บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของชุ มชนต่อบทบาทขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่านในการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
การจัดการสิ่ งแวดล้อมชุ ม ชนของ ตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพี ย ง จังหวัดน่ า น ศึ กษาบทบาทของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลฝายแก้ว ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมของชุ มชน และเปรี ยบเทียบความ
คาดหวังของชุมชนกับบทบาทที่ปฏิบตั ิได้จริ งขององค์การบริ หารส่ วนตาบลฝายแก้ว ในการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมของชุมชน และเสนอแนะแนวทางในการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชน
ประชากรที่ ใช้ในการศึก ษาในครั้ งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่อาศัย อยู่ในตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพีย ง
จัง หวัดน่ าน จานวน 17 หมู่บา้ น จานวน 170 คน สถิ ติที่ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คือ การหา
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) และค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และการแจกแจงแบบที (t-test) เกี่ยวกับข้อมูลบทบาทขององค์การบริ หารส่ วนตาบลตาม
ความคาดหวังของประชาชนและบทบาทที่ปฏิบตั ิได้จริ ง
5.1 สรุ ป
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 63.53 มีอายุต้ งั แต่ 35 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 93.00
มีวุฒิการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าร้อยละ 58.82 โดยที่ผตู้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นตัวแทนชุมชน ร้อยละ 64.12 ได้แก่ ผูน้ าชุมชนอย่างเป็ นทางการ คือ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิก
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ผูน้ ากลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น ผูน้ ากลุ่มผูป้ ลูกผักปลอดสารพิษ เป็ นต้น
สาหรั บ ผลการวิเคราะห์ บ ทบาทขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลฝายแก้ว ในการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมชุมชนนั้น องค์การบริ หารส่ วนตาบลฝายแก้วได้มีการจัดทายุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาตาบล ซึ่งมียทุ ธศาสตร์การพัฒนาตาบล 8 ยุทธศาสตร์ และ 17 แนวทางการพัฒนาตาบล โดย
ที่มียุทธศาสตร์ หลักในการให้ความสาคัญต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์
ด้านแหล่งน้ า ยุทธศาสตร์ ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
ด้านโครงสร้ างพื้นฐาน ซึ่ งในทุกยุทธศาสตร์ องค์การบริ หารส่ วนตาบลได้เน้นการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนเป็ นสาคัญ
ในส่ วนบทบาทของคนในชุ มชนต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม คนในชุ มชนได้มีส่วนร่ วมใน
การจัดทาโครงการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาตาบลที่องค์การบริ หารส่ วน
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ตาบลได้จดั ขึ้น คนในชุมชนได้ร่วมเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการ มีการ
จัด ตั้ง กลุ่ ม ต่ า งๆ ของแต่ ล ะหมู่ บ ้า น เช่ น กลุ่ ม ผูป้ ลู ก ผัก ปลอดสารพิษ กลุ่ ม ผูผ้ ลิ ตสารชี วภัณ ฑ์
ตลอดจนโรงเรี ยนได้เข้ามามีส่วนร่ วมโดยการจัดทาโครงการปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน รักษา
สภาพแวดล้อมในห้องเรี ยน เพื่อการสร้างความมีส่วนร่ วม ให้เด็กและคนในชุ มชนได้ตระหนักถึง
การจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชน
ผลการวิเคราะห์บทบาทที่คาดหวังในการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชนขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลฝายแก้ว ตามความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดในทุก
กิจกรรมของทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว ด้านการจัดการวางระเบียบผังเมือง ด้านการ
จัดการของเสี ยและการบริ โภค
ส่ วนผลการวิเคราะห์บทบาทที่ปฏิบตั ิได้จริ งในการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุ มชนขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลฝายแก้ว ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็ นว่าในการจัดการด้านพื้นที่สีเขียว
และด้านการจัดการการวางระเบียบผังเมือง โดยภาพรวมแล้วองค์การบริ หารส่ วนตาบลฝายแก้ว
ปฏิบตั ิได้จริ งในระดับมาก สาหรับด้านการจัดการของเสี ยและบริ โภคนั้น พิจารณาเป็ นรายกิจกรรม
มีกิจกรรมการจัดให้มีสถานที่ทิง้ ขยะแก่ชุมชน ที่ผตู้ อบแบบสอบถามให้ความเห็นว่าองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลปฏิบตั ิได้จริ งในระดับปานกลาง
ผลการเปรี ยบเที ย บบทบาทขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลฝายแก้ ว ในการจัด การ
สิ่ งแวดล้อมชุ มชนระหว่างบทบาทที่คนในชุมชนคาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบตั ิได้จริ ง พบว่า ชุมชน
คาดหวัง ในระดับ มากที่ สุ ด ในบทบาทขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลฝายแก้ว ในการจัด การ
สิ่ งแวดล้อม ขณะที่บทบาทที่ปฏิ บตั ิได้จริ งอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ในทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการ
จัดการพื้นที่สีเขียว ด้านการจัดการการวางระเบียบผังเมือง และด้านการจัดการของเสี ยและบริ โภค
ปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ฝายแก้วชุ มชนได้ให้ความเห็นว่า การจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชนขององค์การบริ หารส่ วนตาบลฝาย
แก้วมีการเปลี่ ยนแปลงนโยบายบ่อยตามการเปลี่ ยนแปลงผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลมี ค วามรู้ เฉพาะด้า นน้อย ศัก ยภาพในการนาแนวนโยบายไปสู่ แ นวปฏิ บ ตั ิ มี น้อ ยไป การ
ประสานงานระหว่างหน่ วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบล ตลอดจนการประชาสัม พันธ์ รณรงค์ใ ห้ป ระชาชนได้รับ รู้ และมี ส่ วนร่ วมในการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม และการบริ หารจัดการงบประมาณยังไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร
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5.2 อภิปรายผล
การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของของชุมชนในการจัดการสิ่ งแวดล้อมต่อบทบาท
องค์การบริ หารส่ วนตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้มุ่งที่จะศึกษาถึงบทบาทตามความ
คาดหวังของชุมชนและบทบาทที่ปฏิบตั ิได้จริ งขององค์การบริ หารส่ วนตาบลตามความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยทาการเปรี ยบเทียบให้เห็นถึ งความต่างอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งชุ มชนตาบลฝายแก้วมี
ความคาดหวังมากที่สุดในบทบาทขององค์การบริ หารส่ วนตาบลที่จะจัดการสิ่ งแวดล้อมชุ มชนใน
ทุกด้านไม่วา่ จะเป็ นทางด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว ด้านการจัดการวางระเบียบผังเมือง และด้านการ
จัดการของเสี ยและบริ โภค ซึ่ งเป็ นไปดังที่ อุทยั สุ ภิรักษ์ (2535) ได้กล่าวถึง “บทบาทและความ
คาดหวัง” (Role Expectation) ว่าหมายถึง ความคิดเห็นที่มีต่อบุคคล ซึ่ งอยูใ่ นตาแหน่งใดตาแหน่ ง
หนึ่ง ทั้งกระทาหรื อไม่กระทา ดังนั้น บทบาทความคาดหวังจะออกมาในรู ปของการกระทาที่บุคคล
คิดว่าควรทาตามสิ ทธิ หรื อหน้าที่ในตาแหน่ งต่างๆ ที่ตนครอบครองอยู่ จึงส่ งผลให้ประชาชนมี
ความคาดหวัง ในบทบาทขององค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลในระดับ มากที่ สุ ด ในทุ ก ด้า น โดยได้
สอดคล้องกับการศึกษาของ รัชนี ชุ มพงษ์ (2550) เรื่ อง บทบาทขององค์การบริ หารส่ วนตาบลต่อ
การจัดการสิ่ งแวดล้อมชุ มชน: กรณี ศึกษา องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองปราบ อาเภอนาสาร
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า บทบาทขององค์การบริ หารส่ วนตาบลต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชน
อยูใ่ นระดับมาก ขณะที่จนั ทร์จิรา บุตรนนท์ (2548) ศึกษาบทบาทขององค์การบริ หารส่ วนตาบลใน
การจัดการทรั พยากรในท้องถิ่ น : กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า โดยภาพรวมสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบลมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ในการจัดการทรั พ ยากรในท้องถิ่ นขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล อ าเภอนาจะหลวย จัง หวัด
อุ บ ลราชธานี ด้า นมาตรการในการบ ารุ งรั ก ษา ด้า นการควบคุ ม การใช้ ป ระโยชน์ ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ มี บทบาทอยู่ในระดับน้อย ส่ วนด้านการจัดทาแผนมีบทบาทอยู่ใน
ระดับปานกลาง
อย่างไรก็ตามเมื่ อเปรี ยบเทียบบทบาทขององค์การบริ หารส่ วนตาบลฝายแก้วตามความ
คาดหวังของชุ มชนและบทบาทที่ปฏิบตั ิได้จริ ง ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมนั้นมีความแตกต่างตาม
สมมุ ติฐานที่ ไ ด้ต้ งั ไว้ คื อ บทบาทตามความคาดหวังของชุ ม ชนอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ในขณะที่
บทบาทที่ปฏิ บตั ิได้จริ งอยูใ่ นระดับมาก ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างไม่มากนัก ก็ถือว่าบทบาทของ
องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลฝายแก้ว ยัง ไม่ เป็ นไปตามความคาดหวัง ของชุ ม ชนอย่า งแท้จริ ง ทั้ง ๆ
ที่ บ ริ บ ทในการจัดการสิ่ งแวดล้อมขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลได้จดั ท ายุท ธศาสตร์ แ ละแนว
ทางการพัฒนาชุ มชนที่ให้ความสาคัญกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม ตามหลักแนวคิดบทบาทองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลกับการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
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2550 มาตรา 290 (โกวิทย์ พวงงาม, 2546) ได้บญั ญัติให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่
ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ (1) การจัดการ การบารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อ มที่ อ ยู่ใ นเขตพื้ น ที่ (2) การเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการ
บารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่อยูน่ อกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณี ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการดารงชีวติ ของประชาชนในพื้นที่ของตน (3) การมีส่วนร่ วมในการพิจารณาเพื่อริ เริ่ มโครงการ
หรื อกิ จกรรมใดนอกเขตพื้นที่ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมหรื อสุ ขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพื้นที่ และ (4) การมีส่วนร่ วมของชุ มชนท้องถิ่ น ดังนั้นจึงเป็ นความต่อเนื่ องที่สาคัญ
เมื่อชุ มชนใดพร้ อมในการจัดตั้งเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตาบลแล้วจะต้องมีการดาเนิ นการจัดทา
ข้อบัญญัติอนั เกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อมไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลฝายแก้ ว ได้มี ก ารก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาด้า น
ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาด้านแหล่ งน้ า และยุทธศาสตร์ ด้า น
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากในการกาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนานั้นชุมชนมี
ส่ วนร่ วมยังน้อยไป ส่ งผลให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุ มชนตามที่ชุมชน
ได้เสนอแนะไว้วา่ เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านน้อย ขาด
ศัก ยภาพการบริ หารจัดการด้า นต่ า งๆ รวมทั้ง การประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมระหว่างองค์การบริ หารส่ วนตาบล กับหน่ วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุ มชนยังไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชนี ชุมพงษ์ (2550) ที่ศึกษา เรื่ อง บทบาทขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุ มชน: กรณี ศึกษา องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลอง
ปราบ อาเภอนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า ปั ญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการ
จัดการสิ่ งแวดล้ออมขององค์การบริ หารส่ วนตาบลต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลมากที่สุด คือ การจัดทาแผนงาน โครงการต่างๆ ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
จัดทาและประชาชนมีขอ้ เสนอแนะต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมขององค์การบริ หารส่ วนตาบลมาก
ที่ สุ ด คื อ ในการจัดทาแผนงาน โครงการต่า งๆ ขององค์การบริ หารส่ ว นตาบลนั้นควรมีก ารให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในการเสนอหรื อจัดทา และสอดคล้องกับ ภิรดา สาริ บุตร (2553) ได้
ศึกษาถึงบทบาทขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในการจัดการทรัพยากร ในท้องถิ่ น: กรณี ศึกษา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ ตามความคิดเห็นของสมาชิ ก
สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล โดยรวมด้านการจัดทาแผน ด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์ ด้าน
การบารุ งรักษาและด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มีบทบาทอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งอาจจะ
เป็ นเพราะว่าสมาชิกสภาองค์การบริ หาร ส่ วนตาบลส่ วนใหญ่น้ นั จะได้รับการเลือกตั้งมาจากการใช้
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ระบบการหาเสี ยง ที่อาจมุ่งเน้นที่จะมีการสร้างรู ปธรรม ไม่วา่ จะเป็ น การทาถนน การขุดคลอง การ
สร้ างสิ่ งก่ อสร้ างต่างๆ โดยไม่ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องการจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่ นของ
ตนเองเลย ตลอดจนสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ยังไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะทาการพัฒนา
เกี่ ยวกับทรั พยากรในท้องถิ่ นของตนเอง โดยไม่มีการบริ หารจัดการกับทรัพยากรหรื อมีการนา
ทรัพยากรที่มีอยูไ่ ปใช้อย่างเป็ นระบบและเป็ นแบบแผน จึงเป็ นสาเหตุทาให้มีบทบาทอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เช่ นเดี ยวกับ เกศินี แปรคันธ์ (2553) ที่ศึกษาบทบาทองค์การบริ หารส่ วนตาบลในการ
บริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม: ศึกษากรณี อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า บทบาทขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลในการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมตาม พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล พ.ศ. 2537 สามารถท าได้ตามบทบาทอานาจและหน้าที่ ครอบคลุ มทุก ด้านในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี โดยมีปัญหาและอุปสรรค คือ
1. ข้อจากัดด้านงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
2. แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแต่ละแห่ งสามารถทาได้ครอบคลุม 5
ด้านของการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมแต่ยงั มีประสิ ทธิภาพไม่มากนัก
3. เป็ นความต้องการของประชาชนบางส่ วนที่ ต้อ งการให้องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานก่อน
4. สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลหลายๆ แห่ งยังมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
อานาจ หน้าที่ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลตามที่กฎหมายกาหนดไม่ดีพอ
5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษา ความคาดหวังและการรับรู้ของชุมชนในการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชนต่อ
บทบาทขององค์การบริ หารส่ วนตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมุ่งศึกษาถึงบทบาท
ตามความคาดหวังของชุมชน และบทบาทที่ปฏิบตั ิได้จริ งขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลฝายแก้ว ควรมี ก ารเสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการร่ ว มจัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพัฒ นาชุ ม ชน ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ต้น จน
ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์น้ นั ๆ
2. องค์การบริ หารส่ วนตาบลควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลทั้งระดับผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน ในด้านการบริ หารจัดการแผนงาน
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งบประมาณ ตลอดจนองค์ค วามรู้ ด้า นที่ เ กี่ ย วข้อง เช่ น การจัด การสิ่ ง แวดล้อ ม การผลัก ดัน น า
แนวนโยบายสู่ แนวปฏิบตั ิ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งและยัง่ ยืน
3. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลควรรณรงค์ ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนได้รั บ รู้
เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และโครงการต่างๆ ในการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ชุมชนอย่างทัว่ ถึง เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชน
4. องค์การบริ หารส่ วนตาบลควรมีการสร้ างความรู้ ความเข้าใจ และรณรงค์สร้ าง
ความตระหนัก และเห็ นถึ ง ความส าคัญ ในการร่ วมอนุ รัก ษ์ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ชุมชน ตลอดจนการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชนให้แก่คนในชุมชน หน่วยงานในชุมชน และทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
2. การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในการจัด การ
สิ่ งแวดล้อมชุมชนตามยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาชุมชน ภายใต้แผนพัฒนาสามปี

