
 
บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของชุมชนต่อบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

ฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่านในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพ
การจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชนของ ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวดัน่าน ศึกษาบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชน และเปรียบเทียบความ
คาดหวงัของชุมชนกบับทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงขององคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ ในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน และเสนอแนะแนวทางในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่ ผูท่ี้อาศยัอยู่ในต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง 
จงัหวดัน่าน จ านวน 17 หมู่บา้น จ านวน 170 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การหา
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) และค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการแจกแจงแบบที (t-test) เก่ียวกบัขอ้มูลบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาม
ความคาดหวงัของประชาชนและบทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริง 
 
5.1 สรุป 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.53 มีอายุตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป ร้อยละ 93.00              
มีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 58.82 โดยท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นตวัแทนชุมชน ร้อยละ 64.12 ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชนอยา่งเป็นทางการ คือ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น สมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูน้ ากลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น ผูน้ ากลุ่มผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษ เป็นตน้ 

ส าหรับผลการวิเคราะห์บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนนั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ไดมี้การจดัท ายทุธศาสตร์และแนวทางการ
พฒันาต าบล ซ่ึงมียทุธศาสตร์การพฒันาต าบล 8 ยุทธศาสตร์ และ 17 แนวทางการพฒันาต าบล โดย
ท่ีมียุทธศาสตร์หลกัในการให้ความส าคญัต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์
ดา้นแหล่งน ้า ยทุธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม และยุทธศาสตร์ ดา้นการพฒันา
ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงในทุกยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลไดเ้น้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นส าคญั 

ในส่วนบทบาทของคนในชุมชนต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมใน
การจดัท าโครงการต่างๆ ภายใตยุ้ทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาต าบลท่ีองค์การบริหารส่วน
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ต าบลไดจ้ดัข้ึน คนในชุมชนไดร่้วมเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ มีการ
จดัตั้ งกลุ่มต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน เช่น กลุ่มผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษ กลุ่มผูผ้ลิตสารชีวภัณฑ ์
ตลอดจนโรงเรียนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมโดยการจดัท าโครงการปรับสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน รักษา
สภาพแวดลอ้มในห้องเรียน เพื่อการสร้างความมีส่วนร่วม ให้เด็กและคนในชุมชนไดต้ระหนกัถึง
การจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน 

ผลการวเิคราะห์บทบาทท่ีคาดหวงัในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลฝายแกว้ ตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดในทุก
กิจกรรมของทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียว ดา้นการจดัการวางระเบียบผงัเมือง ดา้นการ
จดัการของเสียและการบริโภค 

ส่วนผลการวิเคราะห์บทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่าในการจดัการด้านพื้นท่ีสีเขียว 
และดา้นการจดัการการวางระเบียบผงัเมือง โดยภาพรวมแล้วองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว
ปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัมาก ส าหรับดา้นการจดัการของเสียและบริโภคนั้น พิจารณาเป็นรายกิจกรรม 
มีกิจกรรมการจดัใหมี้สถานท่ีทิ้งขยะแก่ชุมชน ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามเห็นวา่องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนระหวา่งบทบาทท่ีคนในชุมชนคาดหวงักบับทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริง พบวา่ ชุมชน
คาดหวงัในระดับมากท่ีสุดในบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม ขณะท่ีบทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงอยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก ในทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการ
จดัการพื้นท่ีสีเขียว ดา้นการจดัการการวางระเบียบผงัเมือง และดา้นการจดัการของเสียและบริโภค 

ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ฝายแกว้ชุมชนไดใ้ห้ความเห็นวา่ การจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลฝาย
แกว้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายบ่อยตามการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีความรู้เฉพาะด้านน้อย ศกัยภาพในการน าแนวนโยบายไปสู่แนวปฏิบติัมีน้อยไป การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบล ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการงบประมาณยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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5.2 อภิปรายผล                    
การศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของของชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มต่อบทบาท

องคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ไดมุ้่งท่ีจะศึกษาถึงบทบาทตามความ
คาดหวงัของชุมชนและบทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยท าการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความต่างอย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงชุมชนต าบลฝายแกว้มี
ความคาดหวงัมากท่ีสุดในบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนใน
ทุกดา้นไม่วา่จะเป็นทางดา้นการจดัการพื้นท่ีสีเขียว ดา้นการจดัการวางระเบียบผงัเมือง และดา้นการ
จดัการของเสียและบริโภค ซ่ึงเป็นไปดงัท่ี อุทยั  สุภิรักษ์ (2535) ไดก้ล่าวถึง “บทบาทและความ
คาดหวงั” (Role Expectation) วา่หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อบุคคล ซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งใดต าแหน่ง
หน่ึง ทั้งกระท าหรือไม่กระท า ดงันั้น บทบาทความคาดหวงัจะออกมาในรูปของการกระท าท่ีบุคคล
คิดว่าควรท าตามสิทธิ หรือหน้าท่ีในต าแหน่งต่างๆ ท่ีตนครอบครองอยู่ จึงส่งผลให้ประชาชนมี
ความคาดหวงัในบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน โดยได้
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รัชนี  ชุมพงษ ์(2550) เร่ือง บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อ
การจดัการส่ิงแวดล้อมชุมชน: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปราบ อ าเภอนาสาร 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ บทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน
อยูใ่นระดบัมาก ขณะท่ีจนัทร์จิรา  บุตรนนท ์(2548) ศึกษาบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
การจดัการทรัพยากรในทอ้งถ่ิน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอนาจะหลวย 
จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ โดยภาพรวมสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ในการจัดการทรัพยากรในท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอนาจะหลวย จงัหวดั
อุบลราชธานี ด้านมาตรการในการบ ารุงรักษา ด้านการควบคุมการใช้ประโยชน์ ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่ มีบทบาทอยู่ในระดบัน้อย ส่วนด้านการจดัท าแผนมีบทบาทอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วตามความ
คาดหวงัของชุมชนและบทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงในการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้นมีความแตกต่างตาม
สมมุติฐานท่ีได้ตั้ งไว ้คือ บทบาทตามความคาดหวงัของชุมชนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ในขณะท่ี
บทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงอยูใ่นระดบัมาก ถึงแมว้่าจะมีความแตกต่างไม่มากนกั ก็ถือว่าบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วยงัไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของชุมชนอย่างแท้จริงทั้งๆ           
ท่ีบริบทในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลได้จดัท ายุทธศาสตร์และแนว
ทางการพฒันาชุมชนท่ีให้ความส าคญักบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัแนวคิดบทบาทองค์การ
บริหารส่วนต าบลกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
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2550 มาตรา 290 (โกวทิย ์ พวงงาม, 2546) ไดบ้ญัญติัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ี
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ (1) การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี (2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูน่อกเขตพื้นท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวติของประชาชนในพื้นท่ีของตน (3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการ
หรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นท่ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพอนามยัของ
ประชาชนในพื้นท่ี และ (4) การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ดงันั้นจึงเป็นความต่อเน่ืองท่ีส าคญั
เม่ือชุมชนใดพร้อมในการจดัตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแลว้จะตอ้งมีการด าเนินการจดัท า
ขอ้บญัญติัอนัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มไวอ้ยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้วได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งน ้ า และยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากในการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันานั้นชุมชนมี
ส่วนร่วมยงัน้อยไป ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนตามท่ีชุมชน
ไดเ้สนอแนะไวว้า่ เจา้หนา้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้นนอ้ย ขาด
ศกัยภาพการบริหารจดัการด้านต่างๆ รวมทั้งการประสานงาน ประชาสัมพนัธ์ด้านการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล กบัหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัชนี  ชุมพงษ์ (2550) ท่ีศึกษา เร่ือง บทบาทขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ปราบ อ าเภอนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัญหาและขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการ
จดัการส่ิงแวดลอ้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมากท่ีสุด คือ การจดัท าแผนงาน โครงการต่างๆ ประชาชนไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
จดัท าและประชาชนมีขอ้เสนอแนะต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์การบริหารส่วนต าบลมาก
ท่ีสุด คือ ในการจดัท าแผนงาน โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นควรมีการให้
ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเสนอหรือจดัท า และสอดคล้องกบั ภิรดา  สาริบุตร (2553) ได้
ศึกษาถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการจดัการทรัพยากร ในทอ้งถ่ิน: กรณีศึกษา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตามความคิดเห็นของสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยรวมดา้นการจดัท าแผน ดา้นการควบคุมการใชป้ระโยชน์ ดา้น
การบ ารุงรักษาและดา้นการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ มีบทบาทอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจจะ
เป็นเพราะวา่สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร ส่วนต าบลส่วนใหญ่นั้น จะไดรั้บการเลือกตั้งมาจากการใช้



75 
 

ระบบการหาเสียง ท่ีอาจมุ่งเนน้ท่ีจะมีการสร้างรูปธรรม ไม่วา่จะเป็น การท าถนน การขุดคลอง การ
สร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ โดยไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองการจดัการกบัทรัพยากรในทอ้งถ่ินของ
ตนเองเลย ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ยงัไม่มีวิสัยทศัน์ท่ีจะท าการพฒันา
เก่ียวกบัทรัพยากรในทอ้งถ่ินของตนเอง โดยไม่มีการบริหารจดัการกบัทรัพยากรหรือมีการนา
ทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ปใชอ้ยา่งเป็นระบบและเป็นแบบแผน จึงเป็นสาเหตุทาให้มีบทบาทอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เช่นเดียวกบั เกศินี  แปรคนัธ์ (2553) ท่ีศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม: ศึกษากรณี อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี พบวา่ บทบาทขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 สามารถท าได้ตามบทบาทอ านาจและหน้าท่ี ครอบคลุมทุกด้านในการจดัท า
แผนพฒันาสามปี โดยมีปัญหาและอุปสรรค คือ 

1. ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
2. แผนพฒันาสามปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งสามารถท าไดค้รอบคลุม 5 

ดา้นของการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มแต่ยงัมีประสิทธิภาพไม่มากนกั 
3. เป็นความต้องการของประชาชนบางส่วนท่ีต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบล

พฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานก่อน 
4. สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหลายๆ แห่งยงัมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาท 

อ านาจ หนา้ท่ี ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามท่ีกฎหมายก าหนดไม่ดีพอ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา ความคาดหวงัและการรับรู้ของชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนต่อ
บทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน โดยมุ่งศึกษาถึงบทบาท
ตามความคาดหวงัของชุมชน และบทบาทท่ีปฏิบติัไดจ้ริงขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว ควรมีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาชุมชน ตั้ งแต่เร่ิมต้นจน
ประเมินผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์นั้นๆ   

2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลควรมีการพฒันาองคค์วามรู้ให้แก่เจา้หนา้ท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลทั้งระดบัผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ีปฏิบติังาน ในดา้นการบริหารจดัการแผนงาน 
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งบประมาณ ตลอดจนองค์ความรู้ด้านท่ีเก่ียวข้อง เช่น การจดัการส่ิงแวดล้อม การผลักดันน า
แนวนโยบายสู่แนวปฏิบติั เพื่อประโยชน์ในการพฒันาชุมชนท่ีเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลควรรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้
เก่ียวกบัการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และโครงการต่างๆ ในการจดัการส่ิงแวดล้อม
ชุมชนอยา่งทัว่ถึง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และรณรงค์สร้าง
ความตระหนักและเห็นถึงความส าคญัในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ชุมชน ตลอดจนการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนให้แก่คนในชุมชน หน่วยงานในชุมชน และทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
2. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มชุมชนตามยทุธศาสตร์และแนวทางในการพฒันาชุมชน ภายใตแ้ผนพฒันาสามปี 
 


