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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน
รวมถึงความสำเร็จในการดำเนินงานดังกล่าว งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมื องน่าน ร่วมกับการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยนำทฤษฎีระบบการบริหารงานและ
ประเมินผลองค์กร มาใช้ในกระบวนการศึกษาดังกล่าว ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน ประกอบด้วยปัจจัยหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านการเรียนรู้
และพัฒนา พบว่า ทางเทศบาลเมืองน่านได้ให้การสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้
การศึกษาและประสบการณ์ มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง มิติด้านการบริหาร
จัดการภายในองค์กร พบว่า เทศบาลมีการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลให้ประชาชนรับทราบหลายช่องทาง
รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม มิติด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจใน
การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเทศบาล
และมิติด้านประสิทธิผลในการดำเนินงานของเทศบาล พบว่า เทศบาลเมืองน่านประสบความสำเร็จใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้รับรางวัลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหลายรางวัล ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ทางเทศบาลเมืองน่านมีการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พบว่า
ทางเทศบาลเมื อ งน่ า นควรร่ ว มมื อ กั บ เทศบาลอื ่ น เพื ่อ ขยายงานด้า นการจั ด การสิ ่ ง แวดล้อ มให้มี
ประสิทธิภาพในวงกว้างมากขึ้น
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The purposes of this study were 1) to study the environmental management of
Nan Municipality; and 2) to examine factors which affected the environmental
management. The study was a qualitative research. Data were collected through semistructured interviews with stakeholders of the environmental management of Nan
Municipality also studied with non-participant observation and related documents. The
management and evaluate organization system theory was used in this study. The results
of the study were included many factors perspectives as follows: Learning and growth
perspective found that the municipality has provided support to the staff to develop
their own knowledge, education and experience keep continue improvement and
development of the process. Internal organization management perspective found that
the municipality abided by to law and environmental policy clearly. The information was
published and informed to the public through multimedia. People and stakeholders were
given an opportunities to participate in environmental decision making process. The
stakeholders satisfaction perspective found that most people were satisfied in
operational environmental management plan of Nan Municipality and operation of

ค
municipal officers. As whare, the effectiveness of the municipality operation perspective
found that Nan municipality succeeded in sustainable environmental management as it
has won several environmental management awards. The recommendations for more
effective in environmental management is that Nan municipality should work more cooperative with other town municipalities for spreading and expansion for boarder
effectiveness.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย
จากสถานการณ์ ป ั จ จุ บ ั น พบว่ า มี จ ำนวนประชากรเพิ ่ ม มากขึ ้ น และประชากรทุ ก คนมี
ความจำเป็นต้องอุปโภคและบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิต ประชากร
ได้ น ำเอาพั น ธุ ์ ไ ม้ พั น ธุ ์ พ ื ช ล่ า สั ต ว์ น ำมาเป็ น อาหาร ตั ด ไม้ น ำมาทำเป็ น ที ่ อ ยู ่ อ าศั ย เชื ้ อ เพลิ ง
อุปกรณ์เสริมแต่งภายในบ้าน และประชากรก็ยังขับถ่ายของเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เมื่อใด
ก็ตามที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นชุมชน สังคม ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ย่งิ มี
มากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมประการแรกที่สำคัญคือ ปัญหาขยะ เศษหรือซากของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ใช้แล้วกลายเป็นขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในทุกวัน ส่งผลให้เกิดความสกปรก มีกลิ่นเหม็น
และสร้างความน่ารำคาญให้กับชุมชนที่เกิดปัญหา ประการที่สอง คือปัญหามลพิษทางน้ำที่เป็นปัจจัย
สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่มีมากขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน โดยแหล่งกำเนิดน้ำเสียมักมาจาก
น้ำเสียในชุมชนที่เกิดจากการประกอบกิจการต่าง ๆ ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งน้ำเสียนั้น
มีความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์สูง น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการล้างวัตถุดิบ
กระบวนการผลิตไปจนถึงการทำความสะอาด หากน้ำเสียที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้น
ไม่ได้รับการบำบัดที่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลให้เกิดปั ญหาสุขภาพหรือปัญหาอื่น ๆ ในชุมชนตามมาได้
และยั ง พบว่ า มี น ้ ำ เสี ย จากภาคเกษตรกรรมที ่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมเพาะปลู ก เลี ้ ย งสั ต ว์ ซึ ่ ง จะมี
สารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและสารพิษต่าง ๆ ในปริมาณสูง ประการที่สาม ปัญหา
การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เพราะป่ าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่าง
มากกับประเทศชาติ และต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนของเดิมที่สูญเสียไป
ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ป่าไม้ขาดความอุดมสมบูรณ์ เกิดปัญหาน้ำป่ าไหลหลาก น้ำท่วม สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย รวมถึงส่งผล
ต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศในอนาคต
การพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในกระแสการพัฒนาของสังคมโลก นับตั้งแต่
ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติรวมทั้งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในแผนแม่บทของโลกเพื่อ
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การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ในการประชุมสุดยอดของโลกทางด้าน
สิ ่ ง แว ดล้ อ ม ( Earth Summit) ที ่ ป ระเทศบราซิ ล เมื ่ อ ปี 2535 ซึ ่ ง ได้ เ ป็ น พั น ธ ก ร ณี
ที่แต่ละประเทศจำเป็นต้องแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่ความยั่งยืน
สำหรั บ ประเทศไทยได้ ร ั บ อิ ท ธิ พ ลจากแนวคิ ด การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น ในกระแสโลก มาปรั บ ใช้ ใ น
กระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ , 2546) การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น มี ค วามสำคั ญ ในการดำเนิ น งานเพื ่ อ แก้ ป ั ญ หาด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามบริบทของพื้นที่และ
ต้นทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการพัฒนาคนและสังคมให้มีความ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกัน ซึ่งต้องเริ่ม
จากการพัฒ นาคุณภาพชีว ิตคนไทยให้ มีประสิทธิภ าพสูงขึ้น มีจิตสำนึกรับผิดชอบโดยไม่ท ำลาย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้รับสิทธิ
และถูกจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้การพัฒนาที่ยั่งยืน
ควรเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของทุกฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการจัดการและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้าที่ ดำเนินการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยเป็นผู้ส่งเสริมการมีส ่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมดำเนินการและ
สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีบทบาทการเป็นผู้ประสานเพื่อสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันทางวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการให้มีบริการสาธารณะร่วมกัน เช่น การกำจัดขยะ
การบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามอำนาจและ
หน้าที่ที่มี (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , 2558) อาจกล่าวได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด สามารถให้ความช่วยเหลือ และร่วมแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนได้
เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่านเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ใน
เขตอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีพื้นที่ครอบคลุม 2 ตำบล คือ ตำบลในเวียงทั้งตำบล และบางส่วน
ของตำบลผาสิงห์ ภายในเขตเทศบาลมีที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษา สถาบันการเงินต่าง ๆ ทำให้
มีฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด เทศบาลเมืองน่านเป็นเทศบาลที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน โดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ดำเนินการคัดเลือก
เมือง (เทศบาล) ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560 เพื่อเสนอเป็นตัวแทนประเทศไทยในรางวัลอาเซียนฯ ครั้งที่
4 ซึ่งเทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมอาเซียนยั่งยืน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
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1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน จากการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 โดยกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากความสำเร็จในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน จึงทำให้
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ความสำเร็จของการจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน
เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกันต่อไป

1.2 คำถามการวิจัย
เทศบาลเมืองน่านประสบความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน
3) เพื่อ เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น อื่น ที่มีบ ริ บ ท
ใกล้เคียงกันต่อไป

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทราบถึงผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน
2) ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื นของเทศบาล
เมืองน่าน
3) นำความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ไปขยายผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่มี
บริบทใกล้เคียงกัน

1.5 ขอบเขตการวิจัย
1.5.1 ด้านพื้นที่
ทำการศึกษาในพื้นที่ 5 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ได้แก่ ชุมชนบ้านมหาโพธิ ชุมมชน
บ้านดอนแก้ว ชุมชนตำบลดู่ใต้ ชุมชนบ้านสวนหอมและชุมชนบ้านสวนตาล
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1.5.2 ด้านประชากร
ผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญ (Key Informants) จาก 3 ภาคส่วน จำนวน 25 คน
1) ภาครัฐ จำนวน 10 คน ได้แก่
(1) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
(2) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
(3) เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จำนวน 1 คน
(4) ผู้ดูแลระบบการจัดการขยะของเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
(5) เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
(6) พนักงานรักษาความสะอาด เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
(7) ครูโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จำนวน 1 คน
(8) เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลโรงพยาบาลน่าน จำนวน 1 คน
(9) เจ้าหน้าที่จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 คน
(10) เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
2) ภาคประชาชน จำนวน 10 คน ได้แก่
(1) ผู้นำชุมชนอย่างเป็นทางการ จำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้นำชุมชนบ้านมหาโพธิ, ผู้นำ
ชุมชนบ้านดอนแก้ว, ผู้นำชุมชนตำบลดู่ใต้, ผู้นำชุมชนบ้านสวนหอม, และผู้นำชุมชนบ้านสวนตาล
(2) ผู้น ำชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ (ปราชญ์ช าวบ้าน) จำนวน 5 คน ได้แก่
ปราชญ์ชุมชนบ้านมหาโพธิ, ปราชญ์ชุมชนบ้านดอนแก้ว, ปราชญ์ชุมชนตำบลดู่ใต้, ปราชญ์ชุมชนบ้าน
สวนหอม, และปราชญ์ชุมชนบ้านสวนตาล
3) ภาคเอกชน จำนวน 5 คน ได้แก่
(1) ตัวแทนบริษัทรับซื้อของเก่า จำนวน 1 คน
(2) ตัวแทนจากห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 คน
(3) ตัวแทนจากอู่ซ่อมรถ จำนวน 1 คน
(4) พ่อค้า แม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
(5) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในตลาด จำนวน 1 คน
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1.5.3 ด้านเนื้อหา
เป็นการศึกษาความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน โดยศึกษาเรื่องขยะ
มูลฝอย คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
1.5.4 ด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยใช้เวลาในการศึกษาจำนวน 2 ปี 2 เดือน โดยเริ่มศึกษาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง
วันที่ 30 เมษายน 2563

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
ความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ การจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เป็ น รู ป ธรรม เช่ น ปั ญ หาขยะมู ล ฝอยในชุ ม ชน ปั ญ หาน้ ำ เสี ย ปั ญ หามลพิ ษ ซึ ่ ง ในการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ประชาชนใน
ชุมชนมีความสุข
ชุมชน คือ ชุมชนที่มีคุณลักษณะโดดเด่นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จำนวน 5 ชุมชน
ในเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้แก่ ชุมชนบ้านมหาโพธิ (ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย,
ชุมชนน่าอยู่ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม) ชุมชนบ้านดอนแก้ว (เมืองคาร์บอนต่ำ Low Carbon
City) ชุมชนตำบลดู่ใต้ (ชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการตนเอง) ชุมชนบ้านสวนหอม (ชุมชนพัฒนา
อัตลักษณ์จังหวัดน่าน) และชุมชนบ้านสวนตาล (รางวัลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง
และรางวัล อสม.ดีเด่น)

1.7 เครื่องมือการวิจัย
1.7.1 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured)
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญ ที่มี
ความรู้หรือข้อมูลที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาเป็นอย่างดี ได้แก่
1) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
2) ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านหรือผู้แทน จำนวน 1 คน
3) ผู้นำชุมชนอย่างเป็นทางการ จำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้นำชุมชนบ้านมหาโพธิ ผู้นำ
ชุมชนบ้าน
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4) ภูมินทร์-ท่าลี่ ผู้นำชุมชนบ้านน้ำล้อม ผู้นำชุมชนบ้านศรีพันต้นและผู้นำชุมชน
ค่ายสุริยพงษ์
5) ผู้นำชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ (ปราชญ์ชาวบ้าน) จำนวน 5 คน ได้แก่ ปราชญ์
ชาวบ้านชุมชนบ้านมหาโพธิ ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนบ้านภูมินทร์ -ท่าลี่ ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนบ้านน้ำ
ล้อม ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนบ้านศรีพันต้นและปราชญ์ชาวบ้านชุมชนค่ายสุริยพงษ์
6) เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
7) พนักงานรักษาความสะอาด เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
8) เจ้าหน้าที่สถานศึกษาโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จำนวน 1 คน
9) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน จำนวน 1 คน
10) ผู้ดูแลระบบการจัดการขยะของเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
11) เจ้าหน้าที่จ ากสำนั กนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
จำนวน 1 คน
12) เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
13) ผู้บริหารตลาดสด ของเทศบาลน่าน จำนวน 1 คน
14) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในตลาด จำนวน 1 คน
15) ตัวแทนบริษัทรับซื้อของเก่า จำนวน 1 คน
16) ตัวแทนจากห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 คน
17) ตัวแทนจากอู่ซ่อมรถ จำนวน 1 คน
18) ประชาชนทั่วไป จำนวน 1 คน
1.7.2 แบบสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Participation Observation)
ผู้วิจัยใช้แบบสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยศึกษาจากกิจกรรมของชุมชนเพื่อสังเกต
พฤติ ก รรมในการจั ด การสิ ่ ง แวดล้ อ มของชาวบ้ า นในชุ ม ชน ที ่ ม ี ค วามโดดเด่ น เรื ่ อ งการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน เช่น กิจกรรมวันลอยกระทงที่ริมแม่น้ำ น่ า น
งานทำบุญวันปีใหม่ไทยที่วัด กิจกรรมคัดแยกขยะของชุมชน เป็นต้น

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน ของเทศบาล
เมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและทบทวนข้อมูลจาก
หนังสือ วารสาร งานวิจัย อินเตอร์เน็ตและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาใช้ประกอบงานวิจัยเล่มนี้
โดยมีทฤษฎีที่สำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
2.2 แนวคิดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
2.4 แนวคิดและทฤษฎีหลักการของดัชนีชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC)
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
2.6 แนวคิดและทฤษฎี PDCA
2.7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
2.8 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
2.9 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่มากเกินไปส่งผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่สำคัญในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวคิดการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพนั้นส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีเพียงพอต่อความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน และยัง เพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
คนรุ่นต่อไปในอนาคตอีกด้วย โดยในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงความหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
แนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อม
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2.1.1 ความหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหลายท่านได้ให้ความหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้มากมาย ดังนี้
เกษม จันทร์แก้ว (2544) อธิบายว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมหมายถึงกระบวนการดำเนิน การ
(เทศบาลเมืองน่าน, 2560) อย่างมีระบบในการจัดการให้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ ด้วยการสร้างกลไกควบคุมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
มีใช้ในอนาคตต่อไป
จำลอง โพธิ์บุญ (2547) ให้ความหมายว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมคือการดำเนินการอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและ
ยั่งยืนและมีการควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษหรือลดมลพิษให้เหลือน้อยที่สุด
โสภารัตน์ จาระสมบัติ (2560) กล่าวว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐาน
สำคัญที่มนุษย์ได้นำมาใช้ในการดำรงชีวิต และแสวงหาความสะดวกสบาย ส่งผลให้เกิดปัญหาความ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และปัญหามลพิษตามมา สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบมากขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้ในปัจจุบันประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงมากขึ้น เนื่องจากมีปรากฏการณ์ที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินจำนวน
มหาศาล
ประยูร วงศ์จันทรา (2554) กล่าวว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมคือกระบวนการต่าง ๆ ในการ
ดำเนินการอย่างมีระบบแบบแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้าง
กลไกควบคุมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อการมีใช้ในอนาคตตลอดไปและ
มีความยั่งยืน
พรวิวาห์ กึกก้อง (2558) ได้ให้ความหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อมว่า ขบวนการดำเนินการ
อย่างมีระบบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสนองความต้องการของมนุษย์ โดยไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และยังทำให้มีทรัพยากรธรรมชาติใช้ในอนาคตต่อไป
อั จ ฉรา นาคอ้ า ย (2560) กล่ า วว่ า การจั ด การสิ ่ ง แวดล้ อ มหมายถึ ง การดำเนิ น การต่ อ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมสามารถเอื้ออำนวยต่อมนุษย์ได้ตลอดไป โดยไม่
ขาดแคลนและมีปัญหาใด ๆ
จากแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมของนักวิชาการหลายท่าน สามารถสรุปได้ว่าการจัดการ
สิ่งแวดล้อมต้องประยุ กต์ใช้ ความรู้ทั้ งด้า นวิทยาศาสตร์และสัง คมศาสตร์ รวมถึงต้องเข้า ใจถึ ง
พฤติกรรมการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ของมนุษย์ เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ
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สิ่งมีชีวิตในอนาคต ต้องมีการวางแผนอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
เหมาะสมและเกิดความยั่งยืนมากที่สุด
2.1.2 หลักการของการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมนุษย์มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิด จึง
จำเป็นต้องนำหลัก การจัดการสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ โดยมีแนวความคิดหลักในการดำเนินงาน
ดังนี้ (พรชัย ธรณธรรม และจินตนา ทวีมา, 2538)
1) มุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประกอบกันอยู่ในระบบธรรมชาติ
มีศักยภาพที่สามารถให้ผลิตผลได้อย่างยั่งยืน ถาวร และมั่นคง คือ มุ่งหวังให้เกิดความเพิ่มพูนภายใน
ระบบ ที่จะนำมาใช้ได้ โดยไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ
2) ต้องมีการจัดองค์ประกอบภายในระบบธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมหรือระบบ
นิเวศให้มี ชนิดปริมาณและสัดส่ว นของทรัพยากรและส่งแวดล้อมแต่ล ะชนิดเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานตามธรรมชาติ เพื่อให้อยู่ในภาวะสมดุลของธรรมชาติ
3) ต้องยึดหลักการของอนุรักษ์วิทยาเป็นพื้นฐาน โดยจะต้องมีการรักษา สงวน
ปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในทุกสภาพ ทั้งในสภาพที่ดีตามธรรมชาติ ในสภาพ
ที่กำลังมีการใช้และในสภาพที่ทรุดโทรมร่อยหรอ
4) กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมและกำจัดของเสีย มิให้เกิดขึ้น
ภายในระบบธรรมชาติ รวมไปถึงการนำของเสียนั้น ๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
5) ต้องกำหนดแนวทางในการจัด การ เพื่อให้คุณภาพชีว ิตของมนุ ษย์ด ีขึ้น โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละสถานที่ และแต่ละสถานการณ์
จากหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมานั้นสามารถนำมาปรับใช้ทั้งหมดหรือปรับใช้
เฉพาะเรื่องก็ได้ ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากบริบทของพื้นที่ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์นั้น ๆ เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาตสิ่งแวดล้อมมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ยัง
สามารถนำหลักการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) ทรัพยากรหมุนเวียนหรือทรัพยากรที่ใช้ไม่หมด
ทรัพยากรประเภทนี้เป็นทรั พยากรที่ม ีอยู ่ในธรรมชาติโ ดยทั่ว ไป ได้แก่ อากาศ
แสงอาทิตย์และน้ำ วัฏจักรของทรัพยากรประเภทนี้มีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
ถ้ามีไม่เพียงพอหือขาดแคลน รวมถึงมีสิ่งเจือปน ทั้งมีพิษและไม่มีพิษ ทำให้ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
และส่งผลต่อศักยภาพในการผลิตของทรัพยากรธรรมชาติชนิดนั้น
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วิธีการจัดการจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมการกระทำที่อาจทำให้เกิดผลเสียหรือมี
สิ ่ ง เจื อ ปนต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ จำเป็ น ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ป้ อ งกั น เพื ่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด มลพิ ษ จาก
กระบวนการผลิต ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ที่อาจส่งผลต่อทรัพยากรประเภทนี้
2) ทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้
ทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้ว สามารถฟื้นคืนสภาพ
ตนเองได้ในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ มนุษย์ ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช ดินและน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากร
ที่มีจำนวนมากและมีความจำเป็นต่อมนุษย์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อย่างมาก ดังนั้นการนำทรั พยากร
ประเภทนี้มาใช้ประโยชน์ ควรนำมาใช้เฉพาะส่วนที่สามารถงอกเงยได้ หรืออาจกล่าวว่า ต้นทุน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็นเสมือนต้นทุน ที่จะได้รับผลกำไรหรือดอกเบี้ยรายปี ส่วนกำไรหรือ
ดอกเบี้ยที่งอกเงยขึ้นมาก็คือส่วนที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
วิธีการจัดการทรัพยากรประเภทที่สามารถทดแทนได้ ต้องมีองค์ประกอบและปริมาณ
ที่ได้สัดส่วนกัน การนำมาใช้ประโยชน์ ต้องใช้เฉพาะส่วนที่งอกเงย และมีการควบคุมให้สินค้าในโกดัง
หรือทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ มีประสิทธิภาพ กล่าวคือสามารถให้ผลผลิตและเพิ่มส่วน
ที่งอกเงยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องใช้หลักการทางการอนุรักษ์วิทยาด้วย
3) ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป
ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ไม่อาจเกิดขึ้นใหม่เพื่อทดแทนได้ หรือถ้าสามารถเกิดขึ้นได้
ต้องใช้เวลานานมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เช่น
ปิโตรเลียม น้ำมัน สินแร่ และก๊าซธรรมชาติ
ดังนั้นการจัดการทรัพยากรประเภทที่ใช้แล้วหมดไปนี้ ต้องใช้เท่าที่จำเป็น ใช้ให้น้อยที่สุดและ
ประหยัด เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย หรือถ้าจำเป็นต้องใช้อ าจพิจารณาหาวัสดุอื่นที่สามารถนำมาใช้
ทดแทนกันได้ ควรนำมาใช้ทดแทน อีกทั้งต้องนำทรัพยากรส่วนที่เสียไปแล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

2.2 แนวคิดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Good Governance)
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สะสมและรุนแรงขึ้นอย่างต่ อเนื่องนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากจำนวนประชากรที่
เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นปัญหาสำคัญในวงกว้าง
การบริหารและพัฒนาประเทศในปัจจุบันจึงเน้นวางแผนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรฑรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ถูกจัดสรรให้
เพียงพอต่อความต้องการ จึงทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากความไม่เท่าเทียมกันในการได้ใช้
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ทรัพยากร จึงเกิดการเรียกร้องให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างโดยนำหลักธรรมาภิบาลเข้ามาจัดการ
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้กล่าวถึงความหมายของธรรมาภิบาล องค์ประกอบของธรรมาภิบาล
2.2.1 ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance)
ธรรมาภิบาล ถือเป็นหลักของการบริหารสาธารณะที่ให้ความสำคัญกับหลักการประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับประชาชนเพื่อมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี อัษฎางค์ ปาณิก
บุตร (2552) ความหมายของธรรมาภิบาลได้มีนักวิชาการแสดงทัศนะไว้มากมาย ดังนี้
อานันท์ ปัญยารชุน (2542) ให้ความหมายว่า ธรรมาภิบาลเป็นผลลัพธ์ของการจัดการกิจกรรม
ซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้กระทำลงไปในหลายทาง
ลักษณะเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่การผสมผลสานผลประโยชน์ที่หลากหลาย
และขัดแย้งกันได้
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และคณะ (2550) กล่าวว่า ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หมายถึงการ
บริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ที ่ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ งข้ อ มู ล ข่าวสาร
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ แผน โครงการและกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความโปร่งใส มีความรับผิด มีนิติธรรมเป็นที่คาดหมายได้และ
มีความยุติธรรม
ธวั ช ภู ษ ิ ต โภไคย (2550) หลั ก ความโปร่ ง ใส ซึ ่ ง เป็ น หลั ก การสำคั ญ ประการหนึ่ ง ที ่ มี
การเรียกร้องให้หน่วยงานต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติไม่เฉพาะแต่ในหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ในองค์กร
ภาคธุรกิจ ก็ถือว่าความโปร่งใสเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจในยุคสมัยที่การบริหารต้องมีความสุจริต
และตรวจสอบได้ เพื่อความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
จุ ฑ ารั ต น์ ชมพั น ธุ์ (2556) การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนซึ ่ ง เป็ น หลั ก การสำคั ญ หนึ่ ง
ของธรรมาภิ บ าลเป็ น แนวคิ ด สำคั ญ ที ่ เ ป็ น ที ่ ค าดหวั ง ว่ า จะส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ และสามารถนำประเทศ
ไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต
ปิยนารถ สิงห์ชู (2558) จากกระแสการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในสังคม ทำให้เกิดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ทำให้ข่าวสารต่าง ๆ แพร่กระจายอย่าง
รวดเร็ว โลกไร้พรมแดนทำให้ความเป็นส่วนตัวลดน้อยลง จึงเกิดปัญหาตามมามากมาย ดังนั้นทุก
องค์กรจึงจำเป็นต้องใช้หลักความรับผิดชอบในการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรมุก ๆ ด้านเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นและไว้ใจจากบุคลากรในองค์กร หน่วยงานภายนอกรวมถึงประชาชน
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เสถียร เศรษฐสิทธิ์ (2559) หลักนิติธรรม เป็นหลักปรัชญาทางกฎหมายที่สำคัญยิ่งสำหรับการ
ปกครองและการบังคับใช้กฎหมายภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อประกันให้เกิดความ
ยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครองอย่างแท้จริง
จากแนวคิดหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง เป็นหลักการจัดระเบียบเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
องค์กรธุรกิจและประชาชนได้อยู่รวมกันอย่างสงบสุข บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกต้อง นั้น
สามารถสรุปได้ว่ามี 4 หลักสำคัญที่องค์กรควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร ได้แก่
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบและหลักนิติธรรม เนื่องจาก
หลักธรรมาภิบาลทั้ง 4 นี้สามารถวัดและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน
2.2.2 องค์กระกอบของหลักธรรมาภิบาล
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล หรือแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความ
ถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
สำนักงาน ก.พ., 2545) มีองค์ประกอบดังนี้
1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็น
ธรรม เป็น ที่ย อมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
เหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของ ตัวบุคคล
2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ามาบริหารกิจการบ้านเมือง
สังคม และประเทศชาติ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือหลักนี้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน
เพื่อให้คนใจมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย
ประจำชาติ
3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ
โดยปรับปรุงกลไกการทำงานของทุกองค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ
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5) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่ การตระหนั ก ในสิ ท ธิ ห น้ า ที ่ ความสำนึ ก ใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน
6) ประการที่หก หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มี
จำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า
กล่าวคือ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสามารถ
แข่งขันได้ดีในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
หากทั้งภาคราชการประจำ การเมือง ภาคเอกชน และประชาชนร่วมมือร่วมใจกันมุ่งมั่นให้งาน
ราชการดำเนินไป ด้วยจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้ง
ใช้หลักการโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของ
ประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ
หรืออื่น ๆ
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP
ได้ให้นิยามคำว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่ามีองค์ประกอบ 8 ประการ รวมทั้งยังได้
กำหนดคุณลักษณะของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลซึ่งได้นำเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนามนุษย์เข้ามารวมไว้ด้วย รวม 9 ประการ ได้แก่
1) การมี ส ่ ว นร่ ว ม (Participation) ชายและหญิ ง ทุ ก คนควรมี ส ิ ท ธิ ์ ม ี เ สี ย งใน
การตัดสินใจทั้งโดยทางตรงหรือผ่านทางสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วม
ที่เปิดกว้างนั้นต้องตั้งอิงอยู่บนพื้นฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการแสดงความคิดเห็น
รวมถึงการสามารถเข้ามีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์
2) นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็นธรรม และไม่มี
การเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน
3) ความโปร่งใส (Transparency) ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไหลเวียนอย่างเสรีของ
ข้อมูลข่าวสาร บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวข้องจะต้องสามารถเข้าถึงสถาบัน กระบวนการ และข้อมูล
ข่าวสารได้โดยตรง ทั้งนี้การได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้นต้องมีความเพียงพอต่อการทำความเข้าใจ
และการติดตามประเมินสถานการณ์
4) การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันและกระบวนการดำเนินงานต้ อ ง
พยายามดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
5) การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented) มีการประสานความแตกต่างใน
ผลประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อหาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
และกระบวนการขั้นตอนใด ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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6) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนต้องมีโอกาสใน
การปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน
7) ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล (Effectiveness and Efficiency) สถาบันและ
กระบวนการต้องสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตรงต่อความต้องการ และขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
8) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมก็ตาม ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อสาธารณชนทั่ว ไปและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันของตน
9) วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) ผู้นำและบรรดาสาธารณชนต้องมี
มุมมองที่เปิดกว้างและเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและการพัฒนามนุษย์ (สังคม)
รวมถึงมีจิตสำนึกว่าอะไรคือความต้องการจำเป็นต่อการพัฒนาดังกล่าว ตลอดจนมีความเข้าใจใน
ความสลับซับซ้อนของบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในแต่ละประเด็นนั้น
Pierre (2543) ได้กำหนดแนวคิดครอบคลุมองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 5 หลักการ ได้แก่
1) การมีระบบการเมืองที่มีประสิทธิภาพในการจัดกรที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศมีความมั่นคง
2) การมีประสิทธิผลในการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อผลประโยชน์ต่อสาธารณะ
3) การมีความชอบธรรมทางการเมืองภายใต้กรอบหลักนิติธรรม (Rule of Law)
4) การมีประสทธิผลของการบริหารภาครัฐ
5) การมีความร่วมมือของภาครัฐกับภาคประชาชน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
(2542) ได้ระบุถึงหลักสำคัญของธรรมาภิบาล 6 ประการ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานราชการใน
การปฏิบัติงาน
1) หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็น ธรรม การบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย การกำหนดกติกาและการปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ ง ครัด
โดยคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก
2) หลั ก คุ ณ ธรรม หมายถึ ง การยึ ด มั ่ น ในความถู ก ต้ อ งดี ง าม การส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อ ให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน
มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจำชาติ
3) หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ
โดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส
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4) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยกรแจ้งความไต่สวนสาธารณะ การ
ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ
5) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง การตระหนั ก ในสิ ท ธิ ห น้ า ที ่ ค วามสำนึ ก ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม การใส่ ใ จปั ญ หาสาธารณะของบ้ า นเมื อ ง และการกระตื อ รื อ ร้ น ใน
การแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและกล้าที่ยอมรับผลดีและผลเสียจาก
การกระทำของตนเอง
6) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของคุ้มค่า และรักษา
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
จากข้อมูลข้างต้นได้อธิบายองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองและบริหาร
ทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัย ผู้วิจัยจึงคัดเลือกและประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวให้เฉพาะเจาะจง
กับงานวิจัยที่มีบริบทของธรรมาภิบาลกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้
ในงานวิจัยนี้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส
และหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถอธิบายองค์ประกอบได้ดังนี้
1) หลักนิติธรรม ตามบริบทของการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การกำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของท้ องถิ่ น อย่างเป็น รู ปธรรม มีความเข้มงวดในการบั งคับใช้ มีความถูกต้อ งและ
ประชาชนให้การยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎหมายนั้น ๆ ได้
2) หลักความรับผิดชอบ ตามบริบทของการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรด้วยความตระหนักถึง
สิทธิ หน้าที่และความเป็นธรรมของตน และรับผิดชอบในหน้าที่ต่อประชาชนในท้องถิ่น ยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง ที่ส่งผลดีและผลเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
3) หลักความโปร่งใส ตามบริบทของการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ทั้งการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง มีการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็น และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย รวมถึงสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้
4) หลักการมีส ่วนร่ว ม ตามบริบทของการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน้าที่ ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์กรได้สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยสามารถ
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้ องถิ่นอย่าง
เท่าเทียมกัน
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ปัจจุบันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสำคัญในระดับของ
การพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ จากการที่
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนดังกล่าวสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยสามารถวิเคราะห์
ปัญหา แสดงความคิดเห็น ตลอดจนติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมหรือ
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นได้ ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้กล่าวถึงความหมาย
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังนี้
2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งของธรรมาภิบาลและเป็นหลักการ
สากลที่นานาประเทศให้การยอมรับและให้ความสำคัญ โดยเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนา
ประเทศ เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีนักวิชาการ
แสดงทัศนะไว้มากมาย ดังนี้
สานิตย์ บุญชู (2527) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชนไว้ ว่า ชุมชนใดที่ใคร่เปิดโอกาส
ให้ ป ระชาชนได้ เ ข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มมากเท่ า ใด ก็ จ ะทำให้ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนนั ้ นสามารถเป็ น ไปได้
โดยสะดวกและสามารถดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ทั้งนี้โดยมีความเชื่อพื้นฐานที่ว่าคนมี
ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง คุณค่าของความคิดและสมรรถภาพของคนเรานั้นจะไม่มีความหมาย ถ้า
หากขาดการมีส่วนร่วมกับบุคคลอื่น
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถาบันนโยบายการศึกษา
(2539) ให้คำจัดกัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ย นข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรร่วมใน
กระบวนการนนี้ตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ -เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการ
ร่วมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
เฮด แฟร์ไซลด์ และคณะ (Fairchaild, et. al. 1964 อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์, 2546,
น. 19) ได้ให้ความหมายของคำว่าการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมร่วมกันหรือการเข้ามามีส่วนติดต่อสัมพันธ์กันและอาจหมายถึงสถานการณ์ทางสังคมด้วย
อรพิน ท์ สพโชคชัย (2550) กล่าวว่า การมีส ่ว นร่ว มเป็นกระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา
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ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตั ดสินใจและร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
อับดุลกอฟฟาร์ หลีเยาว์ (2551) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการที่ปัจเจก
บุคคล กลุ่มคน หรือกลุ่มองค์กรประชาชนได้ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและกิจกรรมใน
ชุมชน โดยร่วมวางแผนโครงการ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และร่วม
ติดตามผลงานด้วยความสมัครใจ เพื่อพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กำหนดไว้
จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2556) การมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นหลักการสำคัญหนึ่งของธรรมาภิ
บาลเป็นแนวคิดสำคัญที่เป็นที่คาดหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ และสามารถนำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนได้ในอนาคต
จากที่นักวิชาการได้ให้ความหมายขงการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้หลากหลาย สามารถสรุปได้
ว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น เป็น
การหาทางออกร่วมกันระหว่างประชาชนและเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมอย่างเหมาะสม
2.3.2 แนวคิดและกระบวนการมีส่วนร่วม
ในที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1975
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นคำที่ไม่อาจกำหนดนิยาม
ความหมายเดียวที่ครอบคลุมได้ เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ตาม ดังนั้น การนิยามความหมายของการมีส่วนร่ว มของ
ประชาชน ควรมีลักษณะจำกัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหนึ่ง ๆ เท่านั้น อย่างไรก็
ดี กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ขยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าครอบคลุมประเด็นดังนี้ (กรม
อนามัย, 2550)
ประเด็นที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสที่เอื้อให้สมาชิกทุกคนของ
ชุมชนและของสังคมได้ร่วมกิจกรรมซึ่งนำไปสู่ และมีอิทธิพลต่อกระบวนการ พัฒนา และเอื้อให้ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน
ประเด็นที่ 2 การมีส่วนร่วมสะท้อนการเข้า ไปเกี่ยวข้องโดยสมัครใจ และเป็นประชาธิปไตยใน
กรณีดังนี้คือ การเอื้อให้เกิดการพยายามพัฒนา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียม
กัน และการตัดสินใจเพื่อกำหนดเป้าหมาย นโยบายและการวางแผนดำเนินการโครงการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม

18
ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและทรัพยากรเพื่อพัฒนากับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสิน ใจ ไม่ว ่าระดั บ ท้ อ งถิ่ น ภูมิภ าค และระดั บชาติ จ ะช่ ว ยก่ อให้ เ กิ ด ความเชื ่ อ มโยงระหว่ า ง
สิ่งที่ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชน์ที่ได้รับ
ประเด็นที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบาย และโครงสร้างการบริหาร รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของ ประชากร การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมิได้เป็นเพียงเทคนิควิธีการ แต่เป็นปัจจัยสำคัญในการประกันให้ เกิดกระบวนการพัฒนาที่
มุ่งเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
นอกจากนี้ ในกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจกำหนดความต้องการของตัวเอง การตัดสินใจใช้ทรัพยากรโดย (ทวีทอง หงษ์
วิ ว ั ฒ น์ , 2527) มี ค วามเห็ น ที ่ ส อดคล้ อ งกั น ว่ า การมี ส ่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง สิ ท ธิ ข องประชาชนต่ อ
การตัดสินใจนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดสรร (Allocation) และการใช้ประโยชน์ (Utilization) ของ
ทรัพยากรเพื่อการผลิต ซึ่งเป็นความจำเป็นที่ประชาชนต้องเข้าร่วมในการวางแผน เพื่อการกินดีอยู่ดี
และสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เข้าถึง ซึ่งการพัฒนาให้คนจนได้รับประโยชน์เพื่อการผลิต การบริการ
และสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะด้วย และการมีส่วนร่วมคือการที่ประชาชนเข้าไปมีส่ว นใน
การตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ทางการจัดการบริการทางการเมือง เพื่อกำหนดความต้องการของชุมชน
ของตน การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนสามารถที่จะ
แสดงออก ซึ่งความต้องการของตน การจัดลำดับความสำคัญ การเข้าร่วมในการพัฒนา และได้รับ
ประโยชน์จ ากการพั ฒ นานั ้น โดยเน้น การให้ อำนาจในการตัด สิน ใจแก่ป ระชาชนใ นชนบท และ
เป็นกระบวนการกระทำที่ประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วนในการกำหนดการเปลี่ยนแปลง
เพื่อประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนในการตัดสินใจเพื่อตนเอง ทั้งนี้ โดยมิใช่การกำหนดกรอบ
ความคิดจากบุคคลภายนอก
ตามนิยามข้างต้น จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะสมาชิกของสังคม ไม่ว่าจะ
ในบริ บ ทของการพั ฒ นาสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ งหรื อ วั ฒ นธรรม ย่ อ มเป็ น สิ ่ ง ที ่ แ สดงออก
ให้ เ ห็ น ถึ ง พั ฒ นาการรับ รู้ และภู ม ิ ป ั ญ ญาในการกำหนดชี ว ิ ต ของตนอย่ างเป็ นตั ว ของตนเองใน
การจัดการควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตามความจำเป็นอย่างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนา
ขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช้ทรัพยากร ควบคุมการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่
เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม
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2.3.3 ลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม
แอนดรูว์ และสตีเฟล (Andrew & Stiefel, 1980 อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์, 2546, น.
19) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการ คือ
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2) การมีส่วนร่วมในขั้นปฏิบัติการ
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ (2541 อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล 2551, น. 6) กล่าวไว้คือ
1) การมีส่วนร่วมในลักษณะตัวบุคคล ให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคลที่เข้า มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
2) การมี ส ่ ว นร่ ว มในลั ก ษณะของกลุ ่ ม ขบวนการ ที ่ ม ุ ่ ง สร้ า งพื ้ น ฐานอำนาจจาก
การสร้างกลุ่มและโครงสร้างภายในหน่วยงาน
3) การมีส่วนร่วมในลักษณะโครงการ ให้ความสำคัญที่การจัดโครงการอันก่อให้เกิด
การมีส ่ว นร่ว มที่ดี เน้น กลุ่มเป้าหมาย การถ่ายทอดระบบเทคนิค ความรู้ การกระจายอ ำนาจสู่
ประชาชน
4) การมีส ่ว นร่ว มในลักษณะสถาบัน ให้ความสำคัญในแง่ของการก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสถาบัน มีการถ่ายเทหรือขยายโครงการสร้างอำนาจของกลุ่มผลประโยชน์และชนชั้น
ทางสังคม
5) การมีส่วนร่วมในลักษณะนโยบาย เน้นเรื่องหลักการยอมรับการมีส่วนร่ว มของ
ประชาชนและผู้เสียเปรียบในสังคม และนำมากำหนดนโยบายและแผนงานระดับชาติ

2.4 แนวคิดและทฤษฎีหลักการของดัชนีชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced
Scorecard: BSC)………………………………………….
การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการองค์การสามารถดูได้จากผลของการวัดค่าจากทุกมุมมอง
เพื่อให้เกิดดุลยภาพในทุก ๆ ด้าน มากกว่าที่จะใช้มุมมองด้านการเงินเพียงด้านเดียว โดยองค์การ
ส่วนใหญ่มักคำนึงถึง รายได้ กำไร ผลตอบแทนจากเงินปันผล และราคาหุ้นในตลาด มากกว่าที่จะ
คำนึงถึงมุ ม มองด้า นอื่ น ที่ มี ความสำคัญ ไม่ แ พ้ กั น ในหัว ข้อนี้ผ ู ้ว ิจ ัย ได้ก ล่าวถึง ความหมายและ
องค์ประกอบของหลักการดัชนีชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล ดังนี้
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2.4.1 ความหมายของหลั ก การของดั ช นี ช ี ้ ว ั ด ความสำเร็ จ แบบสมดุ ล (Balanced
Scorecard: BSC)……………………………………………..
หลักการของดัชนีชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล เป็นการหาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงการ
ดำเนินงานขององค์กร โดยมีผู้อธิบายหลักการของทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
อย่างหลากหลาย ดังนี้
สราญ ประมวลวรชาติ (2544) ได้อธิบายว่า Balanced Scorecard (BSC) เป็นแนวคิดที่ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดผล กลยุทธ์ที่ มีประสิทธิภาพ ที่ทำให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถ
เห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว
ธนสรณ์ ธุนันทา (2552) อธิบายว่า Balanced Scorecard เป็นการจัดหาแนวทางแก้ไขและ
ปรับปรุงการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นของกระบวนการทำงานภายในองค์กร และ
ผลกระทบจากลูกค้าภายนอกองค์กร นำมาปรับปรุงสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพดีและประสิทธิผลที่
ดีย ิ่งขึ้น เมื่อองค์กรได้ป รับ เปลี่ยนเข้าสู่ระบบ Balanced Scorecard เต็มระบบแล้ว Balanced
Scorecard จะช่วยปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ขององค์กรจากระบบ “การทำงานตามคำสั่งหรือสิ่งที่ได้
เรีย นรู้ส ืบ ทอดกัน มา (Academic Exercise)” ไปสู่ระบบ “การร่ว มใจเป็นหนึ่งเดียวขององค์ ก ร
(Nerve Center of an Enterprise)
นภดล ร่มโพธิ์ (2553) ได้อธิบายว่า Balanced Scorecard (BSC) เป็นการวัดผลองค์กรแบบ
สมดุล โดยสร้างความสมดุลระหว่างตัววัดผลทางการเงินและตัววัดผลที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเงิน ตัว
วัดผลชี้นำกับตัววัดผลตาม และการมองในระยะสั้นกับการมองในระยะยาว
เอกวิ น ิ ต พรหมรั ก ษา (2555) ได้ อ ธิ บ ายว่ า Balanced Scorecard (BSC) เป็ น เครื ่ อ งมื อ
ทางด้านการบริหารจัดการ ที่ช่วยในการประเมินผลองค์กรและช่วยให้องค์กรนำเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
จริง (Strategic Implementation) โดยเริ่มต้นที่วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งเป็นขั้น
ของการกำหนดปัจ จัย สำคั ญต่อความสำเร็จ และจากนั้นก็เป็นการสร้างดัช นีว ัดผลสำเร็จ (Key
Performance Indicators: KPI) ขึ้นเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงเป้าหมายและใช้วัดผลการดำเนินงานในส่วนที่
สำคัญต่อกลยุทธ์
ปริญญา อินรักษา (2550) ได้กล่าวว่า การนำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ มาแปลงสู่การปฏิบัติ โดย
มาจากมุมมอง 4 ด้าน คือ การเงิน ลูกค้า กระบวนการปฏิบัติงานภายใน องค์กร การเรียนรู้และการ
เติบโต เป็นการขยายชุดของหน่วยธุรกิจให้มากไปกว่าบทสรุปการวัดผลทางด้านการเงิน
จากแนวคิ ด หลั ก การดั ช นี ช ี ้ ว ั ด ความสำเร็ จ แบบสมดุ ล สามารถสรุ ป สาระสำคั ญ ได้ ด ั ง นี้
Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินผลองค์กร ทำให้ผลการดำเนินงานของ
องค์กรดีขึ้น และช่วยในการนำเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติจริงตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
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2.4.2 องค์ ประกอบของหลั ก การของดั ชนี ช ี ้ ว ั ดความสำเร็ จแบบสมดุ ล (Balanced
Scorecard)
Balanced Scorecard เป็ น แนวคิ ด ที ่ เกิ ด จาก Professor Robert Kaplan อาจารย์ ป ระจำ
มหาวิทยาลัย Harvard และ Dr. David Norton ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการ โดยทั้งสองได้ศึกษา
และสำรวจถึงสาเหตุของการที่ตลาดหุ้นของอเมริกาประสบปัญหาในปี ค.ศ. 1987 และพบว่าองค์กร
ส่วนใหญ่ในอเมริกานิยมใช้แต่ตัวชี้วัดด้านการเงินเป็นหลัก ประกอบกับเกิดเหตุการณ์ประเภทนี้
เกิ ด ขึ ้ น ซ้ ำ แล้ ว ซ้ ำ เล่ า ในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ดร. Kaplan และ Norton (จาก Harvard
Business School) จึงตระหนักว่า เครื่องมือที่ใช้วัดประสิทธิภาพของบริษัทแบบเก่า ๆ นั้น มีจุดอ่อน
และกำกวม (เช่น ดูแต่ตัวเลขสถานะการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นแค่มุมเดียวของความสำเร็จของบริษัท
และมักเป็นจากอดีต ไม่ได้แสดงถึงศักยภาพและแนวโน้มบริษัทในอนาคตทั้งสองจึงได้เสนอแนวคิดใน
เรื ่ อ งของการประเมิ น ผลองค์ ก ร โดยทั ้ ง คู ่ ไ ด้ ต ีพ ิ ม พ์ แ นวคิ ด Balanced Scorecard ในวารสาร
Harvard Business Review ในปี ค.ศ. 1992 ได้พิจารณาตัวชี้วัดในสี่มุมมอง (Perspectives) แทน
การพิจ ารณาเฉพาะมุ มมองด้ านการเงิ นเพีย งอย่า งเดี ยว ประกอบด้ว ย 1) มุมมองด้ านการเงิ น
(Financial Perspective) 2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 3) มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน (Internal Process Perspective) และ 4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning
and Growth Perspective)
ธนสรณ์ ธุนันทา (2553) Balance Scorecard จะทำให้เราได้เห็นภาพขององค์กรใน 4 มุมมอง
และนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือวัดผล โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลและนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ มุมมองทั้ง
4 ดังกล่าว ประกอบด้วย
1) The Learning and Growth Perspective เป็นมุมมองด้านการเรียนรู้และการ
เติบโต เช่น การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน, ความพึงพอใจของพนักงาน, การพัฒนา
ระบบอำนวยความสะดวกในการทำงาน เป็นต้น
2) The Business Process Perspective เป็ น มุ ม มองด้ า นกระบวนการทำงาน
ภายในองค์กรเอง เช่น การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ, การ
ประสานงานภายในองค์กร, การจัดการด้านสายงานผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
3) The Customer Perspective เป็นมุมมองด้านลูกค้า เช่น ความพึงพอของลูกค้า,
ภาพลักษณ์, กระบวนการด้านการตลาด, การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น
4) The Financial Perspective เป็ น มุ ม มองด้ า นการเงิ น เช่ น การเพิ ่ ม รายได้ ,
ประสิทธิภาพในการผลิตที่มีต้นทุนต่ำและมีการสูญเสียระหว่างผลิตน้อย, การหาแหล่งเงินทุนที่มี
ต้นทุนต่ำ เป็นต้น
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โดยทฤษฎี Balanced Scorecard ประกอบด้วยองค์ประกอบขององค์กรใน 4 มุมมอง ได้แก่
มุมมองทางด้านการเงิน ใช้เพื่อพิจารณาว่าองค์กรสามารถจัดการงบประมาณด้านการเงินในการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างเหมาะสมหรือไม่ , มุมมองทางด้านลูกค้า เป็นมุมมองด้านการบรรลุถึง
เป้าหมายขององค์กร ว่าองค์กรเป็นอย่างไรในสายตาประชาชน, มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน
เป็นมุมมองที่ใช้มององค์กรว่า องค์กรมีการจัดการภายในอย่างมีคุณภาพหรือไม่, และมุมมองด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา เป็นมุมมองที่ใช้มองเรื่องการเรียนรู้และพัฒนาตัวองค์กรและบุคลากรอย่างไร และ
เมื่อประเมินผลองค์กรแล้ว ควนกำหนดนโยบายและไปปฏิ บัติเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ทำให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จต่อไป

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
การดำเนินงานกิจกรรมหรือโครงการใดในชุมชน บุคคลสำคัญที่มี่ส่วนทำให้การดำเนินงาน
ประสบความสำเร็จนั่นคือผู้นำ ภาวะผู้นำจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคนในชุมชน ในหัวข้อนี้ผู้วิจัย
ได้กล่าวถึงความหมายของภาวะผู้นำ แนวคิดและทฤษฎีของภาวะผู้นำ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.5.1 ความหมายของภาวะผู้นำ
ภาวะผู้นำคือหน้าที่สำคัญของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารได้ โดยผู้บริหารเป็นตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้งขึ้น
ในองค์กร มีอำนาจและเป็นที่คาดหวังในการควบคุม การตัดสินใจที่ชัดเจน และผู้นำคือผู้ที่ไม่ได้รับการ
แต่งตั้งโดยตำแหน่ง แต่ผู้นำจะถูกเน้นไปที่กระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วมและการนำผู้อื่นให้ปฏิบัติ
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำไว้มาก
หมาย ดังนี้
มาลี จุฑา (2542, น. 10) กล่าวว่าผู้นำ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าในหน่วยงาน
โดยได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง หรือได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าและเป็นบุคลากรที่มีอิทธิพลเหนือ
จิตใจผู้อื่น ในการที่ชักจูงใจให้บุคคลปฏิบัติตามคำสั่ง
วัชรินทร์ พงษ์พันธุ์อัศดร (2545, น. 20) กล่าวว่า ผู้นำ หมายถึง บุคคลที่แสดงพฤติกรรมในการ
จูงใจทำในสิ่งที่เขาต้องการ โดยมีเป้าหมายขององค์การเป็นจุดหมายปลายทาง
เสนาะ ติเยาว์ (2535, น. 5-6) กล่าวว่า ภาวะผู้นำ เกิดขึ้นได้จากการพัฒนาบุคคลไม่ใช่เกิดจาก
คุณสมบัติส ่ว นตัว คือ เกิดจากพฤติกรรมของผู้นำเอง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเป็นผู้ น ำคื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้อื่น หรือในแง่ของการบริหาร คือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บัญชา
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เฮอร์เซย์ และบลานชาร์ด (Hersey & Blanchard, 1982, p. 69, อ้างถึงใน ประเสริฐสมพงษ์
ธรรม, 2537, น. 45) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นำ คือกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมของบุคคลที่
พยายามให้บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์หนึ่ง
สุร ีย ์ภ รณ์ ทรรศนีย ากร (2541, น. 30) กล่าวว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง พฤติกรรมที่ผ ู ้ น ำ
แสดงออกในการใช้อำนาจหน้าที่หรืออิทธิพลที่มีอยู่ต่อผู้ร่วมงานในสถานการณ์ต่าง ๆโดยการจูงใจ
ผู้ร่วมงานให้เกิดแรงจูงใจภายในเพื่อให้ผู้ร่วมงานพึงพอใจให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันด้วยความเต็ม
ใจและใช้ ค วามพยายามของตนในการปฏิ บ ั ต ิ ง านโดยทุ่ ม เทกำลั ง ความคิ ด กำลั ง กายความรู้
ความสามารถในการช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การดา จันทร์แย้ม (2546, น. 128) กล่าวว่า ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการที่ผู้นำใช้อิทธิพลหรือ
อำนาจที่มีอยู่ในการชักนำ หรือโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
จากการทบทวนความหมายของภาวะผู้นำ สามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำเป็นความสามารถ
เฉพาะบุคคลที่มีอิทธิพลนำกลุ่มไปสู่ความสำเร็จหรือเป้าหมายที่วางไว้ได้ อาจใช้การสั่งการ อำนาจ
อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มีความสามารถในการถ่ายทอดแนวคิดหรือ
แนวทางไปสู่บุคคลอื่นหรือสามชิกในชุมชนได้ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยจึงได้เน้นที่ภาวะผู้นำที่สามารถ
แก้ไขสถานการณ์ต ่า ง ๆ และนำพาสมาชิ ก ในชุมชนดำเนิ นงานให้ ไปสู่ เป้ าหมายในการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมของชุชนได้
2.5.2 แนวคิดและทฤษฎีของภาวะผู้นำ
ตั้งแต่อดีตกาลความเป็นผู้นำเป็น ความสามารถที่เกิดขึ้นเฉพาะตระกูลหรือเฉพาะบุคคลและ
สามารถสืบเชื้อสายกันได้ บุคลิกภาพและลักษณะของการเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่มีมาแต่ เกิดและเป็น
คุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยผู้ที่เกิดในตระกูลของผู้ที่มีภาวะผู้นำ
ย่อมต้องมีลักษณะของผู้นำในตัวด้วย มีการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ โดยแบ่งตาม
ระยะเวลาการพัฒนา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533, น. 176-185) ดังนี้
1) ทฤษฏีคุณลักษณะของผู้นำ (Trait Theories)
ระยะแรกของการศึกษาภาวะผู้นำเริ่มในปี ค.ศ. 1930-1940 แนวคิดมาจากทฤษฏี
มหาบุรุษ (Great Man Theory of Leaderships) ของกรีกและโรมันโบราณ มีความเชื่อว่า ภาวะ
ผู้นำเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือโดยกำเนิด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้
ลักษณะผู้นำที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงจะประกอบด้วย ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซึ่งแสดงถึง
การเป็นผู้นำและต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงด้วย ผู้นำในยุคนี้ได้แก่ พระเจ้านโปเลียน ฮิตเลอร์ พ่อ
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ขุน รามคำแหงมหาราช สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้น ตัว อย่าง
การศึกษาเกี่ยวกับ Theit Theories ของ Gardner ได้แก่
(1) The Tasks of Leadership กล่าวถึง งานที่ผู้นำจำเป็นต้องมี 9 อย่าง ได้แก่
มีการกำหนดเป้าหมายของกลุ่ม มีบรรทัดฐาน และค่านิยมของกลุ่ม รู้จักสร้างและใช้แรงจูงใจ มีการ
บริหารจัดการ มีความสามารถในการปฏิบัติการ สามารถอธิบายได้เป็นตัวแทนของกลุ่มได้แสดงถึง
สัญลักษณ์ของกลุ่ม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(2) Leader-Constituent Interaction เชื่อว่าผู้นำต้องมีพลังวิเศษเหนือบุคคล
อื่นหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ๆเพื่อที่สนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐาน ความคาดหวังของบุคคล
และผู้นำต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาให้ผู้ตามมีความแข็งแกร่งและ
สามารถยืนอยู่ด้วยตนเองอย่างอิสระทฤษฏีนี้พบว่า ไม่มีคุณลักษณะที่แน่นอนหรือชี้ชัดของผู้นำเพราะ
ผู้นำอาจไม่แสดงลักษณะเหล่านี้ออกมา
ผู้วิจัยสรุปว่า ผู้นำทฤษฏีนี้มีคุณลักษณะผู้นำที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการและมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นมีความเป็นตัวของตัวเอง แสดงออกถึงลักษณะ ของผู้นำได้ดี มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2) ทฤษฏีพฤติกรรมผู้นำ (Behavioral Theories)
เป็นการพัฒนาในช่วงปี ค.ศ. 1940-1960 แนวคิดหลักของทฤษฏี คือ ให้มองในสิ่งที่
ผู้นำปฏิบัติและชี้ให้เห็นว่าทั้งผู้นำและผู้ตามต่างมีอิทธิพลซึ้งกันและกัน นักทฤษฏี ได้แก่ Kurt Lewin
Rensis Likert and Mouton และ Douglas Mcgregor มีรายระเอียดดังนี้
(1) แนวคิดจากการศึกษาของเคอร์ท เลวิท แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวาได้แบ่ง
ลักษณะผู้เป็น 3 แบบ คือ
(1.1) ผู ้ น ำแบบอั ต ถนิ ย มหรื อ อั ต ตาธิ ป ไตย (Democratic Leaders) จะ
ตัดสินใจด้วยตนเอง ไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้นำเอง คิดถึงผลงานไม่คิดถึงคน
บางครั้งจะทำเกิดศัตรูได้ ผู้นำลักษณะนี้จะใช้ได้ดีในช่วงภาวะวิกฤตเท่านั้น ผลของการเป็นผู้นำ
ลักษณะนี้ จะทำให้ผู้ได้บังคับบัญชาไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง และไม่เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์
(1.2) ผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) ใช้การตัดสินใจของ
กลุ่มหรือให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รับฟังความคิดเห็นส่วนรวม ทำงานเป็นทีม มีการสื่อสาร
แบบ 2 ทาง ทำให้เพื่อผลผลิตและความพึงพอใจในการทำงาน บางครั้งการอิงกลุ่มทำให้ใช้เวลานาน
ในการตัดสินใจ ระยะเวลาที่เร่งด่วนผู้นำลักษณะนี้ไม่เกิดผลดี
(1.3) ผู ้ น ำแบบตามสบายหรื อ เสรี น ิ ย ม (Laissez Faire Leaders) จะให้
อิสระกับผู้ได้บังคับบัญชาเต็มที่ในการติดสินใจในการแก้ปัญหา จะไม่มีการกำหนดเป้าหมายที่แน่นอน
ไม่มีหลักเกณฑ์ ไม่มีระเบียบ จะทำให้เกิดความคับข้องใจหรือความไม่พอใจของผู้ร่วมงานได้และได้ผล
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ผลิตต่ำ การทำงานของผู้นำลักษณะนี้เป็นการกระจายงานไปที่กลุ่ม ถ้ากลุ่มมีความรับผิดชอบและมี
แรงจูงใจในการทำงานสูง สามารถควบคุมได้ดี มีผลงานและความริเริ่มสร้างสรรค์
ผู้ว ิจ ัย ได้ส รุป ว่า ลักษณะผู้น ำแต่ล ะแบบจะสร้ างบรรยากาศในการทำงานที่
แตกต่างกัน ดังนั้นพฤติกรรมของผู้นำจะต้องมีทักษะทางการบริหารในการเลือกใช้ลักษณะของผู้นำ
แบบใดย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่สามารถควบคุมบุคลากรได้
(2) แนวคิ ด จากการศึ ก ษาของลิ เ คอร์ ท (Likert’s Michigan Studies) แห่ ง
มหาวิทยาลัยมิชิแกน จากผลศึกษาไว้ ดังนี้
เรนสิส ลิเคอร์ท (Rensis Likert) และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน
(อ้างอิงถึงใน Miner, 1992, p. 236) ทำการวิจัยด้านสถาวะผู้นำโดยใช้เครื่องมือที่ Likert และกลุ่ม
คิดขึ้น ประกอบด้วย ความคิดรวมยอดเรื่อง ภาวะผู้นำ แรงจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์
และการใช้อิทธิพล การตัดสินใจ การตั้งเป้าหมาย การควบคุมคุณภาพและสมรรถนะของเป้าหมาย
โดยแบ่งลักษณะผู้นำเป็น 4 แบบ คือ
(2.1) แบบใช้อำนาจ (Explorative Authoritative) ผู้บริหารใช้อำนาจเผด็จ
การสูง ไว้วางใจผู้ได้บังคับ บัญชาเล็กน้อย บังคับบัญชาแบบขู่เข็ญมากกว่าการชมเชย การติดต่อ
สื่อสาร เป็นไปทางเดียวจากบนลงล่าง การตัดสินใจอยู่ในระดับเบื้องบนมาก
(2.2) แบบใช้ อ ำนาจเชิ ง เมตตา (Benevolent Authoritative) ปกครอง
แบบพ่อ ปกครองลูก ให้ความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา จูงใจโดยการให้รางวัล แต่บางครั้งขู่ลงโทษ
ยอมให้การติดต่อสื่อสารจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน ได้บ้าง รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง
และบางครั้งยอมให้การตัดสินใจแต่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชา
(2.3) แบบปรึกษาหารือ (Consultative Democratic) ผู้บริหารจะให้ความ
ไว้วางใจและการตัดสินใจแต่ไม่ทั้งหมด จะใช้ความคิดและความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอให้
รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจจะลงโทษนาน ๆ ครั้งและใช้การบริหารแบบที่มีส่วนรวม มีการติดต่อสื่อสาร
แบบ 2 ทางจากระดับล่างขึ้นบนและจากระดับบนลงล่าง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจาก
ระดับบน ขณะเดียวกันก็ให้ยอมการตัดสินใจบางอย่างอยู่ในระดับล่างผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาในทุกด้าน
(2.4) แบบมีส่วนรวมอย่างแท้จริง (Participative Democratic) ผู้บริหารให้
ความไว้วางใจและเชื่อถือผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ มีการให้
รางวัลตอบแทนเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตั้งจุดประสงค์
ร่วมกัน มีการประเมินความก้าวหน้า มีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางทั้งจากระดับบนลงล่างในระดับ
เดียวกัน หรือในกลุ่มผู้ร่วมงานสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารได้ทั้งในกลุ่มบริหารและกลุ่ม
ผู้ร่วมงาน
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ผู้วิจัยได้สรุปความว่าลักษณะสภาวะผู้นำทั้ง 4 แบบนี้ มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารกับผู้ตามการที่จะประความสำเร็จกับการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น
ผู้นำสามารถวิเคราะห์ตนเองในพฤติกรรมสภาวะผู้นำต่าง ๆ กันและแบบที่ดีที่สุด คือ ลักษณะของ
ผู้นำแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
(3) แนวคิดแบบตาข่ายการจัดการของเบลคและมูตัน (Blake and Mouton’s
Managerial Grid)
เบลคและมูตัน Blake and Mouton กล่าวว่า ภาวะผู้นำที่ดีมีปัจจัย 2 อย่าง คือ
คน (People) และผลผลิต (Product) โดยกำหนดคุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเป็น 1-9
และกำหนดผลผลิตเป็น 1-9 เช่นกัน และสรุปว่าถ้าคนมีคุณภาพสูงจะส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณและ
คุณภาพสูงตามไปด้วย เรียกรูปแบบนี้ว่า Nine-Nine Style (9, 9 Style) ซึ่งรูปแบบของการบริหาร
แบบตาข่ายนี้จะแบ่งลักษณะเด่น ๆ ของผู้นำไว้ 5 แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็นหลัก แบบมุ่งคนเป็นหลัก
แบบมุ่งงานต่ำมุ่งคนต่ำ แบบทางสายกลาง และแบบทำงานเป็นทีม ตามแนวคิดของ Blaake and
Mouton รูปแบบของผู้นำมี 5 รูปแบบ ได้แก่
(3.1) แบบมุ ่ ง งาน (Task – Oriented /Authority Compliance) แบบ 9, 1
ผู้นำจะมุ่งเอาแต่งานเป็นหลัก (Production Oriented) สนใจคนน้อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเป็น
ผู้วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และออกคำสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามเน้นผลผลิตไม่สนใจ
สัมพันธภาพของผู้ร่วมงาน ห่างเหินผู้ร่วมงาน
(3.2) แบบมุ่งคนสูง (Country Club Management) แบบ 1, 9 ผู้นำจะเน้น
การใช้ มนุษย์สัมพันธ์และเน้นความพึงพอใจของผู้ตามในการทำงาน ไม่คำนึงถึงผลผลิตขององค์การ
ส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้ส ึกเป็น ส่ว นหนึ่งของครอบครัว ใหญ่ที่มีความสุข นำไปสู่ สภาพการณ์
สิ่งแวดล้อมและมีความสุขในการทำงาน การนิเทศในการทำงานควรมีเพียงเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องมี
การควบคุมในการทำงาน ลักษณะคล้ายการทำงานในครอบครัว ที่มุ่งเน้นความพึงพอใจ ความ
สนุกสนานในการทำงานของผู้ร่วมงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อต้านต่าง ๆ
(3.3) แบบมุ่งงานต่ำมุ่งคนต่ำ (ImpoverisbeD) แบบ 1, 1 ผู้บริหารจะสนใจ
คนและสนใจงานน้อยมาก ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเพื่อให้งานดำเนินไปตามที่มุ่งหมาย และ
คงไว้ซึ่งสมาชิกภาพขององค์การ ผู้บริหารมีอำนาจในตนเองต่ำ มีการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา
น้อยเพราะขาดสภาวะผู้นำ และมักจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำเป็นส่วนใหญ
(3.4) แบบทางสายกลาง (Middle of the Road Management) แบบ
5, 5 ผู้บริหารหวังผลงานเท่ากับขวัญและกำลังใจของปฏิบัติงาน ใช้ระบบราชการที่มีกฎระเบียบแบบ
แผน ผลงานได้จากการปฏิบัติตามระเบียบ โดยเน้นขวัญ ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใช้กำลังและ
อำนาจยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามความคาดหวังของผู้บริหาร มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการทำงาน
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หลีกเลี่ยงการทำงานที่เสียงเกินไป มีการประนีประนอมในการจัดการกับความขัดแย้ง ผู้ร่วมคาดหวัง
ว่าผลประโยชน์มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ได้กระทำลงไป
(3.5) แบบทำงานเป็นทีม (Team Management) แบบ 9, 9 ผู้บริห ารให้
ความสนใจทั้งเรื่องงานและขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา คือ ความต้องการขององค์การและความ
ต้องการของคนทำงานจะไม่ขัดแย้งกัน เน้นการทำงานอย่างมีป ระสิทธิภาพ บรรยากาศในการทำงาน
สนุกผลสำเร็จ ของงานเกิดจากความรู้สึกยึดมั่นของผู้ปฏิบัติตามอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิก
สัมพันธ์ภาพระหว่างผู้บริหารกับผู้ตาม เกิดจากความไว้ใจ เค้ารพนับถือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารแบบนี้
เชื่อว่า ตนเป็นเพียง ผู้เสนอแนะหรือให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น อำนาจการวินิจฉัยสั่งการ
และอำนาจการปกครองบังคับบัญชายังอยู่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีการยอมรับความสามารถของแต่ละ
บุคคล ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
ผู้วิจัยได้สรุปว่าผู้นำตามความคิดนี้จะวัดที่คุณภาพของคน และผลผลิตของงาน
และพบว่าลักษณะผู้นำที่มีพฤติกรรมแบบทำงานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด
(4) แนวคิด ทฤษฎี เอ็กซ์ วาย ของแคเกรเกอร์ (Mcgregor’s: T Y Theory)
ดักลาส แมคเกรเกอร์ (Mcgregor, 1960, pp. 33-34, อ้างถึงใน สร้อยตระกูล
อรรถมานะ, 2541, น. 106-107) เป็นนักจิตสังคมจิตสังคมอเมริกา ซึ่งทฤษฎีนี้เกี่ยวกับข้องกับทฤษฎี
แรงจูงใจและทฤษฏีความต้องการขั้นพื้นฐานของมาสโลว์ ซึ่ง Mcgregor มีความเห็นว่า การทำงานกับ
คนจะต้องคำนึงถึง ธรรมชาติของมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ คือ มนุษย์มีความต้องการพื้นฐาน
และแรงจูใจ ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องให้สิ่งที่ผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธาและ
กระตือรือร้นช่วยกันปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
Theory X พื้นฐานของคน คือ ไม่ชอบทำงาน พื้นฐานคนขี้เกียจ อยากได้เงิน
อยากสบายเพราะฉะนั้น บุคคลกลุ่มนี้จำเป็นต้องคอยควบคุมตลอดเวลา และต้องมีการลงโทษมี
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
Theory Y เป็นกลุ่มที่มองในแง่ดี มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบเต็มใจ
ทำงาน มีการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในตนเอง
ผู้วิจัยได้สรุปว่า ผู้นำต้องเข้าใจความแตกต่างพื้นฐานของบุคคลสามารถวิเคราะห์
บุคลากรในองค์กร โดยสมมติฐาน ตามทฤษฎีเอ็กซ์ ให้ความสำคัญกับความต้องการค้านความมั่นคง
ของบุคลากร ส่วนทฤษฎีวาย จะสมมติฐานให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำให้บุคลากร เกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานเพื่อสร้างแรงจูงใจตรงตามที่ต้องการ เกิดความกระตือรือร้นให้บรรลุวัตถุประสงค์
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(5) ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theory)
เป็ น ทฤษฎี ท ี ่ น ำปั จ จั ย สิ ่ ง แวดล้ อ มของผู ้ น ำมาพิ จ ารณาว่ า มี ค วามสำคั ญ ต่ อ
ความสำเร็จของผู้บริหาร ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่อำนวยให้ ซึ่งศึกษาจากแนวคิด
ทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้
(5.1) แนวคิดทฤษฎี 3-D Management Style
เรดดิน (Reddin, 1970, 230 อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2536:20)
เพิ่มมิติประสิทธิผล เข้ากับมิติพฤติกรรมด้านงาน และมิติพฤติกรรมด้านมนุษย์สัมพันธ์ เรดดินกล่าวว่า
แบบภาวะผู้นำต่าง ๆ อาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งประสิทธิผลจะหมายถึง
การที่ผู้บริหารประสบความสำเร็จในผลงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่แบบภาวะ
ผู้นำจะมีประสิทธิผลมากหรือน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริหารที่มุ่งงานหรือมนุษยสัมพันธ์ซึ่ง
แบบภาวะผู้นำกับสถานการณ์ที่เข้ากันได้อย่างเหมาะสม เรียกว่า มีประสิทธิผลแต่ถ้าไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เรียกว่า ไม่มีประสิ ทธิผล และ เรดดินยังแบ่งผู้นำตามแนวคิดทฤษฎี 3D Management
Style ออกเป็น 4 แบบ ดังตารางที่ 2.1 แสดงภาวะผู้นำตามแนวคิดทฤษฎี 3-D Management Style
ดังนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงภาวะผู้นำตามแนวคิดทฤษฎี 3-D management Style
ผู้นำที่ไม่มีประสิทธิภาพ
1. แบบหนีงาน (Deserter) คือ
ผู้นำที่เอาแต่ผลของงานอย่าง
เดียว
2. แบบอัตตนิยม (Autocrat) คือ
ผู้นำที่เอาแต่ผลของงานอย่าง
เดียว
3. แบบนักบุญ (Missionary) คือ
ผู้นำเห็นแก่สัมพันธภาพ
เสียสละทำคนเดียวจึงได้
คุณภาพงานต่ำ

ลักษณะพื้นฐาน
ภาวะผู้นำ
แบบแบ่งแยก
(Separated)

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

แบบข้าราชการ (Bureaucrat)
คือ ทำงานแบบเครื่องจักรไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์ให้งานเสร็จ
ไปวัน ๆ
แบบเสียสละ
แบบเผด็จการที่มีใจเมตตา
Dedicated
(Benevolent Autocrat) คือ
มีความเมตตากรุณาผู้ร่วมงาน
มากขึ้น
แบบเน้นความสัมพันธ์ แบบนักพัฒนา (Developer) คือ
(Related)
ต้องรู้จักพัฒนาผู้ตามให้มีความ
รับผิดชอบงานมากขึ้น
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ผู้นำที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ลักษณะพื้นฐาน
ภาวะผู้นำ

4. แบบประนีประนอม
(Compromiser) คือ ผู้นำจะ
ประนี ประนอมทุก ๆ เรื่อง

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
แบบนักบริหาร (Executive) คือ
ต้องมีผลงานดีเลิศและ
สัมพันธภาพก็ดีด้วย

แหล่งที่มา: เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2536, น. 21)
ผู้ว ิจ ัย ได้ส รุป ภาวะผู้นำตามแนวคิดของเรดดิน ได้คำนึงถึงภาวะผู้นำ 3
ประเภท คือ ลักษณะภาวะผู้นำที่ไม่มีประสิทธิภาพ ลักษณะพื้นฐานภาวะผู้นำ และลักษณะภาวะผู้นำ
ที่มีประสิทธิภาพ นำมาเปรียบเทียบมีความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้นำหรือนักบริหารที่มีผลงานดีเลิศ
ต้องมีสัมพันธภาพที่ดี
(5.2) แนวคิดทฤษฎีวงจรชีวิต Life-Cycle Theory
เฮอร์ เ ซย์ และบลั น ชาร์ ด (Hersey and Blanchand อ้ า งถึ ง ใน ประเสริฐ
สมพงษ์ธรรม, 2537, หน้า 50) ได้เสนอทฤษฎีวงจรชีวิต โดยได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีเรดดินและยังยึด
หลักการเดียวกัน คือ แบบภาวะผู้นำอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ องค์ประกอบ
ของภาวะผู้นำตามสถานการณ์ตามทฤษฎีของเฮอร์เซย์และบลันชาร์ดประกอบด้วย
(1) ปริมาณการออกคำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ หรือพฤติกรรมด้านงาน
(2) ปริมาณการสนับสนุนทางอารมณ์ สังคม หรือพฤติกรรมด้านมนุษย
สัมพันธ์
(3) ความพร้อมของผู้ตามหรือกลุ่มผู้ตาม
เฮอร์เซย์และบลันชาร์ด แบ่งภาวะผู้นำออกเป็น 4 แบบ คือ
(1) ผู้นำแบบบอกทุกอย่าง (Telling) ผู้นำประเภทนี้จะให้คำแนะนำอย่าง
ใกล้ชิดและดูแลลูกน้องอย่างใกล้ชิด เหมาะสมกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่ในระดับที่ 1 คือ (M1)
บุคคลมีความพร้อมอยู่ในระดับต่ำ
(2) ผู้นำแบบขายความคิด (Selling) ผู้นำประเภทนี้จะคอยชี้แนะบ้างว่าผู้
ตามขาดความสามารถในการทำงาน แต่ถ้าผู้ ตามได้รับการสนับสนุนให้ทำพฤติกรรมนั้นโดยการให้
รางวัลก็จะทำให้เกิดความเต็มใจที่จะรับผิดชอบงานและกระตือรือร้นที่จะทำงานมากขึ้น ผู้บริหารจะ
ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง และต้องคอยสั่งงานโดยตรง อธิบายให้ผู้ตามเข้าใจ จะทำให้ผู้ตาม
เข้าใจและตัดสินใจในการทำงานได้ดี เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมในการทำงานอยู่ในระดับที่ 2 คือ
(M2) บุคคลมีความพร้อมอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง
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(3) ผู ้ น ำแบบเน้ น การทำงานแบบมี ส ่ว นร่ ว ม (Participation) ผู ้ นำ
ประเภทนี้จะคอยอำนวยความสะดวกต่าง ๆในการตัดสินใจ มีการซักถาม มีการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง
หรือรับฟังเรื่องราว ปัญหาต่าง ๆ จากผู้ตาม คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ทำให้ผู้ตามปฏิบัติงานได้เต็มความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับผู้ตามที่มี
ความพร้อมอยู่ในระดับ 3 (M3) คือความพร้อมขิงผู้ตามอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซึ่ งเป็น
บุคคลที่มีความสามารถแต่ไม่เต็มใจที่จะรับผิดชอบงาน
(4) ผู ้ น ำแบบมอบหมายงานให้ ท ำ (Delegation) ผู ้ บ ริ ห ารเพี ย งให้
คำแนะนำและช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ตามคิดและตัดสินใจเองทุกอย่าง เพราะถือว่าผู้ตามที่มีความ
พร้อมในการทำงานระดับสูงสามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ดี เหมาะกับผู้ตามที่มีความพร้อมอยู่
ในระดับ 4 (M4) คือ ความพร้อมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีทั้งความสามารถแล้เต็มใจหรือมั่นใจ
ในการรับผิดชอบการทำงาน
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ส รุป ภาวะผู ้ นำตามแนวคิด ของเฮอร์ เ ซย์ และบลั น ชาร์ ด แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ภาวะผู้นำกับผู้ตามขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ใช้ประกอบการบริหารบุคลากรใน 4 แบบและ
ในแบบที่ 4 ผู้นำแบบมอบหมายงานให้ทำ (Delegation) จะเป็นลักษณะภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด
3) แนวคิดแบบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล ของฟิดเลอร์ (Fiedler’s Contingency
Model of Leadership Effectiveness)
ฟิดเลอร์ (Fiedler, 1967, p. 79, อ้างถึงใน สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2541, น.
264-265) กล่าวว่า ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพที่คำนึงถึงตัวแปรกำหนดสถานการณ์ที่เอื้อต่อการใช้
ความเป็นผู้นำประกอบด้วยปัจจัย 3 ส่วน คือ
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม บุคลิกภาพของผู้นำ มีส่วนสำคัญที่จะทำ
ให้กลุ่มยอมรับ
(2) โครงสร้างของงาน งานที่ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับโครงสร้ างของงานอำนาจ
ของผู้นำจะลดลง แต่ถ้างานใดต้องใช้ความคิด การวางแผน ผู้นำจะมีอำนาจมากขึ้น
(3) อำนาจของผู้นำ ผู้นำที่ดีที่สุด คือ ผู้ที่เห็นงานสำคัญที่สุดแต่ถ้าผู้นำที่จะทำ
เช่นนี้ได้ผู้นำต้องมีอำนาจและอิทธิพลมากแต่ถ้าผู้นำมีอิทธิพลหรืออำนาจไม่มากพอจะกลายเป็นผู้ นำที่
เห็นความสำคัญของสัมพันธภาพระหว่างผู้นำและผู้ตามมากกว่าเห็นความสำคัญของงาน
ผู้วิจัยได้สรุปแนวแบบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลคิดตามทฤษฎีของฟิดเลอร์ (Fiedler)
ผู้นำได้คำนึงถึงตัวแปร ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลโครงสร้างของงาน และอำนาจของผู้นำ ที่
สามารถกำหนดสถานการณ์ ที่เอื้อให้ผู้บริหารใช้ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุม
สถานการณ์ขององค์กรได้
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4) ทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory)
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) เป็นทฤษฎี
ของการศึกษาภาวะผู้นำแนวใหม่ หรือกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ของภาวะผู้นำโดยมีแบส
และอโวลิโอ (Bass & Avolio) เป็นสองท่านแรกที่ได้กล่าวถึงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยแสดงให้
เห็น เป็น ทฤษฎีของการศึกษาภาวะผู้นำแนวใหม่ เนื่องจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ไปสู่ความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary) และมีการกระจายอำนาจ หรือ
เสริมสร้างพลังจูงใจ (Empowering) และเป็นผู้มีคุณธรรม (Moral Agents) และกระตุ้นผู้ตามให้มี
ความเป็นผู้นำ
ก่อนจะมาเป็นแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีภาวะผู้ นำที่เริ่มต้นมา
ก่อนคือ ทฤษฎีภาวะผู้นำแบบมีบารมี (Charismatic Leadership) โดยแมกซ์เวเบอร์ (Max Weber)
ในทศวรรษที่ 1920 ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู้นำแบบมีบารมีเมื่อผลงานของเขาได้แปลเป็นภาษาอังกฤษ
ในปี ค.ศ.1947 ได้กระตุ้นความสนใจของนักสังคมวิทยาและนักรัฐศาสตร์ที่ศึก ษาด้านภาวะผู้นำ
พฤติกรรมของผู้นำแบบมีบารมีจะประกอบด้วย
(1) การสร้างภาพประทับใจให้ผู้ตามมีความมั่นใจในตัวผู้นำ
(2) ประกาศอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายทางอุดมการณ์
(3) สื่อสารให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวังอย่างสูงที่ผู้นำมีต่อผู้ตาม
(4) แสดงความมั่นใจแก่ผู้ตาม
ทฤษฏีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปรงในทัศนะของแบสและอโวลิโอ (Bass & Avoli อ้าง
ถึงใน ประยุทธ ชูสอน, 2548, น. 16) ได้พัฒนารูปร่างขึ้น โดยการศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลพัฒนาละ
ฝึกอบรมจากทุกระดับในองค์การและในสังคม ทั้งกับผู้นำทุกระดับในสังคม ทั้งกับผู้นำทุกระดับและ
ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีกิจกรรม จนถึงผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง มีความกระตือรือร้น ทั้งในวงการธุรกิจ
อุสาหกรรม ราชการทหาร โรงพยาบาล สถานศึกษา ในต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรม ผลการศึกษา
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ภาวะผู ้ น ำการเปลี ่ ย นแปลง ที ่ ว ั ด โดยเครื ่ อ งมื อ วั ด ภาวะผู ้ น ำพหุ อ งค์ ป ระกอบ
(Multifactor Leadership Questionnaire: MLQ) ที ่ ส ร้ า งและพั ฒ นาโดย แบส ละ อโวลิ โ อเป็น
ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ และให้ความพึงพอใจมากกว่าภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional
leadership)ซึ่งมีงานวิจัยเชิงประจักษ์และการศึกษาเชิงทฤษฏีจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง(Transactional leadership)มีอิทธิพลอย่างมีมัยสำคัญต่อการเพิ่มการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและขององค์การต่อมาแบส (Bass, 1991, pp. 199-121, อ้างถึงใน ประเสริฐ สมพงษ์
ธรรม, 2538, น. 60) ได้เสนอภาวะผู้นำแบบพิสัยเต็ม (The Full RangeModel of Leadership)
โดยใช้ ผ ลจากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบภาวะผู ้ น ำ 3 แบบ คื อ ภาวะผู ้ น ำการเปลี ่ ย นแปลง
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(Transformational Leadership) ภาวะผู้นำการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ภาวะ
ผู้นำปล่อยตามสบาย(Laissez-Faire Leadership) ดังมีรายการละเอียดต่อไปนี้
(1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) คือการที่ผู้นำ
หรือผู้บริหารประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือ เป็นโมเดลสำหรับผู้ตามหรือบุคลากร ผู้นำจะเป็นที่ยก
ย่องเคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทำให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน และเป็น
กระบวนการที่ผู้นำเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้ขึ้น จากตามพยายามที่คาดหวังเป็นผลให้
การปฏิบัติงานเกิดความคาดหวังโดยผู้แสดงบทบาททำให้ผู้ตามมีความรู้สึกไว้วางใจ ยินดีจงรักภักดี
และนับถือทำให้ผู้ตามกลายเป็นผู้มีศักยภาพ เป็นนักพัฒนา เป็นผู้ที่เสริมแรงได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้นำ
จะต้องยกกระดับความรู้สึกของผู้ตาม ให้ความสำคัญและคุณค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการที่จะ
บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ ทำให้ผู้ตามไม่คำนึงถึงปะโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพื่อองค์การโดยกระตุ้น
ระดั บ ความต้ อ งการของมาสโลว์ (Bass, 1985; Bass & Avolio, p. 199; Bass, 1991 อ้ า งถึ ง ใน
ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม, 2538, น. 61-66)
ซึ่งพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของแบส และอโวลิโ อมี
องค์ประกอบ 4 ประการ
(1.1) การมีอิทธิพลเชิงอุคมคติ (Charisma or Idealized Influence: CI or
II) ผู้นำแสดงพฤติกรรมตามบทบาท ทำให้ผู้ตามมีความชื่นชม มีความภูมิใจ จงรักภักดี และเชื่อถือใน
ตัวผู้นำและผู้นำได้วางแผน กำหนดแนวทางให้ผู้ตามแสดงตามโดยการสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) รวมกัน
โดยผู้นำซึ่งเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ (Vision) และรู้ถึงพันธกิจ (Mission) ขององค์การ สร้างความเชื่อมั่น
ความไว้วางใจในภารกิจโดยรวม เป็นผู้นำในลักษณะที่มีพฤติกรรม เจตคติ และค่านิ ยมของความเป็น
ผู้นำ แสดงให้ผู้ตามเห็นว่าสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ผู้ตามรู้สึกว่าเป็นไปได้ สร้าง
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในอนาคต
(1.2) การสร้างแรงบันดาลใจ(Inspirational Motivation: IM) เป็นกระบวน
การที่ผู้นำทำให้ผู้ตามเกิดอารมณ์กระตุ้น จูงใจให้ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพื่อทีมงาน เห็น
คุณค่าของผลการปฏิบัติงาน เป็นผลทำให้ผู้ เกิดความพยายามในการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ โดยผู้นำใช้
วิธีการง่าย ๆชักชวน สร้างอารมณ์ให้ผู้ตามเข้าใจวิสัยทัศน์และความหมาย มีความรู้สึกตระหนักว่า
พันธกิจ ที่ต้องทำเป็นสิ่งสำคัญเช่น ผู้นำใช้คำพูดหรือสัญลักษณ์สร้างจินตนาการ ภาวะผู้นำการสร้าง
แรงบันดาลใจจะปรากฏเมื่อผู้นำกระตุนเร้าใจ ผู้ตามเกิดแรงจูงใจให้ปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจ
ว่าผู้ตาม มีความสามารถกระทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดย ผู้นำสร้างความมั่นใจ ผู้นำสร้างความ
เชื่อใน เหตุผลที่ทำให้ผู้ตามรับรู้ว่าสิ่งที่บุคลากรทำนั้นมีวัตถุประสงค์ และสร้างความคาดหวังใน
ความสำเร็จให้ผู้ตาม
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(1.3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) เป็นกระบวน
การที่ผู้นำกระตุ้นผู้ตามให้เห็นวิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาโดยการกระทำให้ผู้ตามมีความ
พอใจและมีความตั้งใจด้วยการใช้ลัญลักษณ์ จินตนาการและภาษาที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้ตามเข้าใจ
ในบทบาทและยอมรับในบทบาท สร้างความมั่นใจและส่งเสริมคุณค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นผลให้
บุคลากรเกิดความพยายาม ในการปฏิบัติงานมากขึ้นและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานมากขึ้นและ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย การกระต้นเชาว์ปัญญา เป็นการใช้การจูงใจโดยให้
ข้อเท็จจริง ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฏีต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรม กลวิธี โครงการข้อเสนอแนะ โดย
เสนความคิดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีการสนับสนุนและคัดค้านโต้แย้งพยายามเน้นจุดอ่อนของ
วัฒนธรรมดั้งเดิม และเน้นจุดแข็งของวัฒนธรรมในองค์การ ซึ่งสถานการณ์ที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ใช้
กระตุ ้ น เชาว์ ป ั ญ ญาเพื ่ อ เปลี ่ ย นแปลงกลุ ่ ม และองค์ ก ารเมื ่ อ กลุ ่ ม หรื อ องค์ ก ารถู ก คุ ก คามจาก
สภาพแวดล้อม เกิดปัญหารุนแรงเกี่ยวกับการลดประสิทธิภาพของหน่วยงานงานขาดประสิทธิภาพ
เพราะเครื่องมือชำรุด ขาดวัส ดุอุปกรณ์ ผู้ตามไม่มาทำงาน ผู้นำต้องมีอำนาจเพียงพอที่ทำการ
เปลี่ยนแปลง และริเริ่มวิธีการที่สามากรแก้ปัญหาได้ที่องค์การเผชิญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับกลางจะต้องใช้สมาธิ ในการคิดค้น กลวิธีและมีกิจกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงปัญหา
ของตนเองและผู้ตาม โดยการวิเคราะห์การวางแผนปฏิบัติและประเมินเกิดโนทัศน์ แล้วแจ้งให้ผู้ตามรู้
ถึงโอกาสหรือการคุกคามที่องค์การเผชิญอยู่ รวมทั้งจุดแข็งจุดอ่อนขององค์การและการได้เปรียบ เมื่อ
เปรียบเทียบกับองค์การอื่น ๆ
(1.4) การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration:
IC) เป็นกระบวนการที่ผู้นำประพฤติทำตนเป็นผู้มุ่งเน้นการพัฒนา (Individualized of Followers)
วินิจฉัยและยกระดับความต้องการของผู้ตาม มีการติดต่อกับผู้ตามเป็นรายบุคคล และติดต่อสื่อสาร
แบบสองทาง เอาใจใส่ความต้องการตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ตามกระจายอำนาจความ
รับผิดชอบส่งเสริมให้ผู้ตามเกิดจินตภาพด้วยตนเอง มีความมั่นคง สามารถบูรณาการความต้องการ มี
ทัศนภาพที่ชัดเจนได้รับข่าวสารตามที่ปรารถนาเกิดความต้องการเฉพาะมีความรู้สึก เป็นตัวของตัวเอง
มีความรับผิดชอบและควบ คุมตัวเองได้ จากนั้นผู้นำสร้างความมั่นใจและส่งเสริมคุณค่าของผลลัพธ์ที่
กำหนด
(2) ภาวะผู้นำการแลกเปลี่ยน (Transactional leaderships) เป็นกระบวนการที่
ผู้นำให้รางวัลหรือลงโทษผู้ตามขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของผู้ตาม ผู้นำใช้กระบวนการแลกเปลี่ยน
เสริมแรงตามสถานการณ์ ผู้นำจงใจผู้ตามให้ปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว้ ผู้นำจูงใจโดยเชื่อมโยง
ความต้องการและรางวัลกับความสำเร็จตามเป้าหมายรางวัลส่วนใหญ่เป็นรางวัลภายนอก ภาวะผู้นำ
แลกเปลี่ยนประกอบด้วยการให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward: CR) การบริหารแบบ
วางเฉย (Management by Exception: ME)
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(3) ภาวะผู ้ น ำแบบปล่ อ ยตามสบาย (Laissez-Faire Leadershhip: LF) หรื อ
พฤติกรรมความไม่มีภาวะผู้นำ (No Leadership Behavior) เป็นภาวะผู้นำที่ไม่มีความหมาย ขาด
ความรับผิดชอบไมมีการตัดสินใจ ไม่เต็มใจที่จะเลือกยืนอยู่ฝ่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วมเมื่อผู้ตาม
ต้องการผู้นำ ผู้นำจะไม่อยู่ ไม่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับภารกิจขององค์การไม่มีความชัดเจนในเป้าหมาย
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีภาวะผู้นำ ซึ่งมีการกล่าวถึงคุณลักษณะของผู้นำ
ไว้มากมาย ในแต่ละยุคตามระยะเวลาการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ว่าภาวะผู้นำมีอิทธิพลต่อ
การบริหารจัดการ โดยเฉพาะผู้ตาม หรือบุคลากรผู้ร่วมงานได้มีความรู้สึกไว้วางใจ ยินดีจงรักภักดี
ยอมรับนับถือ มีบรรยากาศในองค์การที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภารกิจ และวิ สัยทัศน์ของ
องค์การ ทำให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาซึ่ง
สอดคล้องกรับผลการวิจัยของบัณฑิต แท่นพิทักษ์ (2540) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ
อำนาจ ความศรัทธาและ ความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษา พบว่า ภาวะ
ผู้นำของผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน การใช้
อำนาจของผู้บริหารและความพึงพอใจในงานของครู มีความสำคัญกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและ
ภาวะผู้นำของผู้บ ริห าร การใช้อำนาจของผู้บริห ารความศรัทธาของครู และ ชีวสังคมของครู ได้
สามารถร่วมกันทำนายความพึงพอใจในงานของครูได้
ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวทางในการ สร้าง
เครื่องมือประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากเป็นทฤษฎีความเหมาะสมใน
ยุคของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของโลก ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดวิกฤตปัญหาการศึกษาไทยที่ผู้บริหารหรือผู้นำยังคงใช้ทัศนะเก่าจิตสำนึกและทักษะเดิม ๆ ทำให้
เกิดการเรียนรู้น้อยใช้อำนาจสั่งการโดยไม่ใช้ข้อมูลข่าวสารจึงนำไปสู่ภาวะวิกฤต เมื่อพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2524 ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมานั้น วงการศึกษา
ไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบเพื่อให้การจัดการศึกษาทั้งระบบมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อบังคับการบัญชา กระตุ้น
บุ ค ลากรในองค์ก รเกิ ดการยอมรั บและศรัท ธา นำองค์ ก รให้ เ กิด การเปลี ่ย นแปลงและสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

2.6 วงจร PDCA
2.6.1 ความหมายของ PDCA
กล่าวถึงความหมายของ PDCA ว่าเป็นวงจรที่พัฒ นามาจากวงจรที่คิดค้นโดย วอล์ทเตอร์
ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart) ผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้เริ่ม
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เป็นที่รู้จักกัน มากขึ้นเมื่อ เอดวาร์ด เดมมิ่ง (W. Edwards Deming) ปรมาจารย์ด้านการบริห าร
คุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานภายในโรงงาน
ให้ดียิ่งขึ้น และช่วยค้น หาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เป็นที่
รู้จักกันในอีกชื่อว่า “วงจรเด็มมิ่ง” ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้นสามารถนำมาใช้ได้
กับทุกกิจกรรม จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก PDCA เป็นอักษรนำของศัพท์
ภาษาอังกฤษ 4 คำคือ P: Plan หมายถึง การวางแผน D: DO หมายถึง ปฏิบัติตามแผน C: Check
หมายถึง การตรวจสอบหรือประเมินผลและนำผลประเมินมาวิเคราะห์ A: Action หมายถึง ปรับปรุง
ดำเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน
2.6.2 โครงสร้างของวงจร PDCA
สุธ าสินี โพธิจ ัน ทร์ (2558) กล่าวว่า โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้ว ย 1) Plan คือ การ
วางแผน 2) DO คือ การปฏิบัติตามแผน 3) Check คือ การตรวจสอบ 4) Act คือ การปรับปรุงการ
ดำเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดทำมาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ
และทุกครั้งที่การดำเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งสำหรับการดำเนินงานใน
รอบต่อไป และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แสดงดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 แสดงวงจร PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
แหล่งที่มา: สุธาสินี โพธิจันทร์, 2558
สุธาสินี โพธิจันทร์ (2543) การดำเนินงานอย่างครบถ้วนตามแนวคิดของวงจร PDCA เป็นหัวใจ
สำคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่า การวางแผนงานอย่างเหมาะสมจากการศึกษาข้อมูลที่
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เกี่ยวข้องรอบด้านเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนจะเป็นเส้นทางที่นำไปสู่
ความสำเร็จ และบรรลุต ามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบความคืบหน้า หรือปัญหา
ต่ า ง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็น ระยะ เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ส ามารถนำมาใช้ใ นการปรับแผนให้ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ได้ และที่สำคัญคือ เมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละครั้ง บทเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับ ถือเป็น
สิ่งสำคัญ หากมีการนำมาทบทวน และสรุปข้อดี ข้อด้อย หรือ หาจุดปรับปรุง เพื่อให้การดำเนินงานใน
รอบต่อไปทำได้ง่ายขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
สอดคล้องกับ ปราณี ช่วยชัย (2554) กล่าวว่า วงจร PDCA มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การวางแผน (Plan: P) เป็นส่วนประกอบของวงจรที่มีความสำคัญ เนื่องจากการ
วางแผนจะเป็นจุดเริ่ม ต้นของงานและเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การทำงานในส่วนอื่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล การวางแผนในวงจรเดมมิ่ง เป็นการหาองค์ประกอบของปัญหา โดยวิธีการระดมความคิด
การเลือกปัญหา การหาสาเหตุของปัญ หา การหาวิธีการแก้ปัญหา การจัดทำตารางการปฏิบัติงาน
การกำหนดวิธีดาเนินการ การกำหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผล
2) การปฏิบัติตามแผน (Do: D) เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ในตาราง
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มต้องมี ความเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นในแผนนั้น ๆ
ความสำเร็จของการนำแผนมาปฏิบัติต้องอาศัยการทำงานด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิก
ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนนั้น ๆ ในขั้นตอนนี้ขณะที่ลง
มือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปด้วย หากไม่เป็นไปตามแผนอาจจะต้องมีการปรับแผนใหม่ และเมื่อ
แผนนั้นใช้งานได้ก็นาไปใช้เป็นแผนและถือปฏิบัติต่อไป
3) การตรวจสอบ (Check: C) หมายถึง การตรวจสอบดูว่าเมื่อปฏิบัติงานตามแผน
หรือการแก้ป ัญ หางานตามแผนแล้ว ผลลัพธ์เป็นอย่างไร สภาพปัญหาได้รับ การแก้ไ ขตรงตาม
เป้าหมายที่กลุ่มตั้งใจหรือไม่ การไม่ประสบผลสำเร็จอาจจะเกิ ดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่
ปฏิบัติตามแผน ความไม่เหมาะสมของแผนการเลือกใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
4) Action การดำเนิ น การให้ เ หมาะสม (Action: A) เป็ น การกระทำภายหลั ง ที่
กระบวนการ 3 ขั้นตอนตามวงจรได้ดาเนินการเสร็จแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นการนาเอาผลจากขั้นการ
ตรวจสอบ (C) มาดาเนินการให้เหมาะสมต่อไป
วงจร PDCA ที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นเมื่อเรานำผลที่ได้จากขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม (A)
มาดำเนินการให้เหมาะสมในกระบวนการวางแผนอีกครั้งหนึ่ง (P) และเป็นวงจรอย่างนี้เรื่อย ๆ ไม่มีที่
สิ้นสุด จนกระทั่งเราสามารถใช้วงจรนี้กับทุกกิ จกรรมที่คล้ายกันได้อย่างเป็นปกติไม่ยุ่งยากอีกต่อไป
จะเห็นว่า วงจร PDCA จะไม่ได้หยุดหรือจบลงเมื่อหมุนครบรอบ แต่วงล้อ PDCA จะหมุนไปข้างหน้า
เรื่อย ๆ โดยจะทำงานในการแก้ไขปัญหาในระดับที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้น และยากขึ้น หรือเป็นการเรียนรู้
ที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
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2.6.3 ประโยชน์ของ PDCA
ปราณี ช่วยชัย (2554) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ PDCA ไว้ดังนี้
1) เพื่อป้องกัน
(1) การนำวงจร PDCA ไปใช้ ทำให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนที่ดี
ช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการทางาน ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อย
เกินความพอดี ลดความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ
(2) การทางานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะ ทำให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุม
ขึ้น และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วก่อนจะลุกลาม
(3) การตรวจสอบที่นาไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่
เกิดซ้ำ หรือลดความรุนแรงของปัญหา ถือเป็นการนำความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์
2) เพื่อแก้ไขปัญหา
(1) ถ้าเราประสบสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สะดวก ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่
ประหยัด เราควร แก้ปัญหา
(2) การใช้ PDCA เพื่อการแก้ปัญหา ด้วยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่เป็น
ปัญหา เมื่อหาปัญหาได้ ก็นามาวางแผนเพื่อดาเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป
3) เพื่อปรับปรุง “ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้” PDCA
เพื่อการปรับปรุง คือไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่เราต้องเสาะแสวงหาสิ่งต่าง ๆ หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิม
อยู่เสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เมื่อเราคิ ดว่าจะปรับปรุงอะไร ก็ให้ใช้วงจร PDCA เป็น
ขั้นตอนในการปรับปรุง ข้อสำคัญ ต้องเริ่ม PDCA ตัวเองก่อนมุ่งไปที่คนอื่น

2.7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นการประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ของ
องค์กร ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน
(Weaknesses) ขององค์กร ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร จะวิเคราะห์ถึงสิ่งที่มีผล
ด้านโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อองค์กรเพื่อนำมาเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
วางแผน และพัฒนาองค์กร (จำลอง โพธิ์บุญ, 2554)
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2.7.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ปกติเรามักจะดูจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากร (People)
ทรัพยากร (Resources) นวัตกรรมและความคิด (Innovations and Ideas) การตลาด (Marketing)
กระบวนการ (Processes) การปฏิ บ ั ต ิ การ (Operations) ผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การ (Products and
Services) และการเงิน (Finance) เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ (สมพร แสงชัย, 2548)
การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร เพื่อหาข้อได้เปรียบ คือ จุดแข็ง และข้อเสียเปรียบ คือ
จุดอ่อนขององค์กร สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1) จุดแข็ง (Strengths) คือเงื่อนไขภายในที่จะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางที่ดี
และเป็นประโยชน์ หากได้มีการทำกิจกรรมใด ๆ ที่สามรถนำเงื่อนไขเหล่านั้นมาใช้ตามช่วงเวลา
ที่เงื่อนไขนั้นยังมีผลอยู่ อาจกล่าวได้ว่า เราจะนำจุดแข็งมาใช้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร จะคงรักษาจุดแข็ง
นั้นไว้ได้อย่างไร และจะเสริมสร้างและยกระดับจุดแข็งได้อย่างไร เป็นต้น
2) จุดอ่อน (Weaknesses) เงื่อนไขภายในที่จะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางที่ไม่ดี
ไม่เป็นประโยชน์และเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขัน หากไม่ได้มีการปฏิบัติใด ๆ ที่จะแก้ไขสถานการณ์
ตามช่วงเวลาที่เงื่อนไขนั้นยังมีผลอยู่ อาจกล่าวได้ว่า เราจะลดจุดอ่อนขององค์กรได้อย่างไร จะเขียวยาได้
อย่างไร หรือจะกำจัดจุดอ่อนออกไปได้อย่างไร เป็นต้น
2.7.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปกติเรามักจะดูจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ปัจจัยทางการเมือง
และกฎหมาย (Political Factors) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors) ปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม (Sociocultural Factors) ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technological Factors) ปัจจัยทาง
กฎหมาย (Legal Factors) และปัจจัยสภาพแวดล้อม (Environmental Factors) เป็นต้น เพื่อศึกษา
ผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กร ทั้งผลกระทบด้านบวก คือ โอกาส และผลกระทบ ด้านลบ
คือ อุปสรรค สามารถอธิบายได้ดังนี้
1) โอกาส (Opportunities) คื อเงื ่ อนไขภายนอกที ่ จะส่ งผลกระทบให้ ก ั บองค์ กร
ในทางที่ดี และเป็นประโยชน์ หากได้มีการทำกิจกรรมใด ๆ ที่สามารถนำเงื่อนไขเหล่านั้น มาใช้
ตามช่ว งเวลาที่เงื่อนไขนั้น ยังมีผ ลอยู่ อาจกล่าวได้ว ่าเราจะนำโอกาสจากภายนอกมาใช้ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างไร
2) อุปสรรค (Threats) เงื่อนไขภายนอกที่จะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางที่ไม่ดี
ไม่เป็น ประโยชน์และเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันหากไม่ได้มีการปฏิบัติใด ๆ ที่จะแก้ไ ข
สถานการณ์ตามช่วงเวลาที่เงื่อนไขนั้นยังมีผลอยู่ อาจกล่าวได้ว่าเราจะลดอุปสรรคหรือภัยคุกคามจาก
ภายนอกที่มีผลต่อองค์กรได้อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
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นอกจากนี้ เอกชัย บุญญาทิษฐาน (2553) กล่าวถึงการวิเคราะห์ SWOT ว่า เป็นเทคนิคอย่าง
หนึ่งที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำผลที่ได้ในรูปแบบ
ของจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) มา
กำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร การวิเคราะห์ SWOT นับเป็นจุดแรกที่จะ
เข้าสู่ระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT จะทำให้องค์กรรู้ว่าตอนนี้สถานะเป็น
อย่างไรหรือรู้จุดที่องค์กรอยู่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน รูปแบบที่เป็นที่นิยม เช่น
1) PRIMO-F Analysis ประกอบด้ ว ย 5 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ บุ ค ลากร (People) เช่ น
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ จิตสานึก ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น ทรัพยากร
(Resources) เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน สถานที่ตั้ง ทำเล ความสำเร็จในอดีต ภาพลักษณ์
ชื่อเสีย ง เป็น ต้น นวัตกรรมและความคิด (Innovation and Ideas) เช่น เทคโนโลยี นวัตกรรม
การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ เป็นต้น การตลาด (Marketing) เช่น ช่องทางการจัดจำหน่าย
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ราคา คุณค่า และคุณภาพของสินค้าหรือบริการ เป็นต้น การปฏิบัติการ
(Operations) เช่น สมรรถนะหลักขององค์กร ระบบงานเสริมงานประจำ กระบวนการ ขั้นตอน
ระบบการทางาน ระบบบริหารจัดการ การสื่อสาร เครือข่ายเป็นต้น การเงิน (Finance) เช่น สถานทาง
การเงิน ผลตอบแทน ภาระหนี้สิน เป็นต้น
2) 4P Analysis ประกอบด้ ว ย 4 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ บุ ค ลากร (People) หมายถึ ง
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น บุคลากรและทักษะ การพัฒนาบุคลากร ทรัพย์สิน เป็นต้น (Properties) เช่น
อาคาร เครื่องจักรสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เป็นต้น กระบวนการ (Processes) เช่น การเงิน การ
ปกครอง การบริหารจัดการ และภาวะผู้น ำ การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ผลิตภัณฑ์และการบริการ
(Products and Service) เช่น ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ความสามารถหรือสมรรถนะ เป็นต้น
3) Seven-S Framework of McKinsey ประกอบด้ ว ย 7 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ กลยุ ท ธ์
(Strategy) หมายถึง แผนที่กำหนดขึ้นเพื่อสร้างหรือคงไว้ซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือหา
ช่องทางอื่น โครงสร้าง (Structure) หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่องค์กรถูกจัดสร้างขึ้น เป็นตัวที่จะ
บอกว่าใครเป็นหัวหน้าใคร และใครที่จะต้องรายงานใคร ระบบ (System) หมายถึง กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำวันที่บุคลากรในองค์กรต้องดำเนินการให้ลุล่วง ค่านิยมร่วม (Shared
Value) หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร หรือทัศนคติ หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคลากร ที่ไปในทิศทาง
เดียวกัน เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก เป็นเป้าหมายสำคัญที่องค์กรจะบรรลุถึง รูปแบบ (Style)
หมายถึง รูปแบบของความมีภาวะผู้นำ ที่ผู้บริหารนำมาใช้ บุคลากร (Staff) หมายถึง พนักงานหรือ
ลูกจ้างที่รวมถึงความสามารถหรือสมรรถนะด้วย และทักษะ (Skill) หมายถึง ความรู้ ความชำนาญ
ของพนักงาน หรือลูกจ้างที่มีต่องานที่ต้องทาให้ลุล่วงตามเป้าหมาย
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4) MMPF ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ การตลาด (Marketing) การบริหารจัดการ
(Management) การผลิตหรือการบริการ (Production) และการเงิน (Finance)
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก รูปแบบที่เป็นที่นิยมและใช้กันมาก ได้แก่
1) PEST Analysis เป็นตัว ย่อของปัจจัย 4 ปัจจัย ซึ่งอาจมองเป็นส่วนหนึ่งของ
SWOT หรือสามารถวิเคราะห์แยกต่างหากเป็นเอกเทศก็ได้ ประกอบด้วย ปัจจัยทางการเมืองและ
กฎหมาย(Political-Legal Factors) เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดแรงผลักดันทางการเมือง และการออก
กฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เช่น ระบบ
การปกครอง สถานะการณ์ทางการเมือง นโยบายของรัฐ เป็นต้น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic
Factors) เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจ การเงิน ค่าครองชีพ ภาษี เป็นต้น ปัจจัยทางสังคม (Social
Factors) เช่น วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ทัศนคติ ชีวิตความเป็นอยู่ อายุ สิ่งแวดล้อม การศึกษา
เป็น ต้น ปัจ จัย ทางเทคโนโลยี (Technological Factors) เช่น การผลิต การจำหน่าย นวัตกรรม
การสื่อสารโทรคมนาคม การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
2) PESTLE Analysis เป็ น การวิ เ คราะห์ ข ยายจาก PEST Analysis ซึ ่ ง มี ป ั จ จั ย
เพิ่มมา 2 ปัจจัย ให้มีความชัดเจนมากขึ้น คือ ปัจจัยทางกฎหมาย (Legal Factors) เช่น กฎหมาย
เฉพาะที่เกี่ยวข้อง กฎหมายใหม่หรือการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบของท้องถิ่น เป็นต้น และปัจจัย
สภาพแวดล้อม (Environmental Factors) ซึ่งปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจต่อสภาพแวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้น จึงมีความสำคัญที่เด่นชัดต้องวิเคราะห์แยกออกมา เช่น ปัญหาโลกร้อน ความสนใจของ
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
สมพร แสงชัย (2548) ได้อธิบายว่า การประเมินสภาพแวดล้อม คือ การประเมินสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก โดย
1) การประเมินสภาพแวดล้ อมภายใน (Internal Invironment Assessment) เป็น
การประเมินจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร ประกอบด้วย ทรัพยากร ได้แก่ คน ทรัพย์สิน ข้อมูล สมรรถนะ
ฯลฯ กลยุทธ์ปัจจุบัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป็นต้น ผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์
เป็นต้น
2) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (Internal Environmental Assessment)
เป็นการประเมินเพื่อหาโอกาสและข้อจากัดหรือการคุกคามจากภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยี หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า ผู้รับบริการ เป็นต้น
นอกจากนี้ ถนัด เดชทรัพย์ (2550) กล่าวว่า ทรัพยากรหรือปัจจัยที่นักบริหารต้องให้ความสนใจ
เพื่อให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรประสบความสำเร็จ ประกอบไปด้วย คน (Man) คือ
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจขององค์การ ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จในการจัดการ เงิน (Money) คือ
ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การดำเนินการต่อไปได้ วัสดุ (Materials)
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คือ วัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่น จำเป็นต้องมีคุณภาพและมีต้นทุนที่ต่ำ เพราะมีผลกระทบ
ต่อต้นทุนการผลิต วิธีการบริหารหรือวิธีการปฏิบัติ (Management) การจัดการหรือการบริหารในองค์กร
ถ้ามีระบบการบริหารจัดการที่ดีย่อมส่งผลให้องค์การรปะสบความสำเร็จได้ดี
การเลือกใช้ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อ
ค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการใน
อนาคต และยังช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร
ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกล
ยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป
โดยในการวิจัยครั้งนี้ ได้นำเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสำเร็จ ในการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมของเทศบาลเมื อ งน่า น โดยปัจจัยภายใน ใช้รูปแบบ 4M
ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ บริการประชาชน การจัดการ และปัจจัยภายนอก ใช้รูปแบบ
PESTEL Analysis ประกอบด้วย นโยบาย ภาวะเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และ
กฎหมาย
นอกจากนี้ยังดำเนินการหาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องของเทศบาลเมือง
น่าน โดยการใช้ SWOT Matrix หรืออาจเรียกว่า TOWS Matrix ซึง่ เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์หลังจาก
ได้ทำการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้ อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกมาก่อน แล้วนำ TOWS Matrix มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร โดย
การจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT เมื่อจับคู่กันแล้วจะได้
ออกมา 4 คู่ คือ จุดแข็งกับโอกาส จุดอ่อนกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค และจุดอ่อนกับอุปสรรค
ดังนั้น ขั้นตอนการทำงานของ TOWS Matrix จึงเป็นการทำงานต่อจากการวิเคราะห์ SWOT
ซึ่งเมื่อนำมาใช้วิเคราะห์แล้วจะทำให้ได้กลยุทธ์การบริหารออกมา 4 รูปแบบ ได้แก่
1) กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจุดแข็งและโอกาสแล้วนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน
2) กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดอ่อนและโอกาสแล้วนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน
3) กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดแล้วนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน
4) กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อม
ทีเ่ ป็นจุดแข็งและข้อจำกัดแล้วนำข้อมูลมาพิจารณา ร่วมกัน
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ตารางที่ 2.2 การกำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ จาก SWOT Matrix
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (O)
SO: กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก
WO: กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข

ภัยคุกคาม (T)
WT: กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ
ST: กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน

แหล่งที่มา: สมพร แสงชัย, 2548

2.7 ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เทศบาลเมืองน่านเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน มีพื้นที่ครอบคลุม 2 ตำบล คือ ตำบลในเวียงทั้งตำบล และบางส่วนของตำบล
ผาสิงห์ ภายในเขตเทศบาลมีที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษา สถาบันการเงินต่าง ๆ ทำให้มีฐานะ
เป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด ลักษณะที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน และองค์การบริหารส่วน
ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง
ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
ตึด๊ อำเภอภูเพียง โดยมีแม่น้ำน่านเป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ และองค์การบริหารส่วนตำบลไชย
สถาน อำเภอเมืองน่าน
ประชากร จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 มีจำนวน
20,012 คน แยกเป็ น ชาย 9,894 คน หญิ ง 10,118 คน ความหนาแน่ น ของประชากรประมาณ
2,633.16 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 10,567 หลังคาเรือน (เทศบาลเมืองน่าน, 2560) แสดง
ดังตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 แสดงชื่อชุมชนที่อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 30 ชุมชน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชุมชน
ชุมชนบ้านช้างค้ำ
ชุมชนบ้านดอนแก้ว
ชุมชนบ้านมิ่งเมือง
ชุมชนวัดอรัญญาวาส
ชุมชนบ้านศรีพันต้น
ชุมชนบ้านเมืองเล็น
ชุมชนบ้านอภัย
ชุมชนบ้านท่าช้าง
ชุมชนบ้านพวงพยอม
ชุมชนบ้านพระเกิด
ชุมชนบ้านมณเฑียร
ชุมชนบ้านพระเนตร
ชุมชนบ้านไผ่เหลือง
ชุมชนบ้านช้างเผือก
ชุมชนบ้านหัวข่วง

ลำดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชุมชน
ชุมชนบ้านสถารส
ชุมชนบ้านมงคล
ชุมชนบ้านมหาโพธิ์
ชุมชนบ้านภูมินทร์–ท่าลี่
ชุมชนบ้านเชียงแข็ง
ชุมชนบ้านพญาภู
ชุมชนบ้านน้ำล้อม
ชุมชนบ้านดอนศรีเสริม
ชุมชนบ้านประตูปล่อง
ชุมชนบ้านสวนหอม
ชุมชนค่ายสุริยพงษ์
ชุมชนบ้านหัวเวียงใต้
ชุมชนบ้านดอนสวรรค์
ชุมชนบ้านสวนตาล
ชุมชนบ้านฟ้าใหม่

ตารางที่ 2.4 แสดงรายชื่อวัดในเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 26 วัด
ลำดับ
วัด
1 วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอาราม
หลวง
2 วัดพญาภู พระอารามหลวง
3 วัดภูมินทร์
4 วัดมิ่งเมือง
5 วัดกู่คำ
6 วัดไผ่เหลือง
7 วัดสวนตาล
8 วัดหัวข่วง
9 วัดศรีพันต้น

ลำดับ
วัด
14 วัดพระเกิด
15
16
17
18
19
20
21
22

วัดพระเนตร
วัดเชียงแข็ง
วัดน้ำล้อม
วัดหัวเวียงใต้
วัดช้างเผือก
วัดท่าช้าง
วัดมหาโพธิ
วัดอรัญญาวาส
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ลำดับ
10
11
12
13

วัด
วัดมณเฑียร
วัดมงคล
วัดอภัย
วัดพวงพยอม

ลำดับ
23
24
25
26

วัด
วัดสวนหอม
วัดดอนแก้ว
วัดเมืองเล็น
วัดสถารศ

ภาพที่ 2.2 แผนที่บริเวณเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
แหล่งที่มา: เทศบาลเมืองน่าน, 2543.
สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองน่าน มีดังนี้
สังกัดเทศบาลเมืองน่าน
1. โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
2. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)
3. โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
3. โรงเรียนราชานุบาล
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4. โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
1. วิทยาลัยเทคนิคน่าน
2. วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน
1. โรงเรียนซินจง
2. โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
3. โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
4. โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
ด้านสาธารณสุข มีสถานพยาบาลของรัฐจำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลน่าน นอกจากนี้ยังมี
ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองน่าน และคลินิก
เอกชน จำนวน 14 แห่ง
2.8.1 การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน
เทศบาลเมืองน่านมีการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหลายด้าน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1) การดำเนินงานด้านการจัดการขยะ เทศบาลเมืองน่านมีการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างยั่งยืน บนพื้นที่รวมกว่า 60 ไร่ ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเอกชน รวม 20 แห่ง ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งใน
จังหวัดน่าน โดยมีระบบกำจัดขยะ ประกอบด้วย พื้นที่ฝังกลบและโรงเตาเผาขยะติดเชื้อ ซึ่งการกำจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาล เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ปัจจุบันเทศบาลได้นำเอาระบบ
การคัดแยกขยะและระบบการหมักปุย๋ มาใช้เพื่อลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลับต่อไป
มีชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยจากครัวเรือนและมี ศูนย์
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เขต
โดยมีประชาชนท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า “ชาวบ้านในชุมชนทุกคนเห็นความสำคัญในเรื่องขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นจากบ้านเรือนของคนในชุมชนเรา จึงเกิดความร่วมมือกันในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
และร่วมกันเป็นวิทยากรให้ความรู้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ เพื่อให้การดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนได้แพร่กระจายเป็นความรู้สู่ท้องถิ่นอื่นได้” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561)
อาจกล่ า วได้ ว ่ า การแสดงความคิ ด เห็ น ของประชาชนในชุม ชนทำให้ช ุม ชนมองเห็ นปั ญ หาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหา รวมทั้งยังสามารถขยายวิธีการแก้ไขปัญหาให้
บุคคลภายนอกรับรู้ได้อีกด้วย
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2) การดำเนินงานด้านการจัดทำแผนแม่บทเมือง เทศบาลเมืองน่านมีการจัดทำแผน
แม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน ทำให้ภูมิทัศน์ของข่วงเมืองมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามเป็นพื้นที่เปิดโล่งที่ใช้เป็นลานกิจกรรมทางวัฒนธรรมและเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป
3) การดำเนินงานด้านการบำบัดน้ำ เทศบาลเมืองน่านมีระบบบำบัดน้ำเสีย โดย
ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบบ่อผึ่ง มีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ 5,000-6,000
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยหลังการบำบัดน้ำเสีย มีการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ มีระบบบำบัด
น้ำเสีย จำนวน 1 แห่ง ที่ดำเนินการบำบัดน้ำเสียให้กับครัวเรือนใน 28 ชุมชน ส่งผลให้ทางเทศบาลมี
ระบบการจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย
จากภาคครัวเรือนและสถานประกอบการ
4) การดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียว เทศบาลเมืองน่านมีสวนไม้ใหญ่ใจกลางเมือง ชื่อ
สวนภูมิรักษ์ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน เป็น 1 ใน 6 สวนภูมิรักษ์ในประเทศไทย จากความร่วมมือ
ของหลายหน่วยงาน ตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือ สร้างป่าใหญ่ในเขตเมือง
หล่อหลอมและกระตุ้นจิตสำนึกของชุมชนให้เห็นความสำคัญของต้นไม้ เกิดรักและหวงแหนพื้นที่ป่าไม้
ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไม้หายากและสมุนไพรไทยตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติ โดยเทศบาลเมืองน่านได้ให้การสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อให้
สวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านเป็นสวนไม้ใหญ่ใจกลางเมือง
5) ด้านจิตอาสาและอาสาสมัคร เทศบาลเมืองน่านมีอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ชุมชน โดยเป็นกลุ่มบุคคลที่เข้ามาดูแลรักษาความสะอาดของถนน ตรอกซอยและจัดการขยะในชุมชน
ส่งผลให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกชมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน
6) การดำเนินงานด้านความปลอดภัยภายในชุมชน เทศบาลเมืองน่านมีนวัตกรรม
ชุมชนปลอดภัยเขตเทศบาลเมืองน่าน สร้างความเข้าใจและสร้างแนวร่วมในการดำเนินการมีการสรุป
ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา โดยการประเมินจากหน่วยงานภายนอก ทำให้เทศบาลเมืองน่ านได้รับ
คัดเลือกเป็นชุมชนชนปลอดภัยระดับโลก ลำดับที่ 316 ของโลก และได้รับเกียรติเป็นเข้าภาพในการ
จัดประชุมนานาชาติ ชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 22 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
น่าน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคีเครือข่ายอื่นในการดำเนินการเมืองปลอดภัยแบบบูรณาการ
13 ประการ ได้แก่ การป้องกันสาธารณภัย การป้องกันในเด็กและเยาวชน การเฝ้าระวังความเสี่ยง
การสอบสวนการตาย การเติมความรู้สู่ผู้พิทักษ์ความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ป้องกัน
การจมน้ำ สนามเด็กเล่นปลอดภัย และการควบคุมสุนัขจรจัด
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2.8.2 รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลเมืองน่านได้รับ
จากการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหลากหลายด้านของเทศบาลเมืองน่าน ส่งผลให้
เทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากมาย โดยมีรายละเอียดรางวัลดังนี้
1) รางวั ล รองชนะเลิ ศ เทศบาลน่ า อยู ่ อ ย่ า งยั ่ ง ยื น ระดั บ ประเทศ จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ.2559
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
ดำเนินการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน หรือประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ร่วมกับสมาคม
สันนิบาตแห่งประเทศไทยและสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย โดยมุ่งหวังให้เทศบาลทุกระดับได้นำกรอบ
แนวคิดและเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางพัฒนาเมือง โดย
มีกรอบแนวคิดในการประเมินดังนี้
เมืองอยู่ดี มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอสำหรับคน
ทุกกลุ่ม มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยปลอดภัยและเศรษฐกิจมั่นคง
คนมีสุข คนมีสุขภาพดี ได้รับการศึกษา สวัสดิการและการพิทักษ์สิทธิ์ที่เหมาะสมและ
เท่าเทียม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเอื้ออาทรมีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ดำรงประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ ภูมิทัศน์
สวยงาม ของเสี ย หรื อ มลพิ ษ ถู ก จั ด การอย่ า งเหมาะสม และประชาชนมี ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต ที ่ เ ป็ น มิ ต รกับ
สิ่งแวดล้อม
เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี มีวิสัยทัศน์และแผนงานชัดเจน
บุคลากรมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ ระบบการทำงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมการบริหาร
จัดการที่ดี และมีนวัตกรรมการพัฒนาเมือง
2) ชุมชนปลอดภัย ระดับโลก (A Safe Community) ลำดับที่ 316 จากองค์การ
อนามัยโลก (WHO)
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองน่านนั้น เป็นความร่วมมือของ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลากหลายโดยมีหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกัน คือ โรงพยาบาลน่าน
เทศบาลเมืองน่านและองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านการดำเนินงานชุมชนปลอดภัยนั้น
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดขององค์การ
สหประชาชาติ (UNESCO) ได้รับรองให้เทศบาลเมืองน่านเป็นชุมชนปลอดภัยระดับสากล The
International Network of Safe Communities และเป็นเครือข่ายชุมชนปลอดภัยในระดับสากล
ของ WHO Collaborating Center or Community Safety Promotion ในลำดับที่ 316 ของโลก
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เทศบาลเมืองน่านมีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ในหลายรูปแบบ การสร้างจิตสำนึก
ให้ ช ุ ม ชนตลอดจนการสร้ า งภาคีเ ครือ ข่ า ยในการดำเนิ นงาน ด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง การให้
ความสำคัญแนวทางอารสถาปัตย์ (Universal Design) ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มวัยเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดน่านโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน
3) รางวัลเมืองจัดการสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมของอาเซียน
“ASEAN Clean Tourist City Standard” รางวั ล แห่ ง ความภาคภู ม ิ ใ จของชาว
เทศบาลเมืองน่านหลังจากพื้นที่เทศบาลเมืองน่านถูกประกาศยกย่องให้เป็น “เมืองที่มีมาตรฐาน การ
ท่องเที่ยวสะอาดระดับอาเซียน”โดยอาเซียนให้ความสำคัญในมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน
7 ด้าน ได้แก่ ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดความสะอาด ตัวชี้วัดการจัดการของเสีย ตัวชี้วัด
การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด ตัวชี้วัดพื้นที่สีเขียว ตัวชี้วัดความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงของเมือง และตัวชี้วัดโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวอีกด้วย โดยมีตัวอย่างการดูแลสภาพแวดล้อมของเมืองน่าน
ได้แก่ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561)
โครงการระบบกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งมีพื้นที่ระบบ ๖๐
ไร่ และปริมาณของขยะที่ทำการป้อนเข้าสู่ระบบอยู่ที่ 60-70 ตันต่อวัน จากทั้งชุมชน หน่วยงาน
ต่าง ๆ โรงเรียน โรงพยาบาล ซึ่งมีจุดรับขยะจำนวน 22 แห่งทั่วจังหวัด
การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติ ก และงดการใช้ภาชนะประเภทโฟมในชุมชน รวมทั้ง
การแยกทิ้งขยะประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
การอบรมให้ความรู้เยาวชนในการดูแล/อนุรักษ์ต้นไม้และป่าไม้ของจังหวัด สร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การรณรงค์ในการลดมลพิษทางอากาศของเมืองน่าน อาทิ โครงการใช้จักรยานแทน
รถยนต์ และการทำงานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
โครงการระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมือง เพื่อบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำน่าน
ต่อไป ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 90 %
ระบบเตือนภัยทางอุทกศาสตร์ และการใช้กระแส Social Media ในการปลุกสำนึก/
ความตื่นตัวของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Facebook สำนักข่าว ที่นี่เมืองน่าน
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2.8 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัจ จุบ ัน ได้มีน ักวิจัย ที่ศึกษาเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ห ลายท่าน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งผลการศึก ษาแต่ล ะเรื่ องทำให้ผ ู้ว ิจั ยได้ แนวคิด และวิธ ีก ารเกี่ยวกั บการจั ด การ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเรื่องนี้ต่อไป
2.8.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
สำหรับ งานวิจ ัย ในประเทศได้มีผ ู้ศึกษาแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับประเทศ ซึ่งทำให้ผู้วิจัยได้ทราบแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของผู้วิจัยได้ โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
ชีวิน เปสตันยี (2547) ทำการศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของเทศบาลตำบลจอ
หอ จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่าประชาชนเห็นว่าเทศบาลตำบลจอหอมีปัญหาสภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง โดยที่การแก้ไขปัญหายังไม่ดี คืออยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนเห็นด้วยกับ
แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองของเทศบาลตำบลจอหอ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังจะเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาลอื่นได้
จำลอง โพธิ์บุญ (2551) ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่างที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
ในด้านผลสำเร็จ การดำเนินการจัดการ และบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน และวิเคราะห์ปัจจัย ที่
นำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว โดยได้พิจารณา
เลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับรางวัลในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ เทศบาลนครพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก การวิเคราะห์ข้อมูลได้ประยุกต์หลักการของ Balanced Scorecard ธรรมาภิบาล
การดำเนินการที่ดี (Good Practice) และการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ผลการศึกษา
พบว่า เทศบาลนครพิษณุโลกประสบความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากทั้งด้านการ
จัดการขยะ และด้านอื่น ๆ ได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่หลายครั้ง ด้านการจัดการขยะเป็นการจัดการขยะ
แบบครบวงจรโดยมีโครงการสำคัญคือโครงการธนาคารขยะ โครงการอาสาสมัครคัดแยกขยะและ
โครงการถนนปลอดถังขยะมีการรณรงค์คัดแยกขยะ นำขยะไปขาย นำขยะมาหมักทำปุ๋ย ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนในชุมชน ร้านค้า และสถานประกอบการเป็นอย่างดี ปัจจัยภายในที่มี ผลต่อ
ความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าวคือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีวิธีการบริหารจัดการ
ที่ชัดเจนในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นเสียสละ และให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์
ให้ชุมชน มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัด เจน มีนโยบาย
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ด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งการสร้างเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีการพัฒนาบุคลากรและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาช่วยในการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายนอกที่สำคัญคือ ได้รับความร่วมมือจากชุมชน จากหน่วยงาน
วิชาการจากต่างประเทศ และความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องบทเรียน
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ คือ การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารการให้ความสำคัญกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การให้ความสำคัญกับทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
สหชัย ชูอักษร (2556) ทำการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่าหลังการ
ดำเนินกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้ในการจัดการมูลฝอยโดยรวมอยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 82.9 มีทัศนคติในการจัดการมูลฝอยโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ
40.8 มีพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยในชุมชนโดยธนาคาร ขยะรีไซเคิล เมื่อเปรียบเทียบหลังการ
ดำเนินกิจกรรม ความรู้ ทัศนคติ อยู่ในระดับสูงกว่า ก่อนการดำเนินกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ร ะดับ (p<0.05) การให้ความรู้เรื่องการจัดการมูล ฝอยโดยนำหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse,
Recycle) เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและเป็น
ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนครบวงจรที่บ้านทุ่งยาว อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
กำพล รุจิวิช ชญ์ และคณะ (2553) ทำการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่ นและสาธารณรัฐ
เกาหลี แนวทางสำหรับประเทศไทย: ศึกษากรณีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน งานวิจัยเรื่อง
นี้เป็น การศึ ก ษานโยบายและมาตรการด้า นการจั ด การสิ ่ งแวดล้ อ มของภาครั ฐ และเอกชนและ
ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายและมาตรการดังกล่าว เพื่อประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งด้านการจัดการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้ อมของญี่ ป ุ่ น และสาธารณรัฐ เกาหลี และจัดทำข้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบายให้ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
เสาวลักษณ์ ศักดิ์ส ิทธิ์ (2560) ได้ศึกษาแนวทางการจัด การขยะมูล ฝอยชุ มชนในจั ง หวั ด
ปทุมธานี โดยศึกษาถึงสถานการณ์และปัญหาด้านขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดปทุมธานี และวิเคราะห์
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดปทุมธานีและเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนของจังหวัดปทุมธานีสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และสามารถแก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมภายในจังหวัดได้ส ำเร็จ แต่ปัจจุบันยังไม่มีส ถานที่กำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิช าการ
ภายในจังหวัด ทำให้ต้องขนส่งไปทิ้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นส่วนใหญ่ และจากการ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) พบว่า มีจุดแข็ง คือ หน่วยงานภาครัฐตอบรับนโยบายจากส่วนกลาง
และหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นมีโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม จุดอ่อน คือ
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องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น (อปท.) มี ง บประมาณประจำปี ใ นการจั ด การขยะมู ล ฝอยชุมชน
แต่ทำได้ช้าเพราะต้องรองบประมาณจากส่วนกลาง จังหวัดปทุมธานีไม่มีสถานที่กำจั ดขยะมูลฝอย
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ประชาชนปฏิเสธสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยหากอยู่ในพื้นที่ชุมชนตนเอง
โครงการของภาครัฐยังเข้าถึงประชาชนไม่ครบถ้วน ด้านโอกาส คือ นโยบายภาครัฐในทุกระดับ
สอดคล้องกัน บริษัทเอกชนสนใจลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ สถานที่กำจัดขยะมูล ฝอย
เดิมในจังหวัดสามารถปรับปรุงและเปิดดำเนินการได้ มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับสร้างสถานที่กำจัดขยะ
มูล ฝอยแห่ง ใหม่ มีป ริมาณขยะมากเพีย งพอสำหรับ การลงทุ นสร้า งโรงไฟฟ้า จากพลั งงานขยะ
และประชาชนเข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อรองกับหน่วยงานรัฐได้ ส่วนอุปสรรค คือ ประชาชน
ไม่เชื่อมั่นภาครัฐในการสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในทุกรูปแบบ และมีประชากรแฝงมาก
แนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชนในชุมชนต่างต้องการให้มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขึ้นในท้องถิ่นของตน และระดับประเทศจากการศึกษาข้อมูลพบว่า นโยบายระดับประเทศ
เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนที่จะมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับ
หน่วยงานในประเทศได้
2.8.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ
สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ ในที่นี้ผู้วิจัยได้ศึกษา
งานวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศอิรัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
Yass ( 2015) The sustainable environmental management for the City: Art and
policy the case study is Salaimaniyah City
Foster ( 1992) The role of the city in environmental Management: The city has a
major role in environmental management. It is not the villain as it has so often been
portrayed and it need not be the victim. Sustainable cities and economic development
which they promote can contribute not only to the welfare of their own citizens but
to the world environmental as well.
จากการทบทวนงานวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ พบว่า เมืองที่มีการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้น เริ่มจากเมืองที่มี การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศอย่าง
เคร่งครัด ประชาชนให้การยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ ส่งผลให้
ประเทศนั้น ๆ มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพราะการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสำเร็จ ในการจั ด การสิ ่ งแวดล้ อ มเมื อ งยั ่ง ยื นของเทศบาลเมื องน่ าน จังหวัดน่ า น
จำเป็นต้องได้ข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนและหน่วยงานภายนอก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสังเกตการณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการศึกษาดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.7 ระยะเวลาในการดำเนินงาน
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3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึ ก ษาแนวคิ ด และผลงานวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ก ำหนดกรอบแนวคิ ด เพื ่ อ ใช้ ใ น
การดำเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประสิทธิผล/การบรรลุเป้าหมาย
➢ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

•

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ

➢ รางวัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล
รางวัลที่เทศบาลเมืองน่านได้รับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholders)
➢ 1.การมีส่วนร่วม
• ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่อง
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่
เทศบาล
➢ 2.หน่วยงานภายนอก
• นโยบายจากหน่วยงานส่วนกลาง/
จังหวัด
• การสนับสนุนและทำโครงการจาก
หน่วยงานภายนอก

วงจรการบริหารอย่างมีคุณภาพ
1.แผนงาน/นโยบาย/โครงการ/งบประมาณ (Plan)
2.การนำไปปฏิบัติ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ/จำนวน
บุคลากร (Do)
• หลักนิติธรรม
• หลักความรับผิดชอบ
• หลักความโปร่งใส
3.การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Check)
• มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การดำเนินงาน
4.การปรับปรุงการดำเนินงาน (Action)
• มี ก ารปรั บ ปรุ งและพั ฒนากระบวนการ
ทำงาน

การเรียนรู้และพัฒนา
• การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
• การใช้เทคโนโลยี/การสร้างนวัตกรรม/การใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ปัจจัยภายใน

1)
2)
3)
4)

บุคลากร (Man)
งบประมาณ (Money)
การบริหารจัดการ (Management)
วัสดุ/อุปกรณ์ (Material)

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ปัจจัยภายนอก
1) Political Factors นโยบายด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
2) Economic Factors ปั จ จั ยด้ านเศรษฐกิจ
(อาชีพ รายได้ของประชาชน)
3) Social Factors ปัจจัยด้านสังคม (ทัศนคติ
ที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม)

แนวทางและข้อเสนอแนะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนำไปปรับใช้ได้

•
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3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 25 คน โดยแบ่งเป็น 3 ภาคส่วน ได้แก่
1) ภาครัฐ จำนวน 10 คน ได้แก่
(1) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
(2) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
(3) เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จำนวน 1 คน
(4) ผู้ดูแลระบบการจัดการขยะของเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
(5) เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
(6) พนักงานรักษาความสะอาด เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
(7) เจ้าหน้าทีโ่ รงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จำนวน 1 คน
(8) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน จำนวน 1 คน
(9) เจ้าหน้าที่จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 คน
(10) เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
2) ภาคประชาชน จำนวน 10 คน ได้แก่
(1) ผู้นำชุมชนอย่างเป็นทางการ จำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้นำชุมชนบ้านมหาโพธิ, ผู้นำ
ชุมชนบ้านดอนแก้ว, ผู้นำชุมชนตำบลดู่ใต้, ผู้นำชุมชนบ้านสวนหอม, และผู้นำชุมชนบ้านสวนตาล
(2) ผู้นำชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ (ปราชญ์ชาวบ้าน) จำนวน 5 คน ได้แก่ ปราชญ์
ชุมชนบ้านมหาโพธิ, ปราชญ์ชุมชนบ้านดอนแก้ว , ปราชญ์ชุมชนตำบลดู่ใต้, ปราชญ์ชุมชนบ้านสวน
หอม, และปราชญ์ชุมชนบ้านสวนตาล
3) ภาคเอกชน จำนวน 5 คน ได้แก่
(1) ตัวแทนบริษัทรับซื้อของเก่า จำนวน 1 คน
(2) ตัวแทนจากห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 คน
(3) ตัวแทนจากอู่ซ่อมรถ จำนวน 1 คน
(4) พ่อค้า แม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
(5) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม จำนวน 1 คน
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้ข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมีรายละเอียดของข้อมูลแต่ละประเภท
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ดังนี้
ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์จาก
3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผู ้ ว ิ จ ั ย ทำการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ปฐมภู ม ิ โ ดยใช้ ว ิ ธ ี ส ั ม ภาษณ์ แ บบกึ ่ ง โครงสร้ า ง (SemiStructured Interview) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน ได้แก่
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (เจ้าหน้าที่ภาครัฐหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกิจกรรม, เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ หน่ว ยงานที่ ป ฏิบ ั ติ) ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจที่ มีส ่ว นเกี่ ยวข้อ งกับ กิจ กรรมการจั ด การ
สิ ่ ง แวดล้ อ ม ปราชญ์ ช าวบ้ านผู้ น ำชุ ม ชนและนั ก วิช าการจากหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ย วข้ อ ง และใช้ ว ิธี
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) โดยศึกษาจากกิจกรรมของชุมชน
เพื่อสังเกตพฤติกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านในชุมชน ที่มีความโดดเด่นเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง (Documentary) ซึ่งผู้วิจัย
ได้ทำการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ หนังสือ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) แบบสังเกตการณ์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้
ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วกำหนดคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา จากนั้นผู้วิจัยจึงนำแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
เพื่อให้เนื้อหาของแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม สอดคล้อง ตรงประเด็นและครอบคลุมกับสิ่งที่
ต้องการศึกษา โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย
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1) แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
2) แบบสัมภาษณ์สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
3) แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้นำชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน
โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

3.5 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญ
กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญ (Key Informants) ของงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่จาก
เทศบาลเมืองน่าน 2) ผู้นำชุมชน 3) ประชาชน 4) หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง และ 5) ผู้ประกอบการ
เอกชน รวมผู้ให้ข้อมูลหลัก รวมผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้นจำนวน 25 ท่าน ดังนี้
3.5.1 เทศบาลเมืองน่าน
1) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
2) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
3) ผู้ดูแลระบบการจัดการขยะของเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
4) เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
5) พนักงานรักษาความสะอาด เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
3.5.2 ผู้นำชุมชน
1) ผู้นำชุมชนบ้านมหาโพธิ จำนวน 1 คน
2) ผู้นำชุมชนบ้านดอนแก้ว จำนวน 1 คน
3) ผู้นำชุมชนตำบลดู่ใต้ จำนวน 1 คน
4) ผู้นำชุมชนบ้านสวนหอม จำนวน 1 คน
5) ผู้นำชุมชนบ้านสวนตาล จำนวน 1 คน
3.5.3 ประชาชน
ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 7 คน
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3.5.4 หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
1) เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จำนวน 1 คน
2) เจ้าหน้าที่จ ากสำนั กนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
จำนวน 1 คน
3) เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน
3.5.5 ผู้ประกอบการเอกชน
1) พ่อค้า แม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 1 คน
2) ตัวแทนบริษัทรับซื้อของเก่า จำนวน 1 คน
3) ตัวแทนจากห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 คน
4) ตัวแทนจากอู่ซ่อมรถ จำนวน 1 คน
5) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม จำนวน 1 คน

3.6 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-Ended Questions) และแบบสังเกตการณ์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้
ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วกำหนดคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา จากนั้นผู้วิจั ยจึงนำแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
เพื่อให้เนื้อหาของแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม สอดคล้อง ตรงประเด็นและครอบคลุมกับสิ่งที่
ต้องการศึกษา

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยครั้งนี้ ผ ู้วิจ ัยได้ประยุกต์หลักการของดัช นีชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced
Scorecard: BSC) ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structured Interview) รวมทั้งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
โดยการวิ เคราะห์ เนื ้ อ หาร่ ว มกั บ การวิ เ คราะห์ แ บบสามเส้ า (Triangulation) คื อ วิ เคราะห์ จ าก
แหล่ งข้ อมู ล 3 แหล่ง ได้แก่ 1) ภาครัฐ 2) ภาคเอกชน และ 3) ภาคประชาชน เพื ่ อ สรุ ป เนื ้ อหา
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ความคิดเห็นและข้อมูลที่ค้ นพบ แล้วนำเสนอตามประเด็นที่กำหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์แต่ละหัวข้อ
ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการศึกษาทั้ง 2 ข้อ เพื่อศึกษาการดำเนินงานใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่านและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่า งยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยนำหลักการวิเคราะห์ข้อมูล
สามเส้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้วิจัยได้นำหลักการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) มาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อให้
ข้อมูลมีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ รวมทัง้ ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล โดยได้มีการตรวจสอบ
ข้อมูลก่ อนทำการวิ เคราะห์ ทั้งนี้ การตรวจสอบข้ อมูล ที ่เป็ นที่น ิยมในการวิจั ยเชิ งคุ ณภาพ คือ
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี (สุภางค์ จันทวานิช, 2553)
ได้แก่
3.7.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)
คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยวิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบ
แหล่งของข้อมูล แหล่งที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่
1) ด้านเวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่
2) ด้านสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่
3) แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่
3.7.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation)
คือ ตรวจสอบว่า ผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกต แทนที่จะ
ใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกตโดยตลอด ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ควร
เปลี่ยนให้มีผู้วิจัยหลายคน
3.7.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation)
คือ การตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะทำให้การตีความข้อมูลนั้น
แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด อาจทำได้ง่ายกว่าในระดับสมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis)
และแนวคิดขณะที่ลงมือตีความสร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ปกตินักวิจัยจะตรวจสอบสาม
เส้าด้านทฤษฎีได้ยากกว่าตรวจสอบด้านอื่น
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3.7.4 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกต
ควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสาร หรือข้อมูลทุติยภูมิประกอบด้วย
โดยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) มาใช้ใน
การตรวจสอบข้อมูลงานวิจัย โดยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)
เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม (บุคคล) มาเปรียบเทียบกัน หากมีข้อ
ค้นพบเหมือนกันหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันแสดงว่าผู้วิจัยได้ข้อมูลมาถูกต้อง โ ดยงานวิจัยนี้
ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) หน่วยงานภาครัฐ 2) หน่วยงานภาคเอกชน 3) ประชาชน/
ผู้นำชุมชน และ 4) นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบสามเส้า
ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) โดยวิธีการสังเกตร่วมกับการซักถามและ
ทบทวนจากเอกสาร/สื่อต่าง ๆ ในระบบออนไลน์

บทที่ 4
ผลการศึกษา
งานวิจัยเรื่องปัจจัยความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับกลุ่มเป้าหมายหลัก เจ้าหน้าที่จาก
เทศบาลเมืองน่าน ผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการเอกชน
ร่วมกับการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น
3 ประเด็น ประกอบด้วย
4.1 โครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลเมืองน่านดำเนินงาน
4.2 การวิเคราะห์การดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน โดยใช้หลักการ
ของตัวชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน
โดยใช้วิธี SWOT Analysis

4.1 โครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลเมืองน่านดำเนินการ
การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน พบว่า เทศบาลเมืองน่านมี
การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการน้ำเสียโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพื้นที่สีเขี ยว โครงการที่เกี่ยวข้องการจัดการมลพิษ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาล โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของโครงการดังตารางที่ 4.1 นี้
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ตารางที่ 4.1 ตารางโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน
ลำดับ
ชื่อโครงการ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำ
1 โครงการสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม

2
3
4

5

6

7

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
น้ำเสียอย่างยั่งยืนและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างกำแพงค.ส.ล. เสริม เพื่อรองรับน้ำเสียจากขยะ
คันบ่อบำบัดน้ำเสียจากขยะมูลฝอย ไม่ให้ไหลสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อม
เพื่อจ่ายน้ำสวนสาธารณะศรี
ระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะศรีเมือง เมืองเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี
โครงการดูดดินโคลนตะกอนทราย
เพื่อให้น้ำเสียสามารถไหลสู่
และฉีดล้างบ่อสูบน้ำเสียภายในเขต บ่อน้ำเสียได้สะดวกและสูบ
เทศบาล
น้ำเสียเข้าระบบบำบัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดจ้างหน่วยงานอื่นในการ เพื่อทราบถึงผลคุณภาพและ
จัดเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจาก
ปัญหาของน้ำทิ้งอย่างมี
ระบบน้ำเสีย
ประสิทธิภาพ
โครงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนฝาเหล็ก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ
และฝา ค.ส.ล. บ่อพักท่อรวบรวมน้ำ ประชาชนผู้สัญจรไป-มา
เสีย
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำ เพื่อให้สามารถรวบรวมน้ำ
เสียและบำบัดน้ำเสียในชุมชน
เสียจากชุมชนให้ระบายเข้าสู่
ระบบบำบัดน้ำเสียในระบบ
ของเทศบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
17,500 บาท/ปี

7,000,000บาท
1,900,000 บาท
600,000 บาท/ปี

50,000 บาท/ปี

500,000 บาท/ปี

60,000,000 บาท
(กองทุน
สิ่งแวดล้อม)
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ลำดับ
ชื่อโครงการ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียว
1 โครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียว
ชุมชนบ้านประตูปล่อง
(สวนภูมิรักษ์น่าน)
2 โครงการธนาคารต้นไม้ เทศบาลเมือง
น่าน
3 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชในโรงเรียน

4

โครงการปลูกผักสวนครัว

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
ชุมชนให้สวยงาม

20,000 บาท/ปี

เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้
ต้นไม้ในชุมชน
เพื่อให้นักเรียน เยาวชนมี
จิตสำนึกในการดูแลรักษา
ต้นไม้
เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีผัก
ปลอดสารพิษและมีรายได้
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยและพัฒนา
อาชีพ

100,000 บาท/ปี

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ
1 โครงการเทศบาลเมืองน่านน่าอยู่มุ่งสู่ เพื่อให้ประชาชนในเทศบาล
เมืองคาร์บอนต่ำ
เมืองน่านได้มีมาตรการปล่อย
มลพิษในพื้นที่ร่วมกัน
2 โครงการร้านอาหารปลอดโฟม
เพื่อให้ร้านอาหารเปลี่ยนมา
ใช้ภาชนะอาหารที่ผลิตจาก
วัสดุธรรมชาติ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
1 โครงการปรับปรุงเตาเผาขยะติดเชื้อ เพื่อปรับปรุงเตาเผาขยะติด
บริเวณระบบกำจัดขยะมูลฝอย
เชื้อที่ชำรุดเสียหาย
2 โครงการจัดจ้างบริหารจัดการขยะมูล เพื่อให้สามารถำจัดขยะที่
ฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมือง เกิดขึ้นในแต่ละวันให้เสร็จสิ้น
น่าน
ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างและ
สามารถลดปริมาณขยะมูล
ฝอยที่จะนำไปฝังกลบให้
เหลือปริมาณไม่เกินร้อยละ

30,000 บาท/ปี

20,000 บาท

100,000 บาท/ปี

20,000 บาท/ปี

300,000 บาท
7,500,000บาท/
ปี
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ลำดับ

ชื่อโครงการ

3

โครงการจ้างกำจัดขยะมูลฝอย
อันตรายของเทศบาลเมืองน่าน

4

โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ

โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1 โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน
(ศสมช.)
2 โครงการติดตั้งรั้วราวเหล็กกันตกรอบ
บ่อบำบัดน้ำเสีย

3

โครงการประชุมประจำเดือน
คณะกรรมการชุมชน แกนนำชุมชน
ในเขตเทศบาล

4

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข

5

โครงการยุวอาสาเจ้าบ้านน้อย

วัตถุประสงค์
งบประมาณ
10 ของขยะมูลฝอยที่เข้า
ระบบในแต่ละวัน
เพื่อให้มูลฝอยอันตรายในเขต 100,000 บาท/ปี
เทศบาลเมืองน่านได้รับการ
จัดการด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้การ 50,000 บาท/ปี
จัดการขยะในเขตเทศบาล
เมืองน่าน จำนวน 1 ศูนย์

เพื่อสนับสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานของ อสม.
ในเขตชุมชน
เพื่อเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิด
ขึ้นกับประชาชนบริเวณรอบ
บ่อบำบัดน้ำเสีย
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
กำหนดแนวทางแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการพัฒนา
ท้องถิ่นและร่วมตรวจสอบ
การดำเนินงานของเทศบาล
เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ในชุมชนมีขวัญและกำลังใจ
และสามัคคีในหมู่คณะ
เพื่อให้ได้นักเรียนแกนนำ ที่
คอยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สำคัญของจังหวัดน่านได้

232,500 บาท

2,250,000 บาท

50,000 บาท/ปี

50,000 บาท/ปี

60,000 บาท/ปี
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ลำดับ
ชื่อโครงการ
6 โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
เทศบาลเมืองน่าน

วัตถุประสงค์
งบประมาณ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ 30,000 บาท
ประชาชนเพื่อพัฒนาเทศบาล
เมืองน่านอย่างเป็นระบบ

จากตารางที่ 4.1 โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน พบว่า เทศบาล
เมืองน่านมีการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสีย โครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการมลพิษ โครงการที่เกี่ย วข้องกับการจัดการขยะ นอกเหนือจากโครงการที่สำคัญยังมี
โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลอีกด้วย
เทศบาลเมืองน่านมี การดำเนินงานโครงการที่เ กี่ยวข้ องกับ การจัด การน้ำ เสีย จำนวน 7
โครงการ ซึ่งประกอบด้วย โครงการสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างกำแพงค.ส.ล. เสริมคัน
บ่อบำบัดน้ำเสียจากขยะมูลฝอย โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะศรีเมือง
โครงการดูดดินโคลนตะกอนทรายและฉีดล้างบ่อสูบน้ำเสียภายในเขตเทศบาล โครงการจัดจ้าง
หน่วยงานอื่นในการจัดเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากระบบน้ำเสีย โครงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนฝา
เหล็กและฝา ค.ส.ล. บ่อพักท่อรวบรวมน้ำเสีย และโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัด
น้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Clean Water) โดยมี
ท่อดักน้ำเสีย แบบ คสล. ยาว 50,000 เมตร อาคารดักน้ำเสีย 16 แห่ง สถานีสูบน้ำ 7 แห่ง มีระบบ
บำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง ขนาด 8,259 ลบ.ม./วัน ระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย เครื่องดั กขยะ
หยาบ และเครื่องดักขยะละเอียด และน้ำเสียจะถูกสูบโดยสถานีสูบน้ำเสีย ยกระดับขึ้นสู่ระบบแยก
ตะกอนทรายและกำจั ด ไขมั น (Aerated Grit Chamber) แล้ ว เข้ า กระบวนการ บำบั ด น้ ำ เสี ย
โดยระบบบ่อผึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ก่อนระบายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ
ท่อระบายน้ำ คลองระบายน้ำ มีการบำรุงรักษาความสะอาดโดยมีการดำเนินการเอง ปัญหาปัจจุบันมี
เครื่องจักรกลที่สภาพเก่าและจำนวนพนักงานมีจำนวนน้อยจึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มจำนวนบุคลากร
และเครื่องมือให้เพียงพอ รวมถึงการจ้างเอกชนเข้าดำเนินการ โดยใช้งบประมาณจำนวน 10,067,500
บาทต่อปี
เทศบาลเมืองน่านมีการดำเนินงานโครงการที่เ กี่ยวข้ องกั บการเพิ่ มพื้น ที่ส ีเขียว จำนวน
4 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวชุมชนบ้านประตูปล่อง (สวนภูมิรักษ์
น่าน) โครงการธนาคารต้นไม้ เทศบาลเมืองน่าน โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ในโรงเรียน และโครงการ
ปลูกผักสวนครัว โดยใช้งบประมาณจำนวน 170,000 บาทต่อปี
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เทศบาลเมื อ งน่ า นมี ก ารดำเนิ น งานโครงการที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การมลพิ ษ จำนวน
2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเทศบาลเมืองน่านน่าอยู่มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ และโครงการ
ร้านอาหารปลอดโฟม โดยใช้งบประมาณจำนวน 120,000 บาทต่อปี
เทศบาลเมืองน่านมีการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ จำนวน 4 โครงการ
ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงเตาเผาขยะติดเชื้อบริเวณระบบกำจัดขยะมูลฝอย โครงการจัดจ้าง
บริห ารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองน่าน โครงการจ้างกำจั ดขยะมูลฝอย
อันตรายของเทศบาลเมืองน่านและโครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ โดยใช้งบประมาณจำนวน
7,950,000 บาทต่อปี การดำเนินงานด้านการจัดการขยะของเทศบาลเมืองน่าน มีรายละเอียดดังนี้
1) การเก็บรวบรวมมูลฝอยและการขนส่ง เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นต่าง ๆ สำหรับ
เทศบาลเมืองน่าน มีรถเก็บขนขยะจำนวน 9 คัน ให้บริการเก็บขยะบริเวณบ้านพักอาศัยและกิจการ
ค้าขาย ระหว่างเวลา 19.00 - 05.00 น. และมีรถสำหรับเก็บกิ่งไม้ ใบไม้และเศษวัสดุตามคำร้องขอ
ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. จำนวน 4 คัน
2) การกำจัดขยะมูลฝอย ศูนย์กำจัดขยะในพื้นที่ 60 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนน่าน – ทุ่งช้าง
เป็นภารกิจที่เทศบาลเมืองน่าน ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดน่าน จากทุกองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น และจากเอกชน ประกอบด้ว ย เทศบาล 8 แห่ง องค์การบริห ารส่วนตำบล 11 แห่ง
โรงพยาบาล 11 แห่ง รวมทั้งขยะของที่พักอาศัย ร้านค้าและสถานประกอบการของเอกชนต่าง ๆ
โดยมีร ะบบกำจัดขยะ ประกอบด้ว ย พื้นที่ฝ ังกลบขยะและโรงเตาเผาขยะติดเชื้อ ลักษณะและ
คุณสมบัติมูลฝอย พบว่า ขยะมีความหนาแน่น 500 kg/m3 ซึ่งองค์ประกอบทางกายภาพของขยะ
ประกอบด้วย เศษผัก/เศษผลไม้ ร้อยละ 50 เศษอาหาร ร้อยละ 3 กระดาษ ร้อยละ 6 White Plastic
เช่น ขวดพลาสติกใสร้อยละ 30 แก้ว ร้อยละ 10 และโลหะ ร้อยละ 1
ตารางที่ 4.2 สถิติปริมาณขยะประจำปีงบประมาณ 2556 – 2559 (ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล
เมืองน่าน) ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอย จังหวัดน่าน โดยเทศบาลเมืองน่าน
ปริมาณขยะเฉลี่ย

ปริมาณขยะ (ตัน/วัน)
ปริมาณขยะ (ตัน/เดือน)
ปริมาณขยะ (ตัน/ปี)

ปีงบประมาณ
พ.ศ 2557
กิโลกรัม
ตัน
46,934.21
1.427,582.08
17,130,985.00

46.93
1,427.58
17,130.99

ปีงบประมาณ
พ.ศ 2558
กิโลกรัม
ตัน
52,549
1,598,201
18,521,378

53
1,598
18,521

แหล่งที่มา: เทศบาลเมืองน่าน, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 2559.

ปีงบประมาณ
พ.ศ 2559
กิโลกรัม
ตัน
54,924
1,670,313
19,123,450

55
1,670
19,123
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เทศบาลเมืองน่านมีการดำเนินงานโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน
6 โครงการ ประกอบด้ว ย โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน
(ศสมช.) โครงการติดตั้งรั้ว ราวเหล็ ก กันตกรอบบ่ อบำบั ดน้ ำเสี ย โครงการประชุมประจำเดื อ น
คณะกรรมการชุมชน แกนนำชุมชนในเขตเทศบาล โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
โครงการยุวอาสาเจ้าบ้านน้อย และโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
เทศบาลเมืองน่าน โดยใช้งบประมาณจำนวน 2,672,500 บาทต่อปี
จากผลการดำเนิน งานโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน พบว่า
เทศบาลฯ ได้แบ่งการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการน้ ำเสี ย
เทศบาลเมืองน่านได้จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาล ได้จัดทำเสริมคันบ่อบำบัดน้ำเสียจากขยะมูลฝอย เพื่อบำบัดน้ำเสี ยให้
สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ใหม่ในพื้นที่เทศบาล ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัด
น้ำเสียในชุมชน จากการดำเนินงานพบว่ามีปัญหาเรื่อง เครื่องจักรกลที่สภาพเก่าและจำนวนพนักงาน
มีจำนวนน้อยจึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มจำนวนบุคลากรและเครื่องมือให้เพียงพอ รวมถึงการจ้างเอกชน
เข้าดำเนินการ ด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทางเทศบาลเมืองน่านมีการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวในชุมชน
ธนาคารต้นไม้ อนุรักษ์พันธุ์พืชในโรงเรียน และปลูกผักสวนครัวในชุมชน ทำให้ชาวบ้านและชุมชน
บริเวณโดยรอบเทศบาลเมืองน่านมีพื้นที่สีเขียวสำหรับใช้สอย มีต้นไม้และมีผักสวนครัวใช้บริโภคใน
ครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชนเพื่อเป็นรายได้ ด้านการจัดการมลพิษ เทศบาลเมืองน่านรณรงค์งดการ
ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร เปลี่ยนมาใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ ใหม่ได้ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คน
ในชุมชนช่วยกันลดปริมาณขยะที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหามลพิษ และด้านการจัดการขยะ เทศบาล
เมืองน่านมีการจัดทำเตาเผาขยะติดเชื้อ มีการแยกขยะทั่วไปนำไปเข้ากระบวนการจัดการขยะ และ
สำหรับขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล ทางเทศบาลได้แยกมากำจัดผ่านเตาเผาขยะของเทศบาล เพื่อช่วย
ลดปัญหาขยะติดเชื้อปะปนกับขยะทั่วไปซึ่งเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ และทางชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองน่านได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ โดยมีชาวบ้านเป็นผู้ให้
ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ทำให้ชาวบ้ านเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยเผยแพร่การนำ
ขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อชุมชนในเขตเทศบาลและผู้สนใจภายนอก
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4.2 การวิเคราะห์การดำเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน โดยใช้
หลักการของตัวชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
จากการรวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิจากเอกสารต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ผ ู้มีส ่ว นได้เสีย และ
ผู้ให้ข้อมู ล คนสำคัญ แล้ว นำมาวิเ คราะห์โ ดยใช้ เ ทคนิ ค การประเมิน แบบ Balanced Scorecard
เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน สามารถแสดงผลได้
ดังนี้
4.2.1 ประสิทธิผลและการบรรลุเป้าหมาย
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน ใน
ด้านประสิทธิผลและการบรรลุเป้าหมาย โดยได้ศึกษาจากการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลที่ดีขึ้น
และรางวัลด้านการจัดการที่เทศบาลเมืองน่านได้รับ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
4.2.1.1 บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นของเทศบาลเมืองน่าน พบว่า ด้านการ
จัดการขยะ ในรอบหนึ่ งปีที่ผ ่านมาพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองน่านลดลงจาก
954,245 ตัน เหลือ 773,935 ตัน (ข้อมูลปริมาณมูลฝอย โครงการกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน) ซึ่ง
ทางเทศบาลมีการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ ได้แก่ โครงการปรับปรุงเตาเผา
ขยะติดเชื้อบริเวณระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีการปรับปรุงเตาเผาขยะติดเชื้อที่ชำรุดเสียหาย
จำนวน 2 เตา โครงการจัดจ้างบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองน่าน โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยประมาณ 50-60 ตันต่อวัน โครงการจ้างกำจัดขยะมูล
ฝอยอันตรายของเทศบาลเมืองน่าน โดยมีการจ้างเหมาเอกชนในการนำขยะมูลฝอยอันตรายในเขต
เทศบาลเมืองน่านไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง ปริมาณขยะประมาณ 5 ตัน และ
เทศบาลเมืองน่านได้นำการดำเนินงานด้านการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพนี้มาขยายเป็นองค์ความรู้
โดยมีโครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะที่ชุมชนบ้านมหาโพธิ ซึ่งมีชาวบ้านเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการจัดการขยะให้กับผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไป เช่น การคัดแยกขยะจากบ้านเรือน การนำ
ขยะมารีไซเคิล การนำขยะที่ไม่มีประโยชน์มาทำเป็นสิ่งของที่ระลึกของท้องถิ่นเป็นการสร้างมูลค่าให้
ขยะ เป็นต้น
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ภาพที่ 4.1 จิตอาสาในชุมชนช่วยกันจัดตั้งถังขยะเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ข่วงเมือง (ตลาด) คัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งลงถัง

ภาพที่ 4.2 ตู้เก็บขยะอันตรายบริเวณเขตเทศบาลเมืองน่าน
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ภาพที่ 4.3 ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะ ชุมชนบ้านมหาโพธิ
ด้านการจัดการน้ำของเทศบาลเมืองน่าน พบว่า ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านมี
ลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ มีบางชุมชนที่อยู่ในที่ราบลุ่มติดแม่น้ำน่าน เมื่อมีฝนตกหนักมักเกิดน้ำป่า
ไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนที่อยู่ต่ำ ได้แก่ ชุมชนบ้านพวงพยอม ชุมชนบ้านภูมินทร์ -ท่าลี่
ชุมชนบ้านดอนศรีเสริม ชุมชนบ้านมงคล ชุมชนบ้านมณเฑียร ชุมชนบ้านสวนตาล และชุมชนบ้านฟ้า
ใหม่ พื้นที่ในการทำการเกษตรจะมีเป็นส่วนน้อยอยู่ในบ้านสวนหอม หมู่ที่ 3 ตำบลผาสิงห์ ประกอบ
อาชีพทำสวนปลูกพืชผัก (ร้อยละ 0.94 จากข้อมูลพื้นฐานสำรวจในปี 2559) ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองน่านมีแหล่งน้ำอุป โภค บริโ ภคที่เพียงพอและทั่ว ถึง โดยได้รับ การจ่ายน้ำจากการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน ซึ่งทางเทศบาลเมืองน่านมีการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ ได้แก่ โครงการ
สมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีการเก็บค่าปรับและค่าบริการที่เก็บได้จากหน่วยงานเอกชน เข้าสมทบ
ในกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืนและประชาชนมีส่วนร่วม โครงการ
ก่อสร้างกำแพงค.ส.ล. เสริมคันบ่อบำบัดน้ำเสียจากขยะมูลฝอย โดยไม่ให้น้ำเสียจากขยะไหลลงสู่
แหล่งน้ำสาธารณะ โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะศรีเมือง เพื่อให้
สวนสาธารณะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โครงการดูดดินโคลนตะกอนทรายและฉีดล้างบ่อสูบน้ำเสียภายใน
เขตเทศบาล โดยมีการดูดดินโคลนทรายในบ่อสูบน้ำเสีย จำนวน 7 บ่อ เพื่อให้น้ำเสียสามารถไหลสู่บ่อ
น้ำเสียได้สะดวกและสามารถสูบน้ำเสีย เข้าสู่ระบบบำบัดได้อย่างมีประสิท ธิภาพ โครงการจัดจ้าง
หน่วยงานอื่นในการจัดเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากระบบน้ำเสีย โดยมีการจัดจ้างหน่วยงานอื่นใน
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การจัดเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากระบบประมาณปีละ 4 ครั้ง โครงการปรับปรุงหรือเปลี่ยน
ฝาเหล็กและฝา ค.ส.ล. บ่อพักท่อรวบรวมน้ำเสีย โดยปรับปรุงและเปลี่ยนฝาท่อน้ำเสียเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผู้ที่สัญจรไป-มา และโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียใน
ชุมชน โดยรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียในระบบของเทศบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ภาพที่ 4.4 บ่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน

ภาพที่ 4.5 แผนที่แสดงที่ตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน
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ด้านคุณภาพอากาศของเทศบาลเมืองน่าน พบว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ตรวจวัดค่าฝุ่นขนาดเล็ก
PM10 เท่ากับ 145 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM
2.5) 109 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ใน เกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งปัญหามลพิษ
ดังกล่าว ทางโรงพยาบาลน่านได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่ประชาชน และทางเทศบาล
เมืองน่านได้นำรถบรรทุกน้ำ มาฉีดล้างถนนและทางเท้า พ่นละอองน้ำในอากาศทุกพื้นที่เขตเทศบาล
เมืองน่าน เพื่อทำความสะอาดถนนและลดปริ มาณค่าฝุ่นละอองและหมอกควันจากการเผาป่ า
นอกจากการเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษดังกล่าวแล้ว ทางเทศบาลมี
การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดมลพิษ ได้แก่ โครงการเทศบาลเมืองน่านน่าอยู่ มุ่งสู่เมือง
คาร์ บ อนต่ ำ โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพิ ่ ม พื ้ น ที ่ ส ี เ ขี ย วและอนุ ร ั ก ษ์ ต ้ น ไม้ ใ หญ่ ใ นพื ้ น ที ่ ช ุ ม ชน
จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนในเรื่องการลดการปลดปล่อยมลพิษและลดการใช้พลังงาน และ
ดำเนินการเรื่องการจัดการขยะในชุมชนเพื่อให้เกิดการจัดการที่ ยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ครอบคลุม
พื้น ที่ 31 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน และโครงการร้านอาหารปลอดโฟม ได้ดำเนินการขอ
ความร่วมมือร้านอาหารทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองน่านในการเปลี่ยนภาชนะบรรจุอาหารจากเดิม
ที่เคยใช้โ ฟม มาเป็น วัส ดุที่ผ ลิตจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง กล่องชานอ้อ ย รวมถึงจัดกิจ กรรม
สร้างความตระหนักให้ประชาชนนำกล่องบรรจุอาหารที่ สามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง และขวดน้ำ
หรือแก้วน้ำมาซื้ออาหารและน้ำดื่ม เพื่อลดปริมาณขยะและภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารจากร้านค้า

ภาพที่ 4.6 สนับสนุนให้ประชาชนปลูกไผ่แทนข้าวโพดเพื่อแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้น
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ด้ า นการเพิ ่ ม พื ้ น ที ่ ส ี เ ขี ย วของเทศบาลเมื อ งน่ า น พบว่ า เทศบาลเมื อ งน่ า น มี
สวนสาธารณะที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สวนภูมิรักษ์น่าน และ
สวนศรีเมือง ซึ่งที่ผ่านมาทางเทศบาลได้มีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้แก่
โครงการปรั บ ภู ม ิท ั ศน์ พื ้น ที ่ส ี เ ขี ย วชุ มชนบ้า นประตูป ล่ อ ง (สวนภูมิรัก ษ์น่ าน) โดยได้ปรั บ ปรุ ง
ภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะให้สวยงามและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนได้มีการปลูกพันธุ์ไม้ดอก ไม้
ประดับและหญ้าเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โครงการธนาคารต้นไม้ เทศบาลเมืองน่าน โดย
มีกลุ่มแกนนำชุมชนในเขตเทศบาลและโรงเรียนในสังกัด ได้แก่หัว หน้าบ้าน ประธานอสม. ประธาน
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มเด็ก เยาวชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 350 คน
ทำกิจกรรมสำรวจพันธุ์ไม้หายากในชุมชน เพาะกล้าพันธุ์ไม้เพื่อแจกจ่ายและปลูกในชุมชนและ
สวนสาธารณะ ติดป้ายชื่อพันธุ์ไม้หายากที่มีอายุมากกว่า 100 ปี และรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้โดย
เด็กและเยาวชนเมืองน่านเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของต้นไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช
ในโรงเรียน และโครงการปลูกผักสวนครัว ในบ้าน ซึ่งจากการดำเนินงานเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ
เทศบาลเมืองน่านทำให้ทุกชุมชนมีแหล่งเรีย นรู้ต้นไม้ในชุมชน และชุมชนได้ร่วมเป็นเจ้าของต้นไม้
ร่วมกัน

ภาพที่ 4.7 สวนสาธารณะในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน
จากการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน สามารถสรุปได้
ว่าเทศบาลเมืองน่านประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและบรรลุว ัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดย
พิจารณาจากการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า ทางเทศบาลเมืองน่านมีโครงการด้านการ
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จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากมาย เช่น ด้านการจัดการขยะ ด้านการจัดการน้ำ ด้านการเพิ่มพื้นที่สี
เขียว ด้านการอนุรักษ์เมืองเก่า ด้านการสนับสนุนให้มีจิตอาสาและอาสาสมัคร ด้านนวัตกรรมความ
ปลอดภัยภายในชุมชนของเทศบาล ซึ่งจากการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาทำให้
เทศบาลเมืองน่านได้เป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานอื่น และมีการเผยแพร่
องค์ความรู้โดยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะของชุมชน ดังคำสัมภาษณ์ของ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่านทีใ่ ห้สัมภาษณ์ว่า
ห้องรับแขกของจังหวัดน่าน การสร้างเมืองให้สะอาด เราคงไม่สามารถจ้างคนมากวาดถนนทุก
ชั่วโมง ปัจจุบันมีจิตสาธารณะพิทักษ์ความสะอาดในชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กว่า
200 คน ดูแลความสะอาดในตรอก ซอกซอย บางชุมชนร่วมกันทำให้ถนนปลอดถังขยะ การ
เก็บขยะของรถขยะก็ต้องเป็นเวลาที่ตรงกันทุกครั้ง ชาวบ้านก็จะเอาถุงขยะมาวางก่อนเวลาที่
รถขยะจะมาเก็บ ทำให้เทศบาลเมืองน่านมีปริมาณขยะมูล ฝอยลดลงอย่างต่อเนื่อง (การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561)
ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 2 ผู้นำชุมชนแห่งหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า
ชาวบ้านส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองน่านเป็นผู้สูงอายุ และไม่ได้มีอาชีพหลักในการทำงาน จึง
มีเวลาว่างสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุของเทศบาล เพื่อรวมตัวกันทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุเอง เช่น โครงการ
คัดแยกขยะเพื่อนำขยะมาขายให้ กับธนาคารขยะ โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะของ
ชุมชน เป็นต้น (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561)
ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 3 ผู้แทนจากองค์กรธุรกิจได้ให้สัมภาษณ์ว่า
ปัจจุบันเทศบาลเมืองน่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ จึงทำให้มี
นักท่องเที่ย วเป็น จำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ
พยายามทำให้ธุรกิจของตนเองมีมูลค่า เป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการของตน ไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจนวดสปา ซึ่งกระบวนการดำเนินกิจการเหล่านี้อาจ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย แต่ทางเทศบาลเมืองน่านได้รณรงค์ให้ทางองค์กรธุรกิจ
คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พยายามเลือกใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่นำมา
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เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ
กับทางเทศบาลเป็นอย่างดี (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561)
การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการของเทศบาลเมืองน่าน พบว่า ทาง
เทศบาลมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองน่าน
ลดลงจาก 954,245 ตัน เหลือ 773,935 ตัน มีการแยกกำจัดขยะติดเชื้อและจ้างเหมาเอกชนให้กำจัด
ขยะอันตราย สร้างความร่วมมือและความภาคภูมิใจของชาวบ้านในชุมชน โดยมีการสร้างศู นย์การ
เรียนรู้การจัดการขยะและนำขยะมาสร้างเป็นวัสดุ สิ่งของต่าง ๆ เป็นการเพิ่มมูลค่าขยะและสร้าง
อาชีพและรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชนอีกทางหนึ่ง และยังสนับสนุนเด็กและเยาวชนในชุมชนเขต
เทศบาลเมืองน่านให้เป็นจิตอาสาช่วยกันคัดแยกขยะในวันที่มีถนนคนเดิน ทำให้เด็กและเยาวชนเกิด
ความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองน่านนั้นน่าอยู่ มีระบบบำบัดน้ำเสียที่
มีประสิทธิภาพ ทำให้ชุมชนสามารถนำน้ำที่บำบัดแล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่มีน้ำเน่าเสียที่อาจ
ส่งผลในทางลบในชุมขนได้ มีพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเพิ่มมากขึ้น เพราะชาวบ้านช่วยกันปลูกและ
ดูแล รวมถึงมีพืชผักสวนครัวสามารถนำมาใช้ประกอบอาหารและเหลือจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน
ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านรู้จักลดมลพิษและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
4.2.1.2 รางวัลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
จากการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่านที่ผ่านมา ทำให้
เทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดของ
รางวัลดังนี้
รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมอาเซียนยั่งยืน (ASEAN ESC Award) โดยสำนักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกเมือง (เทศบาล) ระหว่างปี 2559
- 2560 เพื่อเสนอเป็นตัวแทนประเทศไทยในรางวัลอาเซียนฯ ครั้งที่ 4 โดยเทศบาลเมืองน่านเป็นเมือง
ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยมีการแยกขยะจากชุมชน มีตู้ขยะอันตราย แยก
ขยะกิ่งไม้ใ บไม้ และขยะอิน ทรี ย ์ ออกจากขยะทั่ว ไป มีห ้องอาหารขนาดใหญ่ ที่ ข่ว งเมื อ งน่า น มี
กระบวนการคัดแยกขยะโดยให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่รับประทานอาหารที่ข่วงเมืองน่านมาคัดแยกขยะ
ด้วยตนเองก่อนทิ้งลงถัง มีระบบการจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ มีการรณรงค์ให้ประชาชนและนัก
ท่องเที่ยใช้จักรยานเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ
รางวั ล เมื อ งสะอาดอั น ดั บ 1 ของภู ม ิ ภ าคอาเซี ย น (ASEAN Clean Tourist City
Standard) มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียนโดยมี 7 ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ตัวชี้วัดการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดความสะอาด ตัวชี้วัดการจัดการของเสีย ตัวชี้วัดการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด ตัวชี้วัดพื้นที่สีเขียว ตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านสุ ขภาพ
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ความปลอดภัย และความมั่นคงของเมือง และตัวชี้วัดโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งเทศบาลเมืองน่านได้รวบรวมผลงานตามตัวชี้วัดเพื่อส่งผลงานในนามเทศบาล
เมืองน่านเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลดังกล่าว
รางวัลชุมชนปลอดภัยระดับโลก จากองค์การอนามัยโลก ( WHO) เทศบาลเมืองน่าน
ได้ร ับ การรับ รองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นชุมชนปลอดภัยลำดับที่ 316 ของโลก โดยมีการ
พิจารณาจากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชุมชน ได้แก่ ด้านการป้องกันภัยจาก
อุบัติเหตุ การป้องกันภัยจากผลิตภัณฑ์และอาหาร การป้องกันภัยจากมลพิษและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
การป้องกันภัยจากภัยธรรมชาติและการป้องกันภัยจากความรุนแรงในครอบครัวและสังคม
รั บ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน จากการประกวดเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกรอบการดำเนินงาน
เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการที่ดี
จากรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลเมืองน่านได้รับ สามารถสรุป
ได้ว่า เทศบาลเมืองน่านมีการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อ มโดยพิจารณาจากการดำเนินงาน
ในอดีตจนถึงปัจจุบันและรางวัลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมากมายจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงได้รับ
ความร่วมมือทั้งจากประชาชนและองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เป็นอย่างดี เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน องค์กรธุรกิจ หน่วยงานต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 4 จากหน่วยงานท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์ว่า
การทำกิจกรรมหรือโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองน่าน ทางเทศบาลให้
ความสำคัญกับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันทำงาน เช่น
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ ที่ชุมชนบ้านมหาโพธิ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทาง
เทศบาลสนับสนุนให้ชาวบ้านเป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการดำเนินงานด้วยตัวเอง และจากความ
ร่วมมือของเทศบาลและชาวบ้านในชุมชนทำให้เทศบาลเมืองน่านเป็นเมืองที่น่ าอยู่และได้รับ
รางวัลมากมายจากหลายหน่วยงาน (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561)
ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 5 ผู้แทนจากชาวบ้านในชุมชนได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า
ชาวบ้านในชุมชนมักหาเวลาว่างมาทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้สถานที่
วัดต่าง ๆ ในชุมชนเป้นจุดศูนย์กลาง เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมธนาคารขยะ ทำความ
สะอาดถนนและหน้าบ้านของตน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชาวบ้านได้ช่วยกันทำนั้นเป็น
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ส่วนหนึ่งที่ทำให้เทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลมากมาย ทำให้ชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจและ
ให้ความสำคัญกับการร่วมกันทำกิจกรรมแบบนี้ไปอีกนาน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน
ในเทศบาลเมืองน่านต่อไป (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561)
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 6 ผู้แทนจากองค์กรธุรกิจหรือเอกชนให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ว่า
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่าน มักมาขอความร่วมมือจากองค์กรธุรกิจของตน ในการใช้วัสดุที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานลง เพื่อให้พื้นที่เทศบาลเมืองน่านเป็นเมือง
สิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งองค์กรธุรกิจก็เห็นด้วยกั บกิจกรรมที่เทศบาลเมืองน่านดำเนินการและขอ
ความร่วมมือ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561)
การบรรลุเป้าหมายโดยได้รับรางวัลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า เทศบาลเมือง
น่านได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน เทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมอาเซียนยั่งยืน เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดกับ
เมืองอื่นในประเทศอาเซียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทศบาลมีการจัดการขยะที่ดี มีการจัดการน้ำเสียที่มี
ประสิทธิภาพและมีการลดมลพิษ ด้านความสะอาด เทศบาลเมืองน่านได้ รับรางวัลเมืองสะอาดอันดับ
1 ของอาเซียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางเทศบาลมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัดที่รางวัลตั้งไว้ ทั้งเรื่องการจัดการของเสีย การรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด พื้นที่สี
เขียว สุขภาพและความปลอดภัย ความมั่นคงของเมือ ง ซึ่งการส่งผลงานเข้าประกวดทางเทศบาล
ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเขตเทศบาลเมืองน่านเป็นอย่างดี โดยเป็นการปลูกจิตสำนึก
ให้ชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจและร่วมใจกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างยั่งยืน
4.2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการศึกษาความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในด้าน
ผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย โดยผู้วิจั ยได้ศึกษาจากความพึงพอใจของประชาชนและองค์กรธุรกิจในการ
ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านและองค์กรธุรกิจ
ส่วนใหญ่พึงพอใจในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของทางเทศบาลเมืองน่าน รวมถึง
พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเทศบาล จากสถานการณ์ปัจจุบัน เทศบาลเมืองน่านมี
จำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองน่านเพิ่มจำนวนมากขึ้นทำให้ปัจจุบันชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองน่านเกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องขยะมูลฝอย น้ำเสีย ปัญหาหมอกควัน ขาด
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แคลนพื้นที่สีเขียวและอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลเมืองน่านได้เริ่มหาแนวทางในการ
เตรีย มพร้อมรับมือและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเสมอมา และยังมี
หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน
ให้มีประสิทธิภาพ เช่น กรมส่งเสริมคุ ณภาพสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์ก ารอนามัยโลก
บริษัทเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 7 จากภาคประชาชนท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า
ประทับใจการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะเจ้าหน้าที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกคนปฏิ บัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เมื่อเกิดปัญหาเจ้าหน้าที่จะรีบเข้ามาช่วย
ชาวบ้านแก้ไขปัญหาทัน ที และให้ข้อมูลที่เป็นความรู้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นอีก (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561)
ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 8 จากหน่วยงานท้องถิ่นได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นเดียวกันว่า “ผู้บริหาร
ท้องถิ่นของเทศบาลเมืองน่านมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้บริการประชาชนเปรียบเสมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกัน บริการด้วยความเต็มใจ เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ต้องรีบช่วยแก้ไขโดยทันที ” (การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 24 มีนาคม 2561)
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 9 จากองค์กรธุรกิจได้ให้สัมภาษณ์ว่า
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านให้บริการประชาชนและองค์กรธุรกิจด้วยความเป็นมิตร เต็มใจ
มีการพูดคุยกับชาวบ้านและผู้ขอรับบริการเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน และเมื่อมีกิจกรรม
โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทางเทศบาลจะแจ้งขอความร่วมมือจากองค์กรธุรกิ จ ซึ่ง
องค์กรธุรกิจมีความเต็มใจให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีในภาพรวมของเทศบาล
เมืองน่าน (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 26 มีนาคม 2561)
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง
น่านเป็นที่พึงพอใจของชาวบ้านและประชาชนผู้อยู่อาศัยในเทศบาลเป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลได้ให้การช่วยเหลือประชาชนและส่งเสริม ให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีหน่วยงาน
ภายนอกที่เข้ามาให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลเมืองน่าน เห็นได้ว่าเทศบาลเมืองน่านได้รับความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน องค์กรธุรกิจ
และหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
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4.2.3 วงจรการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
4.2.3.1 แผนงาน/นโยบาย (Plan)
เทศบาลเมืองน่าน มีการดำเนินงานโดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดน่าน
“เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยว
ยั่งยืน” ซึ่งมีหลักในแผนพัฒนาดังนี้
1) มุ่งเน้นรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ มีศักยภาพของจังหวัด โดย
นำเอาองค์ความรู้มาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าและบริการให้เพิ่มสูงขึ้น
2) ป้องกัน รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลการ
อนุร ักษ์ และใช้ป ระโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็ นธรรม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภ าพการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้สังคมมั่นคงและสมดุลยั่งยืน
3) สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชแบบผสมผสาน โดย
เน้น การผลิตเพื่อบริโ ภคในพื้น ที่ ลดการนำเข้าและพัฒ นาศักยภาพและส่ง เสริมการตลาดด้ า น
การเกษตร รวมทั้งพัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์
4) พัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุล ยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพ
ให้บริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ ๆ พร้อมทั้งยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ความเป็นสากลอย่าง
ยั่งยืน
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและสังคม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวกต่อสังคมผู้สูงอายุและสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และทำงานให้เกิด
ความสอดคล้องเชื่อมโยงภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างโอกาสและส่งเสริมอาชี พเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยใช้ แนวทางในการ
ดำเนินการคือ เลือกจากศักยภาพของจังหวัดซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์ รวมที่ครอบคลุม
ทุกมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคง ตลอดจนที่พัฒนาที่ผ่านมา เพื่อ
กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและกำหนดแนวทางในการพัฒนาจังหวัด โดยเน้นให้มีความชัดแจน
เป็นเหตุ เป็นผล สอดคล้องเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่วิสัยทัศน์จนถึงแผนงานโครงการมีตัวชี้ วัดการพัฒนา
จังหวัดที่จัดทำตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้
โดยเทศบาลเมืองน่านได้นำหลักการของยุ ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน มาสร้าง
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารดำเนิ น งานของเทศบาลเมื อ งน่ า น ในยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 5 ด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มีเป้าประสงค์โดยสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการ
จัดระบบบำบัดน้ำเสียและขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดมีการ
บริหารจัดการฟื้นฟูระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างเหมาะสม กลยุทธ์
สร้างจิตสำนึกส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน พันธกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี อยู่ดี มีสุข มีสุขอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียว สภาพแวดล้อมสวยงามสะอาด ปลอดมลพิษพร้อมทั้งส่งเสริม
ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์ใน
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและขยะมูล
ฝอยสิ่งปฏิกูล
เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้และมีความรู้ในการใช้ประโยชน์ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรและชุมชน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1) เกณฑ์ในเชิงปริมาณ ได้แก่ มีการปรับปรุงฟืน้ ฟูการจัดการสิ่งแวดล้อม
2) เกณฑ์ในเชิงคุณภาพ ได้แก่ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ตารางที่ 4.3 กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา
1. สร้างจิตสำนึกส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตรสำนึกหรือและ
ความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
-จำนวนโครงการที่ดำเนินการและจำนวนแข่งที่
ก่อสร้างจัดระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
-จำนวนครั้งในการส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตร
สำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เมืองน่านน่าอยู่อย่างยังยืน
-จำนวนครั้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชน
ผู้ประสบภัย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำกฎหมายที่ -จำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4.2.3.2 การนำไปปฏิบัติ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ/จำนวนบุคลากร (Do)
จากการศึกษาพบว่า เทศบาลเมืองน่านมีการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ด้านการบริหารจัดการภายในอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ กองช่างสุขาภิบาล, กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองช่าง ซึ่งผู้วิจัยได้นำหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะข้อที่สามารถวัด
ออกมาเป็นรูปธรรมได้มาใช้วัดการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักนิติธรรม ทางเทศบาลเมืองน่าน ให้ความสำคัญกับนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยส่งเสริมให้ชุมชน
ในเทศบาลเมืองน่านปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมของเทศบาลอย่าง
เคร่งครัด โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 10 เป็นเจ้าหน้าที่ในเทศบาลท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า “ทาง
ผู้บริหารให้ความร่วมมือกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลอยู่เสมอในเรื่องการดำเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และออกเป็นข้อบังคับใช้ เช่น ห้ามทิ้งขยะในที่
สาธารณะ ห้ามตัดต้นไม้ทำลายป่า ห้ามเผาไฟป่า เป็นต้น” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 12 เมษายน
2561)
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 11 ประชาชนท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “ชาวบ้านในชุมชนทุกคน
เต็มใจปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกันดูแลรักษาและไม่ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติของที่เป็นของพวกเราทุกคน” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 เมษายน 2561)
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 12 พนักงานภาคธุรกิจท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “เรามักจะเห็นข้อ
ห้าม เช่น ห้ามตัดไม้ทำลายป่า ห้ามทิ้งขยะบริเวณสวนสาธารณะ ห้ามปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายต่อ
คนนชุมชน ได้ตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ซึ่งประชาชนและพนักงานจากร้านค้า
ต่าง ๆ ก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อห้ามของเทศบาลเมืองน่านเป็นอย่างดี” (การสัมภาษณ์ส่วน
บุคคล, 23 เมษายน 2561)
หลักความรับผิดชอบ เทศบาลเมืองน่านส่งเสริมให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่มีความ
รับผิดชอบและรักในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง นอกจากจะคอยหาวิธีแก้ไขและรับมือกับ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นแล้ว ยังนำองค์ความรู้เรื่องการจั ดการสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนได้เรียนรู้
และพัฒนาตนเอง เพื่อรับมือกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมด้วยตนเองได้ และในปัจจุบันได้มีชุมชนที่เกิ ด
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ให้กับหน่วยงานภายนอกและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรี ยนรู้ได้ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 13 เป็นประชาชน
ท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า “เมื่อก่อนชุมชนเคยมีปัญหาเรื่องขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น จึงแจ้งให้ทางเทศบาล
ทราบ หลังจากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมชุมชนและสอบถามชาวบ้านถึงสาเหตุของกลิ่นเหม็นจาก
ขยะ และช่วยชาวบ้านหาวิธีแก้ไข พร้อมทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้งแก่ชาวบ้านใน
ชุมชนด้วย” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 24 มีนาคม 2561)
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ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 14 เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองน่านท่านหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่า
หลายครั้งที่ได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม โดยเฉพาะ
เรื ่ อ งปั ญ หาทางด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม เจ้ า หน้ า ที ่ จ ะรี บ เข้ า ปรึ ก ษาผู ้ อ ำนวยการกองและ
นายกเทศมนตรีเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นร่วมกัน เช่น ปัญหาไฟป่า
ตามแนวเชิงเขา ปัญหาน้ำท่วม และรีบเข้าช่วยเหลือชาวบ้านโดยเร็วที่สุด (การสัมภาษณ์ส่วน
บุคคล, 25 มีนาคม 2561)
ผู้ให้ส ัมภาษณ์ท่านที่ 15 พนักงานร้านค้าท่านหนึ่งให้ส ัมภาษณ์ว่า “เมื่อครั้งเกิด
เหตุการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่าน ทางร้านค้าได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก ทำให้สินค้าที่
วางขายได้รับความเสียหาย ทางเจ้าหน้าที่จากเทศบาลรีบเข้ามาช่วยเหลือโดยหาเจ้าหน้าที่ประมาณ 5
คน มาช่วยขนสินค้าขึ้นชั้น 2 อย่างรวดเร็ว” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 25 มีนาคม 2561)
หลักความโปร่งใส ประชาชนและชาวบ้านในชุมชนของเทศบาลเมืองน่าน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลได้หลายช่องทาง ได้แก่ ทางวิทยุชุมชน
ป้ายประกาศภายในเทศบาลป้ายประกาศบริเวณโดยรอบชุมชน และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล เป็นต้น ทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลได้ทันเหตุการณ์ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ทันเวลา เช่น ข้อมูลสภาพอากาศที่เตือนประชาชนว่าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นในอีก 2 วัน อาจทำให้เกิด
ภัยแล้งได้ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 16 จากภาค
ประชาชนท่านหนึ่งได้ให้ ข้อมูลว่า “ในทุกวันจะได้ยินเสียงตามสายผ่านวิทยุของชุมชนว่าเทศบาลมี
โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่อะไรบ้าง เช่น โครงการ
รณรงค์ให้ช าวบ้านคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง โครงการปลูกต้นไม้ในชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่ส ีเขียว
เป็นต้น” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561)
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 17 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านท่านหนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า
“นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน ท่านสอนเจ้าหน้าที่ทุกคนเสมอ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดต้องมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใสในการกระทำอยู่เสมอ ซึ่งก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่อยู่ติดตัวของเจ้าหน้าที่ทุก
คนในเทศบาล” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561)
ผู ้ ใ ห้ ส ั ม ภาษณ์ ท ่ า นที ่ 18 พนั ก งานโรงแรมแห่ ง หนึ ่ ง ในเขตเทศบาลเมื อ งน่ านให้
สัมภาษณ์ว่า “ก่อนที่ทางเทศบาลจะเข้ามาขอความร่วมมือให้ทางโรงแรมช่วยดำเนินการใด ๆ เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่จะเข้ามาแจ้งให้ทางโรงแรมทราบก่อน เพื่อให้เวลา
เตรียมความพร้อม ไม่กระทันหันจนไม่มีเวลาเตรียมตัว ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีและทางโรงแรมสามารถ
ปฏิบัติตามได้ด้วยความเต็มใจ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561)
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หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทางเทศบาลเมืองน่านได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมหรือโครงการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของทางเทศบาล โดยทางเทศบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนในชุมชน
และองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาดสด ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านรับ ซื้อของเก่า และอู่ซ่อมรถ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 19 จากภาคองค์กรธุรกิจท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า
“มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองน่านได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองน่าน
ไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
ชาวบ้านในชุมชน ซึ่งทางผู้ประกอบการก็เห็นด้วยและยินดีให้ความร่วมมือ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,
12 เมษายน 2561)
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 20 ประชาชนท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “โครงการศูนย์การเรียนรู้
การจัดการขยะ ชุมชนบ้านมหาโพธิ ที่ทางเทศบาลจัดตั้งให้ประชาชนเป็นวิทยากรและร่วมเป็นเจ้าของ
โครงการ จะมีการจั ดประชุมเป็นประจำ ทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา หรือ
พัฒนารูปแบบการจัดการขยะให้มีความเหมาะสมทันสถานการณ์ปัจจุบัน” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,
12 เมษายน 2561)
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 21 เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “การจัดการสิ่งแวดล้อมที่
ดี เราไม่สามารถละเลยความคิดเห็นและการมีส่ว นร่วมของประชาชนไปได้เลย เพราะประชาชนคือ
เจ้าของและอยู่ใกล้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด จึงเป็นบุคคลสำคัญที่เข้าใจปัญหา
และรู้ว่าอะไรจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ได้ดีที่สุด” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 12 เมษายน 2561)
4.2.3.3 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Check)
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว ่า การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลเมืองน่าน โดยมีกองช่างสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองช่างของเทศบาล
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานโดยปลัด และนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองน่าน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางเทศบาลได้มอบหมายให้ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาล มีส่วนช่วย
ในการติดตามตรวจสอบ โดยร่วมกันสอดส่อง และติชมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ผ่านมาทาง
สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 22 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านท่านหนึ่ง ให้
สัมภาษณ์ว่า “ตนเองเคยได้รับคำชมจากชาวบ้านเรื่องการเข้าให้ความช่วยชาวบ้านเมื่อครั้ งเกิด
เหตุการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน โดยชาวบ้านได้โพสต์ข้อความชมเชยการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ทาง Facebook ของเทศบาล” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 25 มีนาคม 2561)
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 23 ประชาชนท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ว ่า “ตนเองเคยได้ยิน
เจ้าหน้าที่จ ากเทศบาลพูดกับ ชาวบ้านว่า ถ้ามีปัญหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ห รือพบเห็นเจ้าหน้าที่
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ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ให้ชาวบ้านแจ้งมาที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่านได้เลย” (การสัมภาษณ์ส่วน
บุคคล, 25 มีนาคม 2561)
ผู้ให้ส ัมภาษณ์ท่านที่ 24 พนักงานรีส อร์ทแห่งหนึ่งในเทศบาลเมืองน่าน ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า “ตนเคยเข้าชมเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองน่าน เห็นมีเขียนในเว็บว่าประชาชนสามารถเข้า
ร่วมติดตาม ตรวจสอบและร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ผ่านเว็บไซต์ ” (การสัมภาษณ์
ส่วนบุคคล, 25 มีนาคม 2561)
4.2.3.4 การปรับปรุงการดำเนินงาน (Action)
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่ า การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลเมืองน่าน ในด้านการบริหารจัดการภายใน สามารถพิจารณาจากหลักธรรมาภิบาลที่สำคัญ
และสามารถมองเห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยพบว่า เทศบาลเมืองน่านใช้หลักนิติธรรมในการให้ความ
ร่วมมือเรื่องนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลมีความรับผิดชอบ
ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมดำเนินงานด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมกับทางเทศบาลอยู่เสมอ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 25 พนักงานอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งใน
เทศบาลน่านให้สัมภาษณ์ว่า
หลายปีที่ผ่านมาเทศบาลเมืองน่านมีประชากรจำนวนไม่มาก ทำให้ทุกบ้านช่วยกันจัดการขยะ
ในครัวเรือนของตนเองเป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดน่านเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ขยะมูลฝอยมากขึ้นตามไปด้วย จากปัญหาที่เกิดขึ้น ได้
ทราบข่าวมาตลอดว่าทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่นายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รีบจัดประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 25มีนาคม
2561)
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 26 ประชาชนท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “จากปัญหาขยะมูลฝอยที่
เพิ่มขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยว ชาวบ้านเองได้เสนอตัวเป็นจิตอาสาช่วยทางเทศบาลจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เช่น จิตอาสากวาดถนน จิตอาสาคัดยะขยะบริเวณข่วงเมืองน่าน เป็นต้น” (การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 25 มีนาคม 2561)
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 27 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านท่านหนึ่ งให้สัมภาษณ์ว่า “ต้อง
ขอบคุณทุกฝ่ายทั้งชาวบ้านในชุมชน เจ้าหน้าที่ เทศบาลและองค์กรภาคธุรกิจ ที่ให้ความร่วมมือและ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นร่วมกันอยู่เสมอ และพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาแนว
ทางแก้ไขปัญหาให้ทันสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 25 มีนาคม 2561)
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4.2.4 การเรียนรู้และพัฒนา
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองน่านได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ โดยได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทางผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทำงานของเทศบาล โดยมีการจัดประชุมฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและ
รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ให้สัมภาษณ์
ท่านที่ 28 จากหน่วยงานท้องถิ่น ท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า “ทางผู้บริหารของเทศบาลได้สนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคนเข้ารับการอบรม
เสริมความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่สนใจ จากหน่วยงานภายนอกอยู่เสมอ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23
มีนาคม 2561)
ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 29 จากภาคประชาชนได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นเดียวกันว่า“มักจะเห็น
ป้ายประกาศอบรมหรือพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเมืองน่าน ติดประกาศอยู่
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเป็นประจำ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 25 มีนาคม 2561)
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 30 จากภาคองค์กรธุรกิจให้สัมภาษณ์ว่า
ในทุก ๆ ปี ทางเทศบาลเมืองน่านหรือแม้กระทั่งหน่วยงานภายนอกจะมาติดต่อขอใช้สถานที่
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของหน่ว ยงานท้องถิ่น บางครั้งก็จัดกิจกรรมให้ความรู้
ประชาชนอยู่เป็นประจำ ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้าร่วมอบรมต่างให้ความ
สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 12 เมษายน 2561)
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง
น่าน ในด้านการเรียนรู้และพัฒนา พบว่าผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
องค์ความรู้ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการทำงาน รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล
เมืองน่าน โดยใช้วิธี SWOT Analysis
จากการศึกษาความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน สามารถพิจารณา
ปั จ จัย ความสำเร็จ ในการจัด การสิ่ งแวดล้ อ มในแต่ ล ะด้า น โดยใช้ห ลัก SWOT Analysis ในการ
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พิจารณา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
4.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในเป็นการประเมินจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ใน
การดำเนินงานของเทศบาลเมืองน่าน ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการ นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ การเรียนรู้และการพัฒนา ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ประเมิน
ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง (Strengths) ด้านระบบการบริหารจัดการ
S1 ผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
S2 ผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่และชุมชนมีสัมพันธภาพแบบครอบครัว
ด้านนโยบาย/ แผนงาน/ โครงการ
S3 เทศบาลเมืองน่านดำเนินการตามนโยบายจากหน่วยงานส่วนกลาง
S4เทศบาลเมืองน่านดำเนินงานตามแผนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม
ด้านงบประมาณ
S5 เทศบาลเมืองน่านมีงบประมาณจากท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
S6เทศบาลเมืองน่านสนับสนุนให้บุลคลากรพัฒนาทักษะความรู้ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ
W1 เทศบาลเมืองน่านเป็นศูนย์รวมขยะมูลฝอยติดเชื้อจากองค์กรปกครอง
จุดอ่อน (Weakness) ส่วนท้องถิ่นอื่นประมาณ 20 แห่ง
W2 เทศบาลเมืองน่านไม่มีที่กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่า จุดแข็งของการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน มีหลาย
ด้าน ได้แก่ ด้านระบบการบริหารจัดการ พบว่า เทศบาลเมืองน่านได้ ดำเนินการตามนโยบายด้านการ
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จัดการสิ่งแวดล้อมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
หู้บริหาร จ้าหน้าที่และชาวบ้านมีสัมพันธภาพแบบครอบครัว สามารถพูดคุยและเชื่อฟังคำแนะนำกัน
และทางเทศบาลมีการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป็นโครงการต่าง ๆ เช่น
โครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (นโยบายขององค์การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ให้ชุมชนมาเป็นจิตอาสา กวาดถนนใน
หมู่บ้าน จำนวน 200 คน ทำให้ถนนโดยรอบเทศบาลเมืองน่านสะอาด น่าอยู่ มีถนนปลอดถังขยะ และ
ได้ร ับ งบประมาณสนับ สนุน จากหน่ว ยงานท้อ งถิ่นเพื่ อดำเนินการด้านจัด การสิ่งแวดล้ อมอย่ า ง
สม่ำเสมอ
ด้านจุดอ่อนของการจัดการสิ่ งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน ประกอบด้วย 1. เทศบาลเมือง
น่านมีบริการจัดการขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ประมาณ 20 แห่ง ขยะมูลฝอยเฉพาะ
เทศบาลเมืองน่านประมาณ 30 ตันต่อวัน ถ้ารวมขยะของเทศบาลอื่นด้วยประมาณ 50 ตันต่อวัน 2.
เทศบาลเมืองน่านไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จึงต้องขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดที่จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นกังวลว่าถ้าเกิดขยะมูลฝอยตกหล่นกลางทางระหว่างขนส่ง
อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนได้ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 31 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลให้สั มภาษณ์ว่า
“เทศบาลเมืองน่านมีผู้บริหารที่เห็นความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม ถ้าแจ้งท่านว่าเป็นเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ท่านจะเร่งให้เจ้าหน้าที่รีบดำเนินการก่อนโดยเร็ว และนโยบายของผู้บริหารต้องให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำนินกิจกรรมด้วย” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 12 เมษายน 2561)
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 32 ประชาชนท่านหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่า
ตนเองได้มีส่วนเข้าไปช่วยในกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล แช่น กิจกรรมคัด
แยกขยะ และกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมือง
น่านได้เข้ามาให้คำแนะนำในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยความใกล้ชิด เหมือนเป็นลูกเป็น
หลานคนนึง (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 12 เมษายน 2561)
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 33 พนักงานโรงแรมท่านหนึ่งให้สมัภาษณ์ว่า “นอกจากเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลที่เข้ามาให้ความรู้เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้ว บางครั้งนายกเทศมนตรี ก็เข้ามาเยี่ยม
ชุมชนและให้คำแนะนำด้วยเช่นกัน ทำให้ตนรู้สึกเหมือนว่าทางเทศบาลบาลและประชาชนมีความ
ใกล้ชิด เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 12 เมษายน 2561)
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4.3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็นการประเมินในส่วนของโอกาส (Opportunities) คือปัจจัย
ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบในทางที่ดีและมีประโยชน์ต่อเทศบาล ส่วนอุปสรรค (Threats) ปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบในเชิงลบและไม่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล ซึ่งประกอบด้วย กฎหมายและ
นโยบายจากภาครัฐ ภาวะผู้นำ/การมีส่วนร่วมของชุมชน และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ประเมิน
โอกาส
(Opportunities)

อุปสรรค
(Threats)

ผลการวิเคราะห์
ด้านกฎหมายและนโยบายของภาครัฐ
O1ภาครัฐมีกฎหมายและนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกันทุกภาคส่วน
ด้านภาวะผู้นำ/การมีส่วนร่วมของชุมชน
O2ประชาชนมีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
O3ประชาชนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
O4หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้ามาสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน
T1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นไม่ได้คัดแยกขยะก่อนนำมารวมส่งให้เทศบาล
เมืองน่าน
T2 ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
T3 เทศบาลเมืองน่านเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา จึงทำให้เกิดปัญหา
อุทกภัยได้บ่อยครั้ง

จากตารางที่ 4.3 จะเห็น ได้ว ่ า จากการวิเ คราะห์ SWOT ปัจจัยภายนอกจากการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน พบว่าโอกาสคือ 1.ด้านกฎหมายและนโยบายของภาครัฐ พบว่า
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและนโยบายจากภาครัฐในทุกระดับมีความสอดคล้องกัน ตั้งแต่นโยบายจาก
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ส่วนกลาง นโยบายระดับจังหวัด นำมาสู่นโยบายระดับท้องถิ่น 2. ด้านภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน พบว่าประชาชนในชุมชนมีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน
ใหม่ ๆ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลักดันผลงานเพื่อให้เทศบาลนำผลงานส่งเข้าประกวดจนได้รับ
รางวัลต่าง ๆ รวมถึงประชาชนในชุมชนทุกคนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ทางเทศบาลสนับสนุน เช่น โครงการงานศพสีขาว งานศพที่จากเดิมต้องเลี้ยง
อาหารแขกที่มาร่วมงาน ทางกองสาธารณสุขของเทศบาลฯ ให้ความสำคัญเรื่องโภชนาการ โดยมี
นโยบายว่างานศพที่จัดช่วงเย็นเนื่องจากเลยช่ว งเวลาอาหารมื้อเย็นไปแล้ว ทางเทศบาลจึงอ อก
นโยบายเรื่องอาหารที่ใช้ในงานศพดังนี้ 1. ในงานงดเลี้ยงอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ 2. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มมึน
เมา 3. งดใช้กล่องโฟมถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ใช้จานชนิดที่ล้างได้ 4. หลัง 6 โมงเย็นเป็นต้นไปให้เลี้ยง
เพียงน้ำเปล่า กับน้ำชาแทนเท่านั้น ซึ่งทางเทศบาลได้นำความเห็นเรื่องนี้เข้าเวทีประชุมชุมชน แล้ว
ออกเป็นนโยบายเพื่อนำมาปฏิบัติในพื้นที่เขตเทศบาล และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน
และในระยะหลังนี ้ที่ จ ังหวัดน่ านได้ กลายเป็น เมื อ งท่ อ งเที่ยวอย่ างเต็ม รูป แบบมากขึ้น ทำให้ มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านมากขึ้น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้ความสนใจเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมือง
น่าน เช่น โครงการนำร่องจากไจก้า เป็นการออกแบบระบบแสงสีในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน/ ศูนย์
ร่องน่าน ทำทางเชื่อมเส้นทางจักรยาน ศูนย์ท่องเที่ยวเมืองน่าน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์น้อย บรรยายประวัติศาสตร์ให้นักท่องเที่ยว ที่มาไหว้พระที่วัด
ภูมินทร์ และวัดสวนตาล เป็นต้น
ด้านอุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน พบว่าจากที่เทศบาลเมืองน่านได้
เป็นที่รวมขยะมูลฝอยติดเชื้อจากหน่วยงานท้องถิ่นอื่นพบปัญหาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ไม่ได้คัดแยกขยะก่อนนำมารวมส่งให้เทศบาลเมืองน่าน ทำให้ทางเทศบาลต้องมาคัดแยกขยะมูลฝอย
ติดเชื้ออีกรอบ จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
สถาพภูมิประเทศของเทศบาลเมืองน่านเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา จึงทำให้เกิดปัญหา
อุทกภัยได้บ่อยครั้ง จากเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2561 ที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมใน
พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นปัญหาที่ควบคุมไม่ได้และต้องหาแนวทางในการป้องกันโดยเร่งด่วน
ต่อไป โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 34 ประชาชนท่านหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่า
ตนเองเป็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนวัดสวนตาล ทุก ๆวันจะออกมารวมกลุ่มกับผู้สูงอายุคนอื่น ๆ
เพื่อมาทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ประดิษฐ์สิ่งของจากขยะที่คัดแยกและทำความสะอาด
แล้ว นอกจากจะได้ช่วยกันผลิตสินค้าเพื่อเป็นรายได้ให้ชุมชนแล้ว ยังได้มารวมกลุ่มเพื่อพูดคุย
กันไม่ต้องเหงาอยู่ที่บ้านอีกด้วย (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 12 เมษายน 2561)
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ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 35 เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่านหนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า
เทศบาลเมืองน่านมีการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เด่นชัด โดยจากการเข้ามา
สังเกตการณ์พบว่า ประชาชน ชาวบ้านให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เช่น จิตอาสาคัดแยกขยะที่ข่วงเมืองน่าน ร่วมเป็นวิทยากรที่
ศูน ย์เรีย นรู้การจัดการขยะ และประชาชนยังให้ความร่ว มมือกันปฏิบัติตามนโยบายของ
เทศบาลอย่างเคร่งครัด ซึ่งจากการทำงานทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เทศบาล
เมืองน่านได้ร ับ รางวัลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและระดับอาเซียน (การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 12 เมษายน 2561)
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 36 พนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในเทศบาลเมืองน่าน ให้สัมภาษณ์ว่า
ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัยในเทศบาลเมือง
น่านเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการซื้อขายสินค้าเป็นจำนวนมาก และสินค้าต่าง ๆ หลังบริโภค
เสร็จแล้วก็จะกลายเป็นปริมาณขยะมูลฝอยจำนวนมาก และโชคดีที่ทางเทศบาลมีนโยบายการ
จัดการขยะที่ชัดเจนทำให้ปัญหานี้ผ่านพ้นไปได้ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 12 เมษายน 2561)

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสำเร็จของการดำเนินงานในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลเมืองน่าน โดยใช้ทฤษฎี Balanced Scorecard เพื่อศึกษาการดำเนินงานในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน และวิ เคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน โดยใช้วิธีวิเคราะห์ SWOT Analysis
ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาพร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษา ซึ่งได้อธิบายถึงความสอดคล้อง
ระหว่างผลการศึกษากับข้อมูลอ้างอิง แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถสรุปและ
อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้

5.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน
จากผลการศึกษาการวิเคราะห์การดำเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน
โดยผู้วิจัยได้นำหลักการของตัวชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านประสิทธิผลและการบรรลุเป้าหมาย 2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) ด้านการบริหารจัดการงาน และ 4) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดังนี้
5.1.1 ประสิทธิผลและการบรรลุเป้าหมาย
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ อความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน ใน
ด้านประสิทธิผลและการบรรลุเป้าหมาย โดยได้ศึกษาจากความสำเร็จในการดำเนินโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมของเทศบาล ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ในด้านภาพรวมของการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล พบว่าเทศบาลเมือง
น่านประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยพิจารณาจากการดำเนินงาน
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ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทางเทศบาลเมืองน่านมีโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากมาย
เช่น ด้านการจัดการขยะ ด้านการจัดการน้ำ ด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้านการอนุรักษ์ เมืองเก่า ด้าน
การสนับสนุนให้มีจิตอาสาและอาสาสมัคร ด้านนวัตกรรมความปลอดภัยภายในชุมชนของเทศบาล ซึ่ง
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยพิจารณาจากรางวัลที่ทางเทศบาล
ได้รับจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ได้แก่ รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมอาเซียนยั่ งยืน โดยสำนัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกเมือง (เทศบาล)
ระหว่างปี 2559 - 2560 เพื่อเสนอเป็นตัวแทนประเทศไทยในรางวัลอาเซียนฯ ครั้งที่ 4 และได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน จากการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี
2559 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รางวัลชุมชนปลอดภัยระดับโลกจากองค์การอนามัยโลก
(WHO)
จากการศึ ก ษาสามารถสรุ ป ผลได้ ว ่ า เทศบาลเมื อ งน่า นมีก ารดำเนิน งานด้ านการจั ดการ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภ าพและบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากการดำเนินงานในอดีตจนถึงปัจจุบัน
และรางวัลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมากมายจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงได้รับความร่วมมือทั้งจาก
ประชาชนและองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมล ชาตะมีนา (2551)
ที่กล่าวว่าการดำเนินโครงการต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
การทำงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังทำให้ทราบถึงความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงปัญหาและอุปสรรคและ
ประเมินได้ว่าโครงการที่ดำเนินงานนั้นประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด คุ้มค่าต่อการจัดสรร
งบประมาณอย่างไร
5.1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน ใน
ด้ า นผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย โดยได้ ศ ึ ก ษาจากความพึ ง พอใจของประชาชนและองค์ ก รธุ ร กิ จ ใน
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
จากการสัมภาษณ์ ส ่ว นบุคคลและสังเกตการณ์ แบบไม่มีส ่วนร่ว ม พบว่า ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองน่านและองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่พึงพอใจในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ทางเทศบาลเมืองน่าน รวมถึง พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลจากสถานการณ์
ปัจจุบันเทศบาลเมืองน่านมีจำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองน่านเพิ่มจำนวน
มากขึ้นทำให้ปัจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านเกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องขยะมูลฝอย
น้ำเสีย ปัญหาหมอกควัน ขาดแคลนพื้นที่สีเขียวและอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลเมือง
น่านได้เริ่มหาแนวทางในการเตรียมพร้อมรับมือและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง
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ต่อเนื่องเสมอมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pual R. Ehrlich (2558) พบว่ากิจกรรมของมนุษย์จะ
เพิ่มขึ้น เมื่อมีการเพิ่มจำนวนประชากรหรือประชากรมีอัตราการบริโภคที่สูงขึ้น หรือมีการพัฒนา
เทคโนโลยีซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิต ส่งผลให้มีการดึงทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้ประโยชน์มาก
ขึ้น ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งสิ้น
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง
น่านเป็นที่พึงพอใจของชาวบ้านและประชาชนผู้อยู่อาศัยในเทศบาลเป็นอย่างดีโดยเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลได้ให้การช่วยเหลือประชาชนและส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ร่วมดำเนินงานด้ านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองอีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพีรยา วัชโรทัย (2556) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลสามารถจำแนก
ตามกระบวนการมีส่วนร่วมได้เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ โดย
ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน สามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่เข้าร่วมประชุม รับทราบโครงการที่
เทศบาลจะดำเนินการและร่วมเสนอแนวทางและข้อคิดเห็นในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์
ของชุมชนได้ 2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลได้ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ประชาชนยอมรับโครงการ
หรือกิจ กรรมที่เทศบาลจัดขึ้น และ4) การมีส ่ว นร่ว มในการประเมินผล เทศบาลเปิดโอกาสให้
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมการจัดการสิ่งแวดล้อมและศูนย์ประสานงานของ
เทศบาลได้
จากงานวิจัยที่สอดคล้องกับผลการวิจัย พบว่า เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ทำให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และ
ยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่สนใจได้อีกด้วย อีกทั้ง
ยังทำให้เทศบาลทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น ทราบปัญหาและ
อุปสรรค สามารถประเมินได้ว่าโครงการที่ดำเนินงานนั้นประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด คุ้มค่า
ต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างไร และถ้าโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมใดที่ประสบความสำเร็จ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในชุมชนจะเกิดความภาคภูมิใจ
และช่วยเหลือการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลได้เป็นอย่างดี
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5.1.3 วงจรการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
จากการศึกษาพบว่า เทศบาลเมืองน่านมีการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านการ
บริ ห ารจั ด การภายในอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ น ำหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยเฉพาะประเด็ น
ที่สามารถวัดออกมาเป็นรูปธรรมได้มาใช้วัดการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) หลักนิติธ รรม ทางเทศบาลเมืองน่ าน ให้ความสำคัญกับนโยบายขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยส่งเสริม
ให้ ช ุมชนในเทศบาลเมืองน่านปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ
2) หลักความรับผิดชอบ เทศบาลเมืองน่านส่งเสริมให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่มีความ
รับผิดชอบและรักในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง นอกจากจะคอยหาวิธีแก้ไขและรับมือกับ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นแล้ว ยังนำองค์ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนได้เรีย นรู้
และพัฒนาตนเอง เพื่อรับมือกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมด้วยตนเองได้ และในปัจจุบันได้มี ชุมชนที่เกิด
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ให้กับหน่วยงานภายนอกและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ได้
3) หลักความโปร่งใส ประชาชนและชาวบ้านในชุมชนของเทศบาลเมืองน่าน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลได้หลายช่องทาง ได้แก่ ทางวิทยุชุมชน
ป้ายประกาศภายในเทศบาลป้ายประกาศบริเวณโดยรอบชุมชน และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ของ
เทศบาล เป็นต้น ทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลได้ทันเหตุการณ์ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ทันเวลา เช่น ข้อมูลสภาพอากาศที่เตือนประชาชนว่าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นในอีก 2 วัน อาจทำให้เกิด
ภัยแล้งได้ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
4) หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทางเทศบาลเมือ งน่านได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ได้ ม ี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจในกิ จ กรรมหรื อ โครงการด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมของทางเทศบาล โดยทางเทศบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน
ในชุมชนและองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาดสด ซุปเปอร์มาเก็ต
ร้านรับ-ซื้อของเก่า และอู่ซ่อมรถ
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง
น่าน ในด้านการบริหารจัดการภายใน สามารถพิจารณาจากหลักธรรมาภิบาลที่สำคัญและสามารถ
มองเห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ เทศบาลเมืองน่านใช้ หลักนิติธรรมในการ
ดำเนินงานโดยให้ความร่วมมือเรื่องนโยบายด้า นการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เสถียร เศรษฐสิทธิ์ (2559) ที่สรุปว่า หลักนิติธรรมเป็นหลักปรัชญาทางกฎหมายที่สำคัญ
ยิ่งสำหรับการปกครองและการบังคับใช้กฎหมายภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อ
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ประกันให้เกิดความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ ประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครองอย่างแท้จริง
โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ห ลักนิติธรรมในการดำเนินงาน ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือและ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ใช้หลัก
ความรับผิดชอบซึ่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมีความรั บผิดชอบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน รู้จัก
หน้าที่ของตนและมีความภูมิใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของปิยนารถ สิงห์ชู (2558) กล่าวว่าจากกระแสการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในสังคม ทำให้เกิดนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ทำให้ข่าวสารต่าง ๆ แพร่กระจายอย่าง
รวดเร็ว โลกไร้พรมแดนทำให้ความเป็นส่วนตัวลดน้อยลง จึงเกิ ดปัญหาตามมามากมาย ดังนั้นทุก
องค์กรจึงจำเป็นต้องใช้หลักความรับผิดชอบในการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรทุก ๆ ด้านเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่น และไว้ใจจากบุคลากรในองค์กร หน่ว ยงานภายนอกรวมถึงประชาชน องค์กรหรือ
หน่วยงานใดที่นำหลักความรับผิดชอบมาใช้ในการดำเนินงานด้านการจัด การสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
บุคลากรในองค์กรมีความเชื่อมั่นในตัวองค์กร เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและ
ลงมือปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ หลักความโปร่งใส เทศบาลเมืองน่านมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส ตัวโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลจะมีการติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ประกาศทางเสียง
ตามสายและวิทยุชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรับรู้ถึงการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลและพร้อมให้ความร่วมมือกับเทศบาลในทุกโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธวัช ภูษิตโภไคย (2550) ที่กล่าวว่า หลักความโปร่งใส ซึ่งเป็นหลักการสำคัญประการ
หนึ่งที่มีการเรียกร้องให้หน่วยงานต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติไม่เฉพาะแต่ในหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ใน
องค์กรภาคธุรกิจ ก็ถือว่าความโปร่งใสเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจในยุคสมัยที่การบริหารต้องมี
ความสุจริตและตรวจสอบได้ เพื่อความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย การดำเนินงานของ
องค์กรภายใต้หลักความโปร่งใสจะทำให้ผู้บริหาร บุคลากรในองค์กรรวมถึงประชาชนและบุคคลทั่วไป
เชื่อมั่นในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับ
สารได้มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเป็น
อย่างดี และหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและร่วมดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกับทางเทศบาลอยู่เสมอ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2556) ทีก่ ล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นหลักการสำคัญ
หลักการหนึ่งของธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดสำคัญที่เป็นที่คาดหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ และสามารถนำประเทศ
ไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยื นได้ในอนาคต อาจกล่าวได้ว่าเทศบาลใดใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จะทำให้เทศบาลนั้นเข้าถึงปัญหา
และอุปสรรคในการดำเนินงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง
5.1.4 การเรียนรู้และพัฒนา
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองน่านได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ โดยได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ เพื่อเป็น
การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทางผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทำงานของเทศบาล โดยมีการจัดประชุมฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและ
รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง
น่าน ในด้านการเรียนรู้และพัฒนา พบว่าผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
องค์ความรู้ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการทำงาน รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนสรณ์ ธุนันทา (2553) ที่กล่าว
ว่ า การเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาเป็ น มุ ม มองด้ า นการเรี ย นรู ้ แ ละการเติ บ โต เช่ น การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของพนักงาน, ความพึงพอใจของพนักงาน, การพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการ
ทำงาน เป็นต้น ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารที่มอบโอกาสให้พนัก งานและเจ้าหน้าที่ในองค์กรได้
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่งผลให้พนักงานและเจ้าหน้าที่เกิดความพึงพอใจและเต็มใจที่จะนำ
ความรู้ต่าง ๆ มาปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิม

5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล
เมืองน่าน
จากการศึกษาความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือ งน่าน สามารถพิจารณา
ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน โดยใช้หลักการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ในการพิจารณา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
การวิเคราะห์ป ัจ จัย ภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จำลอง โพธิ์บุญ (2555) ที่กล่าวว่า
การวิเคราะห์ส ภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นการประเมินและวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อม
ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ
องค์กร ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน
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(Weaknesses) ขององค์กร ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร จะวิเคราะห์ถึงสิ่งที่มีผล
ด้ า นโอกาส (Opportunities) และอุ ป สรรค (Threats) ต่ อ องค์ ก รเพื ่ อ นำมาเป็ น กลยุ ท ธ์ ท ี ่ ใ ช้ใน
การวางแผน และพัฒนาองค์กร ซึ่งผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
5.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในเป็นการประเมินจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ของ
เทศบาล ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการ นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ การ
เรียนรู้และการพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร แสงชัย (2548) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ปกติเรามักจะดูจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากร ทรัพยากร นวัตกรรมและ
ความคิด การตลาด กระบวนการ การปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์บริการ และการเงิน เป็นต้น ซึ่งปัจจัย
ต่าง ๆ สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
1) จุดแข็งของการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน มีหลายด้าน ได้แก่ ด้าน
ระบบการบริหารจัดการ พบว่า เทศบาลเมืองน่านได้ตอบรับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินงานตาม
แผนอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป็นโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน โครงการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (นโยบายขององค์การส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ให้ชุมชนมาเป็นจิตอาสา กวาดถนนในหมู่บ้าน จำนวน 200 คน ทำให้ถนน
โดยรอบเทศบาลเมืองน่านสะอาด มีถนนปลอดถังขยะ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ท้องถิ่นเพื่อดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม
2) จุ ด อ่ อ นของการจั ด การสิ ่ ง แวดล้ อ มของเทศบาลเมื อ งน่า น ประกอบด้ ว ย 1)
เทศบาลเมืองน่านมี บ ริการจัดการขยะให้กับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอื่น ประมาณ 20 แห่ ง
ขยะมูลฝอยเฉพาะเทศบาลเมืองน่านประมาณ 30 ตันต่อวัน ถ้ารวมขยะของเทศบาลอื่นด้วยประมาณ
50 ตันต่อวัน และ 2) เทศบาลเมืองน่านไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จึงต้องขนส่งขยะมูลฝอย
ไปกำจัดที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นกังวลว่าถ้าเกิดขยะมูลฝอยตกหล่นกลาง
ทางระหว่างขนส่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนได้
5.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็นการประเมินในส่วนของโอกาส (Opportunities) คือปัจจัย
ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบในทางที่ดีและมีประโยชน์ต่อเทศบาล ส่วนอุปสรรค (Threats) ปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบในเชิงลบและไม่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล ซึ่งประกอบด้วย กฎหมายและ
นโยบายจากภาครัฐ ภาวะผู้นำ/การมีส่วนร่วมของชุมชน และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

97
1) ปัจจัยภายนอกจากการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน พบว่า โอกาส
คือ 1) ด้านกฎหมายและนโยบายของภาครัฐ พบว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมและนโยบายจากภาครัฐในทุก
ระดับมีความสอดคล้องกัน ตั้งแต่นโยบายจากส่ว นกลาง นโยบายระดับจังหวัด นำมาสู่นโยบายระดับ
ท้ อ งถิ ่ น 2) ด้ า นภาวะผู ้ น ำและการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน พบว่ า ประชาชนในชุ ม ชน
มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ผลักดันผลงานเพื่อให้เทศบาลนำผลงานส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลต่าง ๆ รวมถึงประชาชน
ในชุมชนทุกคนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ทางเทศบาล
สนั บ สนุ น เช่ น โครงการงานศพสี ข าว งานศพที ่ จ ากเดิ ม ต้ อ งเลี ้ ย งอาหารแขกที ่ ม าร่ ว มงาน
ทางกองสาธารณสุขของเทศบาลฯ ให้ความสำคัญเรื่องโภชนาการ โดยมีนโยบายว่างานศพที่จัดช่วง
เย็นเนื่องจากเลยช่วงเวลาอาหารมื้อเย็นไปแล้ว ทางเทศบาลจึงออกนโยบายเรื่องอาหารที่ใช้ใน
งานศพดังนี้ 1) ในงานงดเลี้ยงอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ 2) หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มมึนเมา 3) งดใช้กล่องโฟม
ถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ใช้จานชนิดที่ล้างได้ 4) หลัง 6 โมงเย็นเป็นต้นไปให้เลี้ยงเพียงน้ำเปล่ากับน้ำชาแทน
เท่านั้น ซึ่งทางเทศบาลได้นำความเห็นเรื่องนี้เข้าเวทีประชุมชุมชน แล้วออกเป็นนโยบายเพื่อนำมา
ปฏิบัติในพื้นที่เขตเทศบาล และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน และในระยะหลังนี้จังหวัดน่าน
ได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน
มากขึ้น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน เช่น โครงการนำร่องจากไจก้า เป็นการออกแบบ
ระบบแสงสีในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน/ ศูนย์ร่องน่าน ทำทางเชื่อมเส้นทางจักรยาน ศูนย์ท่องเที่ยว
เมืองน่าน โรงเรีย นจุมปีวนิดาภรณ์ (ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์น้อย บรรยาย
ประวัติศาสตร์ให้นักท่องเที่ยว ที่มาไหว้พระที่วัดภูมินทร์ และวัดสวนตาล เป็นต้น
2) อุปสรรคในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน พบว่า จากที่เทศบาล
เมืองน่านได้เป็นที่รวมขยะมูลฝอยติดเชื้อจากหน่วยงานท้องถิ่นอื่นพบปัญหาว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นไม่ได้คัดแยกขยะก่อนนำมารวมส่งให้เทศบาลเมืองน่าน ทำให้ทางเทศบาลต้องคัดแยกขยะ
มูลฝอยติดเชื้ออีกรอบ จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นตาม
ไปด้วย สถาพภูมิประเทศของเทศบาลเมืองน่านเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา จึงทำให้เกิด
ปัญหาอุทกภัยได้บ่อยครั้ง จากเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2561 ที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัย
น้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นปัญหาที่ควบคุมไม่ได้และต้องหาแนวทางในการป้องกันโดย
เร่งด่วนต่อไป
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5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัจจัย ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเทศบาล
เมืองน่าน และการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งครอบคลุมประเด็น
หลัก 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติด้านประสิทธิผล 2) มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) มิติด้านการบริหารจัดการ
และ 4) มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐ ข้อเสนอแนะสำหรับภาคเอกชน และข้อเสนอแนะสำหรับประชาชน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ
1) หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ควรกำหนด
นโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง ควรมีความสอดคล้องกับบริบทและ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
2) หน่ว ยงานภาครัฐ หรื อหน่ว ยงานกลางที่ ท ำหน้า ที ่ อ อกกฎหมาย ควรกำหนด
บทลงโทษที่ชัดเจนและเมื่อเกิดการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ลงโทษต้องปฏิบัติ
ตามบทลงโทษอย่างเคร่งครัด ไม่มีการผ่อนโทษ
3) หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานกลางควรสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ
ต่อความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม
4) หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานกลางควรให้การสนับสนุนการดำเนินงานแบบ
บูรณาการแต่ละท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์และเชื่อมโยงกันได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับภาคเอกชน
1) สถานประกอบการ องค์กรธุรกิจรวมถึงหน่วยงานเอกชนทุกแห่ง ควรมีนโยบายที่
ชัดเจนเรื่องการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนโยบายเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
2) สถานประกอบการ องค์กรธุรกิจรวมถึงหน่วยงานเอกชนทุกแห่ง ควรให้ ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น
3) กำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน
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4) ติดตามหรือคิดค้นนวัตกรรมและพัฒ นาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เมื่อเห็นว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์ต่อท้องถิ่น ควรให้การสนับสนุนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมในด้านสิ่งแวดล้อม
5.3.3 ข้อเสนอแนะสำหรับประชาชน
1) ประชาชนต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่น เป็นเจ้าของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีร่วมกัน ต้องหวงแหนและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน
2) ประชาชนต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการดำเนิ น งานด้ า น
การจัดการสิ่งแวดล้อม เพราะประชาชนคือผู้ที่รู้จักพื้นที่นั้น ๆ ดีที่สุด
3) ประชาชนต้องรู้จักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเตรียมพร้อมรับข้อมูล
ที่เป็น ประโยชน์ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่ว ยงานภาครัฐ และพร้อมเป็นผู้ถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ท้องถิ่นอื่นที่ยังขาดความรู้
4) ประชาชนต้ อ งช่ ว ยกั น สร้ า งและรั ก ษาภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น ของตนเองด้ ว ย
ความภาคภูมิใจ
5.3.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ร่วมกันจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระดับตำบล อำเภอและระดับจังหวัดต่อไป
2) ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่
-เปิดโอกาสให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลเข้ า รั บ การอบรมและ
นำเสนอผลงาน เพื่อ สร้า งจิตสำนึกใน
การดำเนินงาน และเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมมาก
ยิ่งขึ้น
การพัฒนาและปรับ ปรุงกระบวนการ
ทำงาน
- มีการจัดประชุมฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อ
ชี ้ แ จงการดำเนิ น งานและรั บ ทราบ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิ ดขึ้นรวมทั้งหา
แนวทางปรับ ปรุงกระบวนการทำงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มิ ต ิ ด ้ า นการบริ ห ารจั ด การภายใน
องค์กร
หลักนิติธรรม
-ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ ในการ
ดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนของเทศบาล
หลักความรับผิดชอบ
-บุคลากรและเจ้าหน้า ที่ทุก คนมี ความ
รับผิดชอบในเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นอย่างดี
หลักความโปร่งใส
-มี ก ารเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารในการ
ดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลให้ประชาชนได้ทราบหลาย
ช่องทาง
หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
-เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
กิจกรรมหรือโครงการด้า นการจั ดการ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาล

มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความพึงพอใจของประชาชน
-ประชาชนส่ ว นใหญ่ พ ึ ง พอใจในก า ร
ดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อ มของ
เทศบาลเมื อ งน่ า น และพึ ง พอใจต่ อ การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ความพึงพอใจขององค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
-องค์ก รธุรกิจ ที่เกี่ย วข้อ ง ทั้งโรงพยาบาล
โรงเรียน ตลาดสด ร้านรับซื้อของเก่าและอู่
ซ่อมรถ ส่วนใหญ่พึงพอใจในการดำเนินงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมือง
น่ า น และพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บ ั ต ิ ง านของ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
การดำเนินงานจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลเมืองน่าน
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มิติด้านประสิทธิผล
กิจ กรรมที่บ รรลุผ ลสำเร็จ ด้า นการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาล
-เทศบาลเมื อ งน่ า นมี ก ิ จ กรรมที ่ บ รรลุ ผ ล
สำเร็จในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่
ด้านการจัดการขยะ ด้านการบำบัดน้ำ ด้าน
พื้นที่สีเขีย ว ด้า นจิตอาสาและอาสาสมัคร
และยังมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
ในชุมชน
ผลสำเร็ จ ในการจั ด การสิ ่ ง แวดล้ อ มของ
เทศบาล
-เทศบาลเมืองน่า นประสบความสำเร็จ โดย
ได้ ร ั บ รางวั ล ด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ มจากหลาย
หน่ว ยงาน ได้แ ก่ รางวัลเมือ งสิ่ งแวดล้ อ ม
อาเซียนยั่งยืน จากสำนักนโยบายและแผน
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม (สผ.)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เทศบาลน่าอยู่

อย่ า ง ยั ่ ง ยื น โดยกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม และรางวัลชุมชนปลอดภัยระดับ
โลก จากองค์การอนามัยโลก (WHO)
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ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
ด้านระบบการบริหารจัดการ
S1 ผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านนโยบาย/ แผนงาน/ โครงการ
S2 เทศบาลเมืองน่านตอบรับนโยบาย
จากหน่วยงานส่วนกลาง
S3เทศบาลเมืองน่านดำเนินงานตาม
แผนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม
ด้านงบประมาณ
S4 เทศบาลเมืองน่านมีงบประมาณจาก
ท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
S5 เทศบาลเมืองน่านสนับสนุนให้
บุลคลากรพัฒนาทักษะความรู้ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ
จุดอ่อน
W1เทศบาลเมืองน่านเป็นศูนย์รวมขยะ
มูลฝอยติดเชื้อจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นประมาณ 20 แห่ง
W2 เทศบาลเมืองน่านไม่มีที่กำจัดขยะ
มูลฝอยติดเชื้อ

ปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ
ความสำเร็จในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองน่าน

ปัจจัยภายนอก
โอกาส
ด้านกฎหมายและนโยบายของภาครัฐ
O1ภาครัฐมีกฎหมายและนโยบายด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและสอดคล้องกันทุกภาคส่วน
ด้านภาวะผู้นำ/การมีส่วนร่วมของชุมชน
O2ประชาชนมีภาวะผู้นำ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานด้วยตนเองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
O3ประชาชนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
O4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้
ความสนใจเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน
อุปสรรค
T1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นไม่ได้คัดแยก
ขยะก่อนนำมารวมส่งให้เทศบาลเมืองน่าน
T2 ปริ ม าณนั ก ท่ อ งเที ่ ย วที ่ เ พิ ่ ม มากขึ ้ น ทำให้
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
T3 เทศบาลเมืองน่านเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ถูกล้อมรอบ
ด้วยภูเขา จึงทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยได้บ่อยครั้ง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้นำชุมชน/ประชาชน/องค์กรเอกชน/องค์กรอิสระ/นักวิชาการ
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แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน (ชุดที่ 1)
เลขที่แบบสัมภาษณ์…………………………
แบบสัมภาษณ์เรื่อง
ความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน
(สำหรับผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน)
คำชี้แจง
แบบสัมภาษณ์น ี้มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลเมืองน่าน รวมถึงความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะ
แนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน ให้แก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น อื ่ น ที ่ ม ี บ ริ บ ทใกล้ เ คี ย งกั น ต่ อ ไป ซึ ่ ง ในแบบสั ม ภาษณ์ น ี ้ ป ระกอบด้ ว ย
3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ ความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเทศบาลเมือง
น่าน
ส่วนที่ 3 คำถามสรุป
โดยคำตอบทุกคำตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรการ
จัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้
สัมภาษณ์แต่อย่างใด
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวมาริสา นิ่มกุล)
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………………………………
ตำแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………………..
หน่วยงาน…………………………….…………………………….…………………………….……………………………..
วัน/เดือน/ปี………………………………………….……….……เวลาที่ให้สัมภาษณ์…………………………………
สถานที่ให้สัมภาษณ์……………………….………….………….………….………….………….……..…………………
ผู้ให้สัมภาษณ์………………………….………….………….………….………….………….………….………….……….
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 อายุ
 ต่ำกว่า 20 ปี
 31 – 40 ปี
 51 – 60 ปี
1.3 ระดับการศึกษา
 ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.
 สูงกว่าปริญญาตรี

 20 – 30 ปี
 41 – 50 ปี
 60 ปีขึ้นไป

 ระดับประถมศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี

ส่ ว นที ่ 2 ข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ความสำเร็ จ ในการจั ด การสิ ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั ่ ง ยื น ของเทศบาล
เมืองน่าน
2.1 โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่านมีอะไรบ้าง โครงการใดบ้างที่
ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับจากชุมชนและเป็นจุดเด่นของเทศบาลเมืองน่าน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

111
2.2 การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน มีแนวคิด นโยบาย และแผนปฏิบัติ
การ ก่อนดำเนิน การ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการอย่างไรบ้าง มีการจัด บุคลากรให้
ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการอย่างไรบ้าง และมีการประสานงานกันในลักษณะใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 ท่านนำหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้กับ
เทศบาลเมืองน่านอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 การดำเนิน งานด้ านการจั ดการสิ่ งแวดล้ อ มของเทศบาลเมื อ งน่านใช้ ง บประมาณ บุคลากร
เครื่องมืออุปกรณ์ มากน้อยเพียงใด มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการมากน้อย
เพียงใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 ท่านมีวิธีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.6 ท่านมีแนวทาง วิธีการสื่อสาร ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างไรบ้างเพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการ
ยอมรับที่ดีจากประชาชน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.7 โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนอย่างไรบ้าง ควรพัฒนาความร่วมมืออย่างไรบ้าง และมีข้อ
ร้องเรียนมากน้อยเพียงใด เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.8 เทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลใดบ้างที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล และท่านคิดว่า
สิ่งใดที่ทำให้เทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกมากมาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่วนที่ 3 คำถามสรุป
3.1 ท่านคาดหวังสิ่งใดจากกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่านและสิ่งที่ท่านคาดหวัง
เป็นไปตามที่ท่านหวังไว้หรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ท่านคิดว่าปัญหา/อุปสรรค ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่านมีอะไรบ้าง และท่านมี
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน
อย่างไรในอนาคตให้มีความยั่งยืนมากขึ้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 ท่านมีข้อแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่สนใจเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เช่นเดียวกับเทศบาลเมืองน่านของท่านอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.5 มีประเด็นอื่นใดอีกบ้างที่ท่านคิดว่ามีความสำคัญหรือมี อิทธิพลต่อการดำเนินงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน ที่มิได้กล่าวถึงในที่นี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองน่าน (ชุดที่ 2)
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เลขที่แบบสัมภาษณ์…………………………
แบบสัมภาษณ์
เรื่อง ความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน
(สำหรับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองน่านและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง)
คำชี้แจง
แบบสัมภาษณ์น ี้มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลเมืองน่าน รวมถึงความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะ
แนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่านให้แก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น อื ่ น ที ่ ม ี บ ริ บ ทใกล้ เ คี ย งกั น ต่ อ ไป ซึ ่ ง ในแบบสั ม ภาษณ์ น ี ้ ป ระกอบด้ ว ย
3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเทศบาล
เมืองน่าน
ส่วนที่ 3 คำถามสรุป
โดยคำตอบทุ กคำตอบถื อเป็ นส่วนหนึ่ งในการศึ กษาของนั กศึ กษาปริ ญญาโทหลั กสูตรการจั ดการ
สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์
แต่อย่างใด
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวมาริสา นิ่มกุล)
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………………………………
ตำแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………………..
หน่วยงาน…………………………….…………………………….…………………………….……………………………..
วัน/เดือน/ปี………………………………………….……….……เวลาที่ให้สัมภาษณ์…………………………………
สถานที่ให้สัมภาษณ์……………………….………….………….………….………….………….……..…………………
ผู้ให้สัมภาษณ์………………………….………….………….………….………….………….………….………….……….
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 เพศ
 ชาย
1.2 อายุ
 ต่ำกว่า 20 ปี
 31 – 40 ปี
 51 – 60 ปี
1.3 ระดับการศึกษา
 ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.
 สูงกว่าปริญญาตรี

 หญิง
 20 – 30 ปี
 41 – 50 ปี
 60 ปีขึ้นไป
 ระดับประถมศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน
2.1 โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่านมีอะไรบ้าง โครงการใดบ้างที่
ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับจากชุมชนและเป็นจุดเด่นของเทศบาลเมืองน่าน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

115
2.2 การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน ผู้บริหารมีแนวคิด นโยบาย และ
แผนปฏิบัติการ ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการอย่างไรบ้าง มีการจัดบุคลากร
ให้ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการอย่างไรบ้าง และมีการประสานงานกันในลักษณะใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 ผู้บริหารของเทศบาลนำหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาใช้กับเทศบาลเมืองน่านอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่านใช้ งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ
อุปกรณ์ มากน้อยเพียงใด มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการมากน้อยเพียงใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 ทางผู้บริหารมีวิธีการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.6 ผู้บ ริห ารมีแนวทาง วิธ ีการสื่อสาร ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร และสร้างการมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชนอย่างไรบ้างเพื่อ ให้การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
และได้รับการยอมรับที่ดีจากประชาชน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.7 โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนอย่างไรบ้าง ควรพัฒนาความร่วมมืออย่างไรบ้าง และมีข้อ
ร้องเรียนมากน้อยเพียงใด เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.8 เทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลใดบ้างที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล และท่านคิดว่า
สิ่งใดที่ทำให้เทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกมากมาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่วนที่ 3 คำถามสรุป
3.1 ท่านคาดหวังสิ่งใดจากกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่านและสิ่งที่ท่านคาดหวัง
เป็นไปตามที่ท่านหวังไว้หรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ท่านคิดว่าปัญหา/อุปสรรค ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่านมีอะไรบ้าง และท่านมี
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน
อย่างไรในอนาคตให้มีความยั่งยืนมากขึ้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 ท่านมีข้อแนะนำองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ที่สนใจเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เช่นเดียวกับเทศบาลเมืองน่านของท่านอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 มีประเด็นอื่นใดอีกบ้างที่ท่านคิดว่ามี ความสำคัญหรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน ที่มิได้กล่าวถึงในที่นี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณ์สำหรับ (ชุดที่ 3)
ผูน้ ำชุมชน/ประชาชน/องค์กรเอกชน/องค์กรอิสระ/นักวิชาการ
เลขที่แบบสัมภาษณ์…………………………
แบบสัมภาษณ์
เรื่อง ความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน
(สำหรับผู้นำชุมชน/ประชาชน/องค์กรธุรกิจเอกชน)
คำชี้แจง
แบบสัมภาษณ์น ี้มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาลเมืองน่าน รวมถึงความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะ
แนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกันต่อไป ซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย
3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเทศบาล
เมืองน่าน
ส่วนที่ 3 คำถามสรุป
โดยคำตอบทุ กคำตอบถื อเป็ นส่วนหนึ่ งในการศึ กษาของนั กศึ กษาปริ ญญาโทหลั กสูตรการจั ดการ
สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์
แต่อย่างใด
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวมาริสา นิ่มกุล)
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………………………………
ตำแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………………..
หน่วยงาน…………………………….…………………………….…………………………….……………………………..
วัน/เดือน/ปี………………………………………….……….……เวลาที่ให้สัมภาษณ์…………………………………
สถานที่ให้สัมภาษณ์……………………….………….………….………….………….………….……..…………………
ผู้ให้สัมภาษณ์………………………….………….………….………….………….………….………….………….……….
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 อายุ
 ต่ำกว่า 20 ปี
 20 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 51 – 60 ปี
 60 ปีขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษา
 ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา
 ระดับประถมศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.
 ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพหลักของท่าน
 เกษตรกรรม (ทำไร่/ทำนา/ทำสวน)
 ธุรกิจ/ค้าขาย/รับจ้างทั่วไป
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 รับจ้างทั่วไป
5. ระยะเวลาในการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้
 ต่ำกว่า 5 ปี
 16 – 25 ปี
 มากกว่า 35 ปีขึ้นไป






ประมง
เลี้ยงสัตว์
พนักงาน/บริษัทเอกชน
อื่น ๆ โปรดระบุ………………

 5 – 15 ปี
 26 – 35 ปี
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน
2.1 ท่านมีความเข้าใจเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชนอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน โครงการใดบ้ างที่ท่านรู้จัก
มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ และท่านคิดว่ามีอุปสรรคหรือปัญหาอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 มีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่เทศบาลเมืองน่ านได้มีการดำเนินงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 ท่านพึงพอใจในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน
อย่างไรบ้าง ท่านมีความเชื่อมั่น ต่อเทศบาลเมืองน่านมากน้อยเพียงใด ในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 ตัวท่าน/คนในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่านมากน้อยเพียงใด และท่านได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.6 ท่านคิดว่าโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนอย่างไรบ้าง ควรพัฒนาความร่วมมืออย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.7 ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากทางเทศบาลในช่องทางใดบ้าง เพียงพอและทัน
ต่อเหตุการณ์ปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.8 เมื่อเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของท่าน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้เข้ามาจัดการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 3 คำถามสรุป
3.1 ทางเทศบาลได้มีการจัดอบรมให้ความรู้/สนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างไร
บ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ท่านคิดว่าชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีการจัดการสิ่งแวดล้อ มอย่างยั่งยืนดีเพียงพอแล้วหรือไม่ และ
ท่านต้องการให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้านใดเพิ่มเติมอีกบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ท่านมีข้อแนะนำชุมชนอื่นที่สนใจเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับชุมชนของ
ท่านอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 มีประเด็นอื่นใดอีกบ้างที่ท่านคิดว่ามีความสำคัญหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างการยอมรับ
ของประชาชนที่มิได้กล่าวถึงในที่นี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ข
แบบสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
แบบสังเกตการณ์
หัวข้อ “ความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน”
คำชี้แจง ให้สังเกตการณ์การดำเนินงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาล
เมืองน่านจังหวัดน่าน แล้วบันทึกลงในแบบสังเกตการณ์ พร้อมทั้งให้รายละเอียด ยกตัวอย่างและ
เหตุผลประกอบ
1. บรรยากาศสภาพแวดล้อมโดยรวมของเทศบาลเมืองน่าน
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านมีอะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของ
เทศบาล
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
...............................................................................................................................................................
4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของประชาชนในเทศบาล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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6. พฤติกรรมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ...
7. ประชาชนปฏิบัติตามกฎหรือนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาล
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. ทางเทศบาลมีการแปะแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทราบ
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. ปฏิกิริยาที่ชาวบ้านพูดคุยหรือปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10. ข้อเสนอแนะจากผู้สังเกตการณ์
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

นางสาวมาริสา นิ่มกุล
พ.ศ. 2558
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์การทำงาน พ.ศ. 2558-2562
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล

