการคาดหวงัต่างๆ ท่ีขดัแยง้
กนั ซ่ึงการคาดหวงัต่างๆ ท่ีขดัแยง้กนัน้ีเกิดจากความสัมพนัธ์ท่ีบุคคลมีกบับุคคลอ่ืนซ่ึงมีชุดของ
บทบาทอยา่งเดียวกนั  

1.4) ความขดัแยง้ในบทบาท เกิดข้ึนเม่ือบุคคลเผชิญกบัการคาดหวงัต่างๆ ท่ีขดัแยง้
กนั ซ่ึงการคาดหวงัท่ีขดัแยง้กนัเกิดข้ึนจากการขาดความเห็นพอ้งตอ้งกนัระหวา่งบทบาท  

2) การรับรู้บทบาทและความคาดหวงัในบทบาทท่ีไม่ตรงกนั ปัญหาน้ีมกัจะเกิดข้ึนเม่ือคน
ในสังคมเดียวกนัมีการรับรู้และคาดหวงัในแต่ละบทบาทไม่ตรงกนั ในครอบครัว สามี ภรรยา อาจมี
การรับรู้และคาดหวงัในบทบาทของกนัและกนัไม่ตรงกนั เป็นตน้  

3) ความไม่สอดคลอ้งกนั ระหวา่งบทบาทและภาพพจน์ท่ีบุคคลมีเก่ียวกบัตนเองคนเราทุก
คนย่อมมีความรู้สึกนึกคิดหรือภาพพจน์เก่ียวกับเอกลักษณ์ของตนเอง ภาพพจน์เหล่าน้ีอาจ
สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบับทบาทท่ีผูอ่ื้นคาดหวงั ถา้หากภาพพจน์ท่ีเรามีสอดคลอ้งกบับทบาทท่ี
ผูอ่ื้นคาดหวงัก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถา้ไม่สอดคลอ้งปัญหายอ่มเกิดข้ึนได ้ 

 
2.5 แนวความคิดการกระจายอ านาจ 

การกระจายอ านาจ (decentralization) เป็นหลกัการอย่างหน่ึงของการจดัระเบียบการ
ปกครองประเทศ โดยมีหลกัการส าคญั คือ เป็นการโอนอ านาจการปกครองจากส่วนกลางไปให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินด าเนินการเอง โดยอิสระพอสมควร ภายใตจ้ากบญัญติัแห่งกฎหมาย การ
กระจายอ านาจให้เกิดการจดัระเบียบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินข้ึน องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ถือไดว้่าเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงตามแนวความคิดของหลกัการกระจายอ านาจ
ปกครอง มีรายละเอียดดงัน้ี (ลิขิต  ธีรเวคิน,อา้งใน เกศินี  แปรคนัธ์, 2553 หนา้ 14) 

1) รูปแบบของการกระจายอ านาจ แบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ 
1.1) การกระจายอ านาจตามอาณาเขต (size and boundary) หมายถึงการมอบอ านาจ

ไปให้ทอ้งถ่ินจดัท ากิจการหรือบริการสาธารณะในเขตทอ้งถ่ิน แต่ละทอ้งถ่ิน มีอิสระบางประการ
ในการปกครองตนเอง เช่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล สุขาภิบาล เป็นตน้ 

1.2) การกระจายอ านาจามภารกิจ (functional) หมายถึง การมอบอ านาจให้องค์การ
สาธารณะจดัท ากิจการประเภทใดประเภทหน่ึง เพื่อให้มีอิสระในการด าเนินงานให้เหมาะสมกบั
เทคนิคของงานนั้น 
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2) ความส าคญัของการกระจายอ านาจ มีความส าคญัในการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
โดยสรุปได ้2 ประเด็นใหญ่ๆ ดงัน้ี 

 2.1) การกระจายอ านาจเป็นรากแก้วของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
เน่ืองดว้ยประชาธิปไตยตอ้งประกอบดว้ยโครงสร้างส่วนบน คือ ระดบัชาติและโครงสร้างพื้นฐาน 
คือ ระดบัทอ้งถ่ิน การปกครองตนเองในรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง คือรากแกว้ เป็น
ฐานเสริมความส าคญัยิง่ของการพฒันาระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 2.2) การกระจายอ านาจมีความส าคญัในทางเศรษฐกิจและสังคมในดา้นการพฒันา
ชนบท 

3) หลกัการกระจายอ านาจมีองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ คือ 
  

2.5.1 ความหมายของการกระจายอ านาจ 
ค าว่า กระจายอ านาจ เป็นค าพูดหลายมิติ ทั้งมิติในทางการเมือง การปกครองและการ

บริหาร (ณรงคศ์กัด์ิ หอมมาลยั, 2546 หนา้ 12) ดงันั้นในการให้ความหมายจะตอ้งท าความเขา้ใจวา่
ผูใ้หค้วามหมายไดใ้หค้วามหมายในมิติใด 

ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (2545, น.
3) กล่าวว่า การกระจายอ านาจ (Decentralization) เป็นการกระท าหรือมาตรการท่ีรัฐบาลกลางหรือ
การบริหารราชการส่วนกลาง ราชการ ส่วนภูมิภาคไดม้อบอ านาจให้ทอ้งถ่ินจดัท ากิจการหรือการ
บริการสาธารณะบาง เร่ืองภายในเขตของแต่ละทอ้งถ่ินหรือโอนภารกิจการบริหารสาธารณะบาง
กิจการจาก รัฐไปใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประยูร  กาญจนดุล (2538)  ใหค้วามหมายของหลกัการกระจายอ านาจ คือกระจายอ านาจ
ไปทางการปกครองประเทศจากส่วนกลางบางอยา่ง โดยไปให้ประชาชนในทอ้งถ่ินฝึกหดัจดัท า ซ่ึง
ถือวา่เป็นการปกครองทอ้งถ่ินของตนเอง  

ลขิิต  ธีรเวคิน (2535) ไดใ้หค้วามหมายในลกัษณะของความส าคญักบัการกระจายอ านาจ
ในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม โดยสรุปได ้2 ประเด็นใหญ่ๆ ดงัน้ี 

1. การกระจายอ านาจเป็นรากแกว้ของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย เน่ือง
ดว้ยประชาธิปไตยตอ้งประกอบดว้ย โครงสร้างส่วนบน คือ ระดบัชาติและโครงสร้างส่วนฐาน คือ
ระดบัทอ้งถ่ิน การปกครองตนเองในรูปแบบของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง คือรากแกว้ 
เป็นฐานเสริมส าคญัยิง่ของการพฒันาระบบเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

2. การกระจายอ านาจมีความส าคญัในทางเศรษฐกิจและสังคม ในดา้นการพฒันา
ชนบทโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึง ลกัษณะดงักล่าวจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศยัการ
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ปกครองตนเองในลกัษณะท่ีมีความอิสระ พอสมควรซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็จะตอ้งมีการกระจายอ านาจ
อยา่งแทจ้ริง 

พฒันา พุฒตาล (2537) ใหค้วามหมายค าวา่ กระจายอ านาจ คือการกระจายอ านาจทางการ
ปกครองโดยรัฐบาลเป็นผูโ้อนอ านาจให้แก่ทอ้งถ่ิน อ านาจท่ีโอนให้ไปเพื่อให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน
นั้นๆ ได้มีโอกาสในการปกครองตน ตาม เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินและอ านาจการ
ปกครองท่ีไดรั้บมาจากรัฐบาลท่ีน่า จะมีความหมายท่ีครอบคลุมในดา้นการบริการสาธารณะต่างๆ 
โดยมีอ านาจในการตดัสินใจอยา่งอิสระ รวมทั้งการก าหนดนโยบายของทอ้งถ่ินเองดว้ย 

สถาบันด ารงราชานุภาพ (2540) แบ่งความหมายของการกระจายอ านาจออกเป็น 2 
ความหมาย คือ 

1. การกระจายตามอาณาเขต หมายถึง การมอบอ านาจไปให้ทอ้งถ่ินจดัท ากิจการ
หรือบริการสาธารณะภายในเขตทอ้งถ่ิน แต่ละทอ้งถ่ินมีอิสระบางประการในการปกครองตนเอง 
เช่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นตน้ 

2. การกระจายอ านาจตามกิจการ หมายถึง การมอบอ านาจให้องค์การสาธารณะ
จดัท ากิจการประเภทใดประเภทหน่ึง เพื่อใหอิ้สระในการด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบัเทคนิคของงาน
นั้น เช่น การไฟฟ้า การประปาและการโทรศพัท ์เป็นตน้ 

จากความหมายทั้งหมดท่ีกล่าวมาพอจะสรุปไดว้า่ การกระจายอ านาจหมายถึง การ
ถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจและภารกิจภาครัฐจากส่วนกลางให้แก่องค์กรท่ีอยู่ในระดบัล่างกว่า
ด าเนินการแทน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค องค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนๆ ในรูป
ของคณะกรรมการท่ีมีอิสระกว่า โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อการบรรลุคุณภาพ
ชีวติท่ีดีกวา่ 

 
2.6 แนวคิดเกีย่วกบัองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.6.1 แนวความคิดการปกครองท้องถิ่น 
ไดมี้ผูนิ้ยามความหมายของค าวา่  “การปกครองทอ้งถ่ิน” ไวด้งัน้ี 
ประหยัด  หงส์ทองค า (2526) กล่าวว่า การปกครองทอ้งถ่ินประกอบดว้ยสาระส าคญั 5 
ประการ 
1) การปกครองทอ้งถ่ินหมายถึงการปกครองชุมชนหน่ึง ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนัใน

ดา้นความเจริญ จ านวนประชากร ขนาดของพื้นท่ี เช่น แบบนครหลวง แบบเทศบาล แบบสุขาภิบาล 
แบบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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2) ความเป็นอิสระการปกครองชุมชน ท่ีเรียกว่าเป็นการปกครองทอ้งถ่ินนั้น องค์การ
ปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความเหมาะสม ถา้มี
อ านาจนอ้ยเกินไปก็ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินไดส้มเจตนารมณ์
ของการปกครองทอ้งถ่ิน ในทางกลบักนัถา้องคก์รในทอ้งถ่ินมีอ านาจมากเกินไป จนไม่มีขอบเขต
อะไรมาจ ากดั ก็จะกลายเป็นอ านาจรัฐท่ีมีอ านาจอธิปไตย อนัมีผลท าใหป้ระเทศชาติแตกแยกเป็นรัฐ
เล็กรัฐน้อย ด าเนินการปกครองทุกส่ิงทุกอย่างด้วยตนเองภายในชุมชน ซ่ึงเป็นเร่ืองเกินขอบเขต
ความสามารถของท้องถ่ินท่ีจะท าได้ เพราะข้อจ ากัดของท้องถ่ินนั้นเองเร่ืองอ านาจอิสระของ
ทอ้งถ่ินน้ี มีขอบเขตท่ีแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะความเจริญและความสามารถของประชาชน
ในทอ้งถ่ินนั้นเป็นส าคญั รวมทั้งความใจกวา้งของรัฐบาลกลาง ในการพิจารณาท่ีจะกระจายอ านาจ
ใหอ้งคก์ารปกครองทอ้งถ่ินมากนอ้ยแค่ไหนจึงจะเหมาะสม 

3) องค์การปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ท่ีจะด าเนินการ
ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายนั้นอาจแบ่งได ้2 ประเภทดว้ยกนัคือ 

3.1) องค์การปกครองทอ้งถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบั
ต่างๆขององคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ี และ
เพื่อใชบ้งัคบัแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น ขอ้บญัญติัจงัหวดั เทศบาล
บญัญติั ขอ้บงัคบัสุขาภิบาล เป็นตน้ 

3.2) เป็นสิทธิส าคญัและเป็นหัวใจของการด าเนินงานขององค์การปกครอง
ทอ้งถ่ิน ก็คือสิทธิในการก าหนดงบประมาณ เพื่อบริการกิจการอนัเป็น
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารปกครองทอ้งถ่ินนั้นๆ 

4) องคก์ารท่ีจ าเป็นในการปกครองตนเอง (Necessary Organization) องคก์ารท่ีจ าเป็นใน
การปกครองตนเองของท้องถ่ิน โดยทัว่ไปแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายด้วยกัน คือ องค์การฝ่าย
บริหารและองคก์ารนิติบญัญติั เช่น การปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบเทศบาล ก็มีคณะเทศมนตรีเป็น
ฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบญัญติั  

5) ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองของประชาชนเป็นหัวใจท่ีส าคญัประการหน่ึง ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป ทอ้งถ่ินของ
ประชาชนอยา่งท าไดห้ลายแบบหลายระดบั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสนใจ ความสามารถ ความเสียสละ
ของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ เป็นส าคญั เช่น ประชาชนบางคนอาจมีส่วนร่วมเฉพาะการใช้สิทธิ
เลือกตั้งตวัแทนของตนเข้าไปปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งต่างๆ ขององค์การปกครองท้องถ่ินนั้น 
ประชาชนบางคนอาจมีความสนใจท่ีจะเขา้ฟังการประชุมสภาทอ้งถ่ิน รวมทั้งเอาใจใส่ดูแลการ
ปฏิบัติหน้าท่ี หรือการบริหารงานของตนในองค์การปกครองท้องถ่ินว่ารับผิดชอบต่อความ
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เจริญก้าวหน้า และผลประโยชน์ของประชาชนและทอ้งถ่ินมากน้อยเพียงใด เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณาเลือกตั้งในคร้ังต่อไป หรือประชาชนบางคนอาจมีความสนใจในกิจการของ
ทอ้งถ่ินมาก มีความเสียสละสูง มีความตั้งใจจริงท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคค์วามเจริญ
ให้แก่ทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง ก็อาจรับสมคัรเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนตดัสินใจเลือกเขา้ไปรับผิดชอบ
ในกิจการของทอ้งถ่ินโดยตรงก็อาจท าได ้

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างกวา้งขวาง ยงัเป็นการช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความเขา้ในอยา่งถ่องแทใ้นกลไกการปกครองระบอบประชาธิปไตย เกิดความส านึก
ในความส าคญัของสิทธิเสรีภาพของการเมือง การงานตลอดจนเกิดความต่ืนตวัท่ีจะใช้สิทธิทาง
การเมืองของตน หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองดว้ยความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม
อีกดว้ย 

 
2.6.2 แนวคิดเกีย่วกบัองค์การบริหารส่วนต าบล  
2.6.2.1 ความหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล  

องคก์ารบริหารส่วนต าบล คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และราชการส่วนทอ้งถ่ิน จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 (โกวทิย ์พวงงาม, 2546 หนา้ 170)  

 
2.6.2.2 ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบล  

จากการท่ีสภาต าบลไดจ้ดัตั้งข้ึนตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 222/2499 ลงวนัท่ี 8 
มีนาคม พ.ศ. 2499 เร่ือง ระเบียบบริหารราชการส่วนต าบลและหมู่บา้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปิด
โอกาสใหร้าษฎรไดเ้ขา้มาร่วมกนับริหารงานของต าบลและหมู่บา้นทุกอยา่ง เท่าท่ีจะเป็นประโยชน์
แก่ทอ้งท่ีและราษฎรเป็นส่วนรวม อนัจะเป็นทางน าราษฎรไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ดว้ยวิธีจดัให้มีสภาต าบลและคณะกรรมการต าบลข้ึนนั้น ต่อมาในวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2509 
กระทรวงมหาดไทยไดมี้ค าสั่งท่ี 275/2509 เร่ือง ระเบียบบริหารราชการส่วนต าบลและหมู่บา้น 
(ฉบบัท่ี 2 ) ข้ึน โดยรวมคณะกรรมการต าบลและสภาต าบลเขา้เป็นองคก์รเดียวกนั เช่นเดียวกบัแบบ
การปกครองของสุขาภิบาล เพื่อให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
สภาวการณ์ยิ่งข้ึน และให้สอดคล้องกับโครงการพฒันาเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีไดล้งมติรับหลกัการ  

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 ไดมี้ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 326 แกไ้ขปรับปรุง
ระเบียบบริหารของต าบล และให้ปรับปรุงต าบลให้เป็นสภาต าบลตามประกาศคณะปฏิวติัฉบบัน้ี
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ภายใน 3 ปี เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะนั้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อยา่งไรก็ตาม สภาต าบลยงัไม่เป็นนิติบุคคล แต่ถือเป็นหน่วยหน่ึงขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั หรือหน่วยยอ่ยขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

ต่อมารัฐบาลไดป้รับปรุงฐานะของสภาต าบลให้เป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถรองรับการ
กระจายอ านาจไปสู่ประชาชนไดม้ากยิ่งข้ึน ตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 6 และยกฐานะสภาต าบลซ่ึงมีรายไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนเป็นองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล โดยพระราชบญัญติัสภา
ต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบบักฤษฎีกา 
เล่มท่ี 111 ตอนท่ี 53 ก. ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2537  

เกณฑ์ท่ีก าหนดให้สภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไป ตามพระราชบญัญติั
สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 กล่าวคือ สภาต าบลท่ีมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนั 3 ปี เฉล่ียไม่ต ่ากวา่ปีละ 150,000 บาท หรือตามเกณฑ์
รายได้เฉล่ียนั้ น อาจจัดตั้ งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นให้ระบุช่ือและเขตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไวด้ว้ย ส าหรับการเปล่ียนแปลงเกณฑ์รายไดเ้ฉล่ียของสภาต าบลให้ท า
เป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลให้พน้จากสภาพแห่งสภาต าบล นบัแต่วนัท่ีกระทรวงมหาดไทย
ไดป้ระกาศจดัตั้งข้ึนเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 
และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพยสิ์น สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หน้ี และเจา้หนา้ท่ีของสภาต าบลไป
เป็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล (ส านกัวจิยั สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์, 2545 หนา้ 8)  

 
2.6.2.3 จุดมุ่งหมายของการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  
องคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชนมาก

ท่ีสุด จุดมุ่งหมายส าคญัของการจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลก็เพื่อให้เป็นองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีสามารถรองรับการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนให้มากยิ่งข้ึน และพฒันาไปสู่การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบเทศบาล (สนิท จรอนนัต์, 2543 หนา้ 44) พระราชบญัญติัองคก์าร
บริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 จึงมีบทบญัญติัท่ีก าหนดให้มีการยุบรวมองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ดงัน้ี  
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1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจรวมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมีเขต
ติดต่อกนัภายในเขตอ าเภอเดียวกนัได ้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น  

2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจรวมกบัหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
เขตติดต่อกนัภายในเขตอ าเภอเดียวกนัได ้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น  

3. องคก์ารบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนประชากรทั้งหมดไม่ถึง 2,000 คน เป็น
เหตุใหไ้ม่สามารถบริหารงานพื้นท่ีนั้นใหมี้ประสิทธิภาพได ้ใหก้ระทรวงมหาดไทยประกาศยบุ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงักล่าว โดยใหร้วมพื้นท่ีเขา้กบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ืนท่ีมีเขต
ติดต่อกนัภายในเขตอ าเภอเดียวกนั หรือใหร้วมพื้นท่ีเขา้กบัหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ี
มีเขตติดต่อกนัภายในเขตอ าเภอเดียวกนั ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น  

 
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล  
องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีโครงสร้างคลา้ยกบัเทศบาล ท่ีมีทั้งฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่าย

บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย  
1. สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล (สภา อบต.)  
2. นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล (นายก อบต.)  
ดงันั้น โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล

และคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย สมาชิก
หมู่บา้นละ 2 คน เหมือนเดิม เหมือนโครงสร้าง อบต. (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2546) คณะ
ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 1 คน และรอง
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 2 คน  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ดงัต่อไปน้ี  
1. ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร

กิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ร่างขอ้บญัญติั

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
3. ควบคุมการปฏิบติังานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบาย แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ขอ้บญัญติั ระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ  
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ดงัต่อไปน้ี  
1. ก าหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ขอ้บญัญติั ระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ  

2. สั่ง อนุญาต และอนุมติัเก่ียวกบัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองคก์าร

บริหารส่วนต าบล  
4. วางระเบียบเพื่อใหง้านขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
5. รักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัและกฎหมายอ่ืน  

 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบั

ท่ี 5) พ.ศ. 2546 ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไวด้งัน้ี (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 2547 หนา้ 22) มาตรา 66 องคก์ารบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจหนา้ท่ีในการพฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม  

ดงันั้น โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
และคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย สมาชิก
หมู่บา้นละ 2 คน เหมือนเดิม เหมือนโครงสร้าง อบต. (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2546) คณะ
ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 1 คน และรอง
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 2 คน  

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ดงัต่อไปน้ี  
1. ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร

กิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ร่างขอ้บญัญติั

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
3. ควบคุมการปฏิบติังานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 

นโยบาย แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ขอ้บญัญติั ระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ  
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ดงัต่อไปน้ี  
1. ก าหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ขอ้บญัญติั ระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ  

2. สั่ง อนุญาต และอนุมติัเก่ียวกบัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองคก์าร

บริหารส่วนต าบล  
4. วางระเบียบเพื่อใหง้านขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  
5. รักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัและกฎหมายอ่ืน  
 
 อ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบล  
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบั

ท่ี 5) พ.ศ. 2546 ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไวด้งัน้ี (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 2547 หนา้ 22) มาตรา 66 องคก์ารบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจหนา้ท่ีในการพฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม มาตรา 67 ภายใตบ้งัคบั
แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงัต่อไปน้ี  

1. จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก  
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกลู  
3. ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ  
4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
6. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ  
7. คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  
9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร  
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มาตรา 68 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจจดัท ากิจการในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัต่อไปน้ี  

1. ใหมี้น ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
2. ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน  
3. ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้า  
4. ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ  
5. ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
6. ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว  
7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
8. การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน  
9. หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
10. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม  
11. กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์ 
12. การท่องเท่ียว  
13. การผงัเมือง  
 

1) บทบาทหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลตามรัฐธรรมนูญ 
การต่ืนตวัของนานาประเทศท่ีเร่ิมตระหนกัถึงภยนัตรายต่อมนุษยช์าติอนัเกิดจากปัญหา

ความเส่ียมโทรมของธรรมชาติ การร่อยหรอลงไปไปอย่างรวดเร็วของทรัพยากรธรรมชาติ และ
สภาวะเน่าเสียของดิน อากาศ และน ้ า ซ่ึงสภาพความร้ายแรงของปัญหาปรากฏเด่นชดัในภูมิภาค
หลายส่วนของโลก จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดนโยบาย และการจดัการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และ
การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงได้ถูกก าหนดไวเ้ป็นแนวนโยบายแห่งรัฐ 
เก่ียวกบัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ.2517  เป็นคร้ังแรกเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความเคล่ือนไหว ต่อมาถูกยกเลิก และไดมี้การตรา
รัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ.2521  ข้ึนมาใชบ้งัคบัแทน โดยไดมี้การก าหนดแนวนโยบายแห่งรัฐในเร่ืองน้ี
ไวท้  านองเดียวกนั (รัฐธรรมนูญ 2521 มาตรา 65) อย่างไรก็ตามแนวนโยบายแห่งรัฐเก่ียวกบัการ
พิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ตามรัฐธรรมนูญดงักล่าวน้ี เป็นเพียงพื้นฐานเพื่อ
เป็นแนวทางให้ฝ่ายบริการก าหนดนโยบาย และให้ฝ่ายนิติบญัญติัท่ีจะตรากฎหมายออกมาเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีเท่านั้น หาใช่เป็นการใชสิ้ทธิตามรัฐธรรมนูญใหแ้ก่ประชาชนชาวไทยแต่อยา่งใดไม่ 
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 เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย ไดถู้กท าลายไปอยา่ง
มากมาย ท าใหรั้ฐบาลไดต้ระหนกัถึงมาตรการในการควบคุมป้องกนัละแกไ้ขปัญหาและผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โดยเร่ิมจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2517 ท่ีได้กล่าวถึงการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของประเทศ 
 มาตรา 77 ไดก้ล่าวว่า รัฐพึงบ ารุงรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอ้มและความงามทาง
ธรรมชาติ รวมทั้งป่าไม ้ตน้น ้า ล าธาร และน่านน ้า 
 มาตรา 97 ไดก้ล่าวไวว้า่ รัฐพึงบ ารุงรักษาส่ิงแวดลอ้มให้สะอาด และพึงขจดัส่ิงเป็นพิษ ซ่ึง
ท าบายสุขภาพและอนามยัของประชาชน รัฐบาลไดเ้ห็นความส าคญัของการรักษาส่ิงแวดลอ้ม จึงได้
มีแนวนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และไดก้ าหนดพระราชบญัญติัส่ิงแวดลอ้ม 

สรุป หลักการส าคัญของการให้อ านาจแก่ประชาชนในการปกครองตนเองท่ีเป็นการ
ปกครองทอ้งถ่ินไดแ้ก่ 

1) ตอ้งจดัให้มีการเลือกตั้ง (Election) เพื่อให้คนในทอ้งถ่ินนั้นไดมี้โอกาสเขา้ไปเป็น
ตวัแทนของประชาชนในการปกครองตนเองด้วยการเป็นฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่าย
บริหารองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินนั้น 

2) ตอ้งมีองคก์รท่ีส าคญั ซ่ึงหมายถึง สภาทอ้งถ่ิน (Local Council) เพื่อเป็นสถาบนัท่ีจะ
แสดงถึงเจตจ านงของคนในทอ้งถ่ิน 

3) ตอ้งมีเขตพื้นท่ี (Territory) ในการบริหารและความรับผดิชอบท่ีมีหนา้ท่ีก าหนดไวใ้ห ้
โดยกฎหมายและเขตพื้นท่ีน้ีจะตอ้งสอดคล้องกบังบประมาณ หรือรายได้เพื่อการ
บริหารการปกครองตนเองอยา่งเพียงพอ 

4) ตอ้งให้องค์กรท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อการบริหารปกครองท้องถ่ินนั้นๆ มีสภาพนิติบุคคล 
(Juridical Person) เพื่อผลสมบูรณ์ตามกฎหมายในการปกครองตนเอง 

5) ตอ้งให้หน่วยงานการปกครองท่ีจดัตั้งข้ึนมีรายได ้(Revenue) และมีอ านาจในการ
จดัท างบประมาณ (Budget) เพื่อการบริหารงานในหนา้ท่ีของตนได ้

6) ตอ้งไม่ให้นโยบายการปกครองท้องถ่ินนั้นๆ ต้องอยู่ในสายบงัคบับญัชา หรืออยู่
ภายใตอ้ านาจการปกครองบงัคบับญัชาของนโยบายการปกครองทางราชการหรือ
หน่วยการปกครองท้องถ่ินด้วยกัน ทั้งน้ีเพื่อความมีอิสระในการปกครองตนเอง 
(Autonomy) 

7) ต้องมีอ านาจในการตราข้อบัญญัติท้องถ่ิน เพื่อให้มีอ านาจบงัคับให้เป็นไปตาม
กฎหมาย (Law Enforcement) ของทอ้งถ่ินและเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามหนา้ท่ี
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ความรับผดิชอบท่ีกฎหมายบญัญติัใหอ้ านาจไว ้แต่ขอ้งบญัญติัของทอ้งถ่ินจะขดั หรือ
ละเมิดกฎหมายของรัฐมิได ้

ตอ้งให้หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินนั้นเป็นสถาบนัทางการเมืองการปกครองระดบัทอ้งถ่ิน 
และจะต้องได้รับการสนับสนุน และมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) ของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน 

2.6.3 บทบาทองค์การบริหารส่วนต าบลกบัการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน 
รูปแบบการบริหาร องคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล

และคณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึง 
เลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ บริหารส่วนต าบลนั้น 
จ านวนอย่างน้อยท่ีสุด 6 คน แต่จะมีจ านวนมากเพียงใดข้ึน อยู่กับจ านวนหมู่บ้านในเขต ตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 

จ านวนหมู่บา้นในเขต อบต. จ านวนสมาชิกสภา อบต. 
   1 หมู่บา้น    มีหมู่บา้นละ 6 คน 
   2 หมู่บา้น    มีหมู่บา้นละ 3 คน 
   ตั้งแต่ 3 หมู่บา้นข้ึนไป    มีหมู่บา้นละ 2 คน 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 290 ไดบ้ญัญติัให้องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ีส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
(1) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี 
(2) การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่นอก

เขตพื้นท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวติของประชาชนในพื้นท่ีของตน 
(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นท่ี ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพอนามยัของประชาชนในพื้นท่ี 
(4) การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 

 ดงันั้น จึงเป็นความต่อเน่ืองท่ีส าคญัเม่ือชุมชนใดพร้อมในการจดัตั้งเป็นองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแลว้จะตอ้งมีการด าเนินการจดัท าขอ้บญัญติัอนัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มไวอ้ยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้
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2.7 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.7.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบับทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ภิรดา  สาริบุตร (2553: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในการ
จดัการทรัพยากร ในทอ้งถ่ิน: กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดั 
ศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. บทบาทของการจดัการทรัพยากรในทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
กนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยรวม 
ด้านการจัดท าแผนด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์  ด้านการบ า รุงรักษาและด้านการ
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ มีบทบาทอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะว่าสมาชิกสภา
องคก์ารบริหาร ส่วนต าบลส่วนใหญ่นั้น จะไดรั้บการเลือกตั้งมาจากการใชร้ะบบการหาเสียง ท่ีอาจ
มุ่งเนน้ท่ีจะมีการสร้างรูปธรรม ไม่วา่จะเป็น การท าถนน การขุดคลอง การสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ 
โดยไม่ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองการจดัการกบัทรัพยากรในทอ้งถ่ินของตนเองเลย ตลอดจนสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ยงัไม่มีวิสัยทศัน์ท่ีจะท าการพฒันาเก่ียวกบัทรัพยากรในทอ้งถ่ินของ
ตนเอง โดยไม่มีการบริหารจดัการกบัทรัพยากรหรือมีการน ทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ปใชอ้ยา่งเป็นระบบ
และเป็นแบบแผน จึงเป็นสาเหตุท าใหมี้บทบาทอยูใ่นระดบัปานกลาง  

2. ปัญหาในการจดัการทรัพยากรในทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล ภายในเขต
อ าเภอกนัทรารมย ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โดยรวม ดา้นการจดัท าแผน ดา้นมาตรการในการบ ารุงรักษา ดา้นการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ มี
บทบาทอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ยงั
ไม่ให้ความส าคญัเก่ียวกบัทรัพยากรในทอ้งถ่ินของตนมากเท่าท่ีควร และยงัคงมุ่งเน้นท่ีจะมีการ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่วา่จะเป็น การท าถนน การขดุคลอง การสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ โดยไม่ได้
ให้ความส าคญัในเร่ืองการจดัการกบัทรัพยากรในทอ้งถ่ินของตนเองเท่าท่ีควร และยงัขาดการจดั
วางแผนในการบ ารุง รักษา และควบคุม  

สุเชษฐ์  มีไพตรีจิตต์  (2540: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถ
ในการปฏิบติังานตามอ านาจหน้าท่ีของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล: ศึกษากรณี
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยมีกลุ่มตวัอย่างโดยพบว่าความสามารถในการปฏิบติังานตาม
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารยงัอยูใ่นระดบัปานกลางมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความสามารถในการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ี คือ การไดรั้บการฝึกอบรม และการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  
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ภาณุ  ธรรมสุวรรณ (2541: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ฐานะและบทบาทของสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในความคาดหวงัของประชาชน: ศึกษากรณีต าบลพนางตุง จงัหวดัพทัลุง 
ผลการศึกษาพบวา่  

1) ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจ ต่อฐานะ-บทบาทของสมาชิกสภาพ อบต. 
และโครงสร้าง อบต. ค่อนขา้งสูง แต่เป็นความเขา้ใจต่อตวัองค์กร อบต. มากกว่าตวัสมาชิกสภา 
อบต. ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจค่อนขา้งสูงเป็นกลุ่มประชาชนท่ีติดตามข่าวสารการด าเนินงาน
ของ อบต. โดยการทราบข่าวมาจากก านนั ผูใ้หญ่บา้น เพื่อนบา้น ญาติพี่นอ้ง และท่ีประชุมหมู่บา้น 
ปัจจยัท่ีส าคญัในการตดัสินใจเลือกสมาชิกสภา อบต. คือ ความรู้ ความสามารถ และมีความซ่ือสัตย์ 

2) ประชาชนส่วนใหญ่ มีความเช่ือมัน่และพอใจกบัการมี อบต. และสมาชิกสภา อบต. เพื่อ
ช่วยแกปั้ญหาของทอ้งถ่ิน ความคิดเห็นของประชาชนต่อหนา้ท่ีของสมาชิกสภา อบต. คือ การท า
หน้าท่ีพฒันาต าบล และเป็นตวัแทนรักษาผลประโยชน์ของชาวบา้น และเช่ือว่าสมาชิกสภา อบต. 
จะช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในต าบลได ้รวมทั้งเป็นท่ีพึ่งของชาวบา้น 

3) ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรก าหนดวุฒิทางการศึกษาและอายุของสมาชิก
สภา อบต. เพิ่มข้ึน ควรลดบทบาทก านัน-ผูใ้หญ่บา้น ใน อบต. ลง และควรมีการเผยแพร่ผลการ
ท างานของสมาชิก อบต. เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ สมาชิกสภาพ อบต. ในความ
คาดหวงัของประชาชน คือ ตอ้งมีความซ่ือสัตย ์เสียสละ รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ตอ้งท า
หนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือประชาชน และดูแลการพฒันาทอ้งถ่ิน 

4) ประชาชนท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ ต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจต่อฐานะบทบาท
ของสมาชิกสภา อบต. แตกต่างกนั แต่ความรู้สึกพอใจต่อการมี อบต. ไม่มีความแตกต่างและระดบั
ความรู้ ความเขา้ใจต่อฐานบทบาทของสมาชิกสภา อบต. และโครงสร้าง อบต.ของประชาชนท่ี
ต่างกนั ไม่ท าใหก้ารตดัสินใจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ในอนาคตแตกต่างกนั 

ศุภกร  อารมณ์ (2550: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาบทบาทองคก์ารบริหารส่วนต าบลในมุมมองของ
ลุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอรัตภูมิท่ีมีต่อการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ อ าเภอ 
รัตภูมิ  จงัหวดัสงขลา  ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอรัตภูมิต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์มีความรู้ ความเขา้ใจระดบัปาน
กลาง ซ่ึงถือวา่ยงันอ้ยอยูม่าก สถานภาพของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอรัตภูมิ
ไม่มีผลต่อการก าหนดบทบาทในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และการศึกษาศกัยภาพดา้นจุดเด่น 
จุดดอ้ย พบว่าปัจจยัอยูใ่นดา้นบวกซ่ึงถือวา่เป็นจุดเด่นค่อนขา้งมาก ซ่ึงจะส่งผลให้องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอรัตภูมิมีการก าหนดบทบาทในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษม์ากข้ึน 
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ขอ้เสนอแนะควรบูรณาการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นเขตอ าเภอรัตภูมิ ให้ครอบคลุม ทุก
พื้นท่ีเพื่อให้บุคลากรหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องได้ตระหนัก และหวงแหนแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น
ทรัพยากรอนัมีค่าของอ าเภอรัตภูมิใหค้งอยูใ่นสภาพท่ีดีตลอดไป 

 
2.7.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

สมคิด รัตนวงศ์ไชย (2541: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาความรู้และความเขา้ใจของคณะ
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างข้ึนโดยมนุษย ์คือ ถาวรวตัถุโบราณสถาน
ศิลปะ และวฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นตน้ ตลอดจนมีความเขา้ใจวิธีการแกปั้ญหาท่ีอาจสร้างผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งสภาพแวดลอ้มทางน ้ า สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัป่าไม ้ สัตว ์ แร่ธาตุและเสียง          
ท่ีมุ่งเนน้การแกปั้ญหาโดยรัฐบาลและประชาชนเป็นส าคญั 

ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ (2542: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาความรู้ความเขา้ใจทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของเจา้หนา้ท่ีปกครองทอ้งถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณี: อ าเภอท่าแซะ 
จงัหวดัชุมพร ผลการศึกษาพบว่าเจา้หน้าท่ีปกครองทอ้งถ่ินระดบัต าบลและหมู่บา้นในอ าเภอท่า
แซะ จงัหวดัชุมพร มีความรู้และความเขา้ใจในระดบัท่ีดีถึงดีมาก ต่อทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรน ้ า 
ทรัพยากรดิน และท่ีดิน ตลอดจนทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆ นอกจากน้ีแลว้ยงัมีความเขา้ใจอยา่งชดัเจน
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในส่วนของความรู้พื้นฐานและการใชป้ระโยชน์ส าหรับ
การวางแผนในระดบัทอ้งถ่ิน ในท านองเดียวกนัเจา้หนา้ท่ีปกครองทอ้งถ่ินมีความรู้ในการจดัการ
ของเสียและน ้ าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรมได ้ และเป็นท่ีชดัเจนว่าเจา้หนา้ท่ีปกครองทอ้งถ่ิน
ร้อยละ 48.1 ไดใ้ห้ความสนใจต่อขอ้มูลข่าวสารทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในขณะท่ีส่วนท่ีเหลือไม่ให้
ความสนใจ 

นภดล อุบลเลิศ (2543: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัในเร่ือง ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
เมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงผลของการวิจยัพบวา่ คณะกรรมการองค์การบริหารส่วน
ต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยรวม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลของการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ในดา้นโครงสร้าง มีการ
ด าเนินงานท่ีอยู่ในระดบัมาก ดา้นสมรรถภาพมีความเหมาะสมของทรัพยากรซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 
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ด้านกระบวนการ มีการปฏิบติัตามขั้นตอนอยู่ในระดบัมาก และด้านผลการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก  

สนัน่ แสนกลา้ (2544: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองบทบาทสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เขตอ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ 
ผลการวจิยั พบวา่   

1. สภาพการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในดา้นแหล่งน ้ามีการขุดลอกแหล่ง
น ้าใหก้วา้งและลึกกวา่เดิม ขุดเจาะน ้ าบาดาลข้ึนมาใช ้ดา้นป่าชุมชน มีการปลูกป่าในวนัส าคญั ดา้น
ทรัพยากรดิน มีการหา้มการเผาซงัขา้วในหนา้แลง้ และดา้นชุมชน มีการก าจดัขยะมูลฝอยและน ามูล
สัตวไ์ปท าปุ๋ยหรือการใชป้ระโยชนใ์นดา้นอ่ืนๆ  

2. บทบาทของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติด้าน
แหล่งน ้ ามีการจดัท าแผน พฒันาคลองสาธารณะประโยชน์ ขุดลอกแหล่งน ้ าท่ีมีความต้ืนเขิน การ
ควบคุมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้ าการประชาสัมพนัธ์การจดัการแหล่งน ้ า และประเมินผลการ
ด าเนินการแลว้เสร็จ ดา้นป่าชุมชนมีการจดัท าแผนพฒันาป่า ท าเลเล้ียงสัตว ์โดยมีการก าหนดโทษ
ของผูท่ี้ท าการบุกรุกและเขา้ไปท าลายป่าไม ้ โดยมีการก าหนดพื้นท่ีป่าอย่างชดัเจน และจดัการ
ประชาสัมพนัธ์และช้ีแจงใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงบทบาทหนา้ท่ีการอนุรักษป่์าไม ้มีการติดตามการ
ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนตามระยะเวลาท่ีก าหนด ดา้นทรัพยากรดิน มีการจดัท าแผนการใช้ปุ๋ย
หมกั ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด มาใชใ้นการบ ารุงดิน เพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี โดยเลือกพนัธ์พืชท่ีจะ
เพาะปลูกใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพของดินโดยมีการรณรงคใ์ห้เกษตรใชเ้กษตรอินทรีย ์ท่ีปลอด
สารเคมีและสารพิษโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนพฒันา
ทรัพยากรดิน ดา้นสภาพชุมชนมีการจดัท าแผนพฒันาก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล โดยมีการจดัหาท่ี
ทิ้งขยะให้มีความเพียงพอต่อปริมาณขยะในภาวะปัจจุบนั จดัหาภาชนะ ถงัเก็บน ้ าฝนเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค และมีการติดตามการด าเนินงานตามแผนพฒันาชุมชน  

3. สภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในด้านแหล่งน ้ ามีปริมาณน ้ าเพื่อ
การเกษตรไม่เพียงพอ แหล่งน ้าต้ืนเขิน ดา้นป่าชุมชน ชาวบา้นท าการตดัไมท่ี้ไม่ไดข้นาดไปเผาถ่าน
และท าช้ือเพลิง ดา้นทรัพยากรดิน ดินเส่ือมสภาพ โดยขาดอินทรียวตัถุ บริเวณผวิดินถูกกดัเซาะและ
ดา้นชุมชนทางระบายน ้าอุดตนั ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ มีน ้าขงั ขยะมูลฝอยก็ส่งกล่ินเหมน็  

จากงานวจิยัในประเทศท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ไดมี้การศึกษาบทบาทขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในการจดัการทรัพยากรในทอ้งถ่ินและผลจากการศึกษาบทบาทก็อยูใ่นระดบัปาน
กลาง แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลยงัไม่ถือว่าบทบาทในการจดัการทรัพยากรใน
ท้องถ่ินเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีบทบาทในการจัดการ
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ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในท้องถ่ินของตน เพื่อให้การใช้ประโยชน์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

2.8 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
กรอบแนวคิดในการวิจยั บทบาทองคก์ารบริหารส่วนต าบล และความคาดหวงัของชุมชน

ต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน ศึกษาเฉพาะพื้นท่ีต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน มีกรอบ
แนวคิดการพฒันาและการจดัการอยา่งย ัง่ยืน ภายใตค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ใน
เร่ืองของการปฏิบติัจริง และความคาดหวงัของชุมชน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิ 2.2 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ความแตกต่างระหว่าง 
ความคาดหวงัและ 

สภาพการจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชน

ในปัจจุบันทีเ่ป็นจริง 

เสนอแนะ 

บทบาทของ อบต. 
-การจดัการพ้ืนท่ีสีเขียว 
-การวางระเบียบผงัเมือง 
-การจดัการของเสียและสาร
บริโภค 
-การจดัการสภาพแวดลอ้มให้
เหมาะสมกบัท่ีอยูอ่าศยั 
 
 
 
บทบาทของคนในชุมชน 
-การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการพ้ืนท่ีป่าไม ้
-จดัให้มีและรักษาทางระบาย
น ้ า และรักษาความสะอาด
ของถนน ทางน ้ า  ทางเ ดิน 
และท่ีสาธารณะ การก าจดัมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกลู 
-สนับสนุนชุมชนให้ปลูกพืช
ปลอดสารพิษ 
-จดัการแหล่งน ้ าเพ่ือ

การเกษตร 

แนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัความคาดหวงั 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบับทบาท 
2.5 แนวความคิดการกระจายอ านาจ 
2.6 แนวความคิดการปกครองทอ้งถ่ิน 
2.7 แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
2.8 องคก์ารบริหารส่วนต าบลกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน 

บริบทชุมชน 


