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บทคดัย่อ 
 
 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหาร
และปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดั
อุตรดิตถ์ 2) พ ัฒนารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ และ 3) ประเมินรูปแบบภาวะผูน้ า 
การเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
ในจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ผู ้น าชุมชน โดยใช้แบบสอบถาม  
แบบสมัภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่มยอ่ย ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษา พบวา่ 

 1.  ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ผูน้ าการเปล่ียนแปลงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว จะตอ้งมีองคป์ระกอบ 7 ดา้น ไดแ้ก่ การเป็น
แบบอยา่งที่ดี การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ 
ใชปั้ญญา การค านึงถึงปัจเจกบุคคล ความคิดสร้างสรรค ์และการมีอุดมการณ์  

 2.  ปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
ในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ประกอบดว้ย ดา้นการส่ือสารมวลชน ดา้นจิตส านึก ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นประชากร 
ดา้นนิเวศวิทยา ดา้นการรับรู้ข่าวสาร ดา้นนโยบาย ดา้นที่อยูอ่าศยั ดา้นสังคม ด้านความตระหนัก 
ดา้นทศันะคติ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการจดัการ  

 3.  รูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ “MAEPHUN – Model” ประกอบด้วย  
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การบริหารจดัการทรัพยากรที่หลากหลาย (Multi Management) การสร้างความตระหนัก (Awareness) 
ระบบนิเวศบริการ (Ecosystem Service) การโนม้น้าว (Persuade) การพฒันาถ่ินที่อยูอ่าศยั (Habitat) 
การใชป้ระโยชน์สูงสุด (Utility) การเช่ือมโยงเครือข่าย (Network Connect)  

 4.  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์รูปแบบที่พฒันาขึ้น 
หรือ “MAEPHUN – Model” มีความส าคญั โดยเฉพาะผูน้ าที่สามารถบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มที่หลากหลายวิธีการ เพราะปัจจุบนัไม่ค่อยเห็นความส าคญัเท่าที่ควรและการเอาใจใส่ 
ต่อส่ิงแวดล้อม รูปแบบที่พฒันาขึ้นถือเป็นส่ิงส าคญัมากที่ควรด าเนินการ อีกทั้งในชุมชนพื้นที่
จงัหวดัอุตรดิตถ์มีตน้ทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากอยู่แล้ว แต่ขาดการบริหารจดัการที่ดี 
หากสามารถด าเนินการบริหารจดัการหรือมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี  ก็จะสามารถพฒันา 
สู่ความย ัง่ยนืและพึ่งพาตนเองไดใ้นที่สุด 
ค าส าคญั :   ภาวะผู ้น าการเป ล่ียนแปลง, การบริหารจัดการ, ท รัพยากรและส่ิงแวดล้อม ,  

ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
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ABSTRACT 
 

 

The objectives of this research were 1) to study the transformational leadership for 
administration and factors affecting resource and environmental management of green economy 
community in Uttaradit Province, 2) to construct the transformational leadership model, and  
3) to evaluate the transformational leadership model for resource and environmental management 
of the green economy community. The samples used in the study were community leaders.  
Questionnaires, interviews and focus group discussions were used to collect the data.  
The study findings are as follows: 

1.  Most community leaders agreed that the transformational leadership for resource 
and environmental management of green economy community was composed of 7 components   
role modeling, participatory working culture, inspiration, stimulation of intelligence, 
individualization, creative thinking, and ideology.  

2.  The factors affecting the resource and environmental management included mass 
communication, consciousness, economy, population, ecology, information exposure, policy, 
housing, society, awareness, attitude, environment, and management. 

3.  The transformational Leadership model for resource and environmental 
management of the green economy community in Uttaradit Province is “MAEPHUN – Model”,  
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consisting of  multi – management, awareness, ecosystem service, persuasion, habitat, utility, and 
network connection. 

4.  The assessment of transformational leadership model indicated that “MAEPHUN – 
Model” is very important for leaders in order to manage resources and the environment.  
Leaders nowadays need to use a variety of management approaches based on the community 
contexts and situations.  In addition, the province is rich of natural and environmental resources, 
but lacks good management. If the community leaders are able to manage their communities 
successfully and effectively, their communities would be sustainable and self – reliant in the  
long run. 
Keyword :  Transformational Leadership, Management, Resource And Environment,  

Green Economy Community  
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บทที ่ 1 
 

บทน ำ 
 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความส าคัญยิ่งต่อการด ารงอยู่ของประชาชน 
ในชุมชน เพราะชุมชนไดน้ าทรัพยากรธรรมชาติมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวก็ถือไดว้่าเป็นทรัพยากรประเภทหน่ึงที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ  และเกิดขึ้ นจากการที่มนุษย์สร้างขึ้ น  เพื่อ เอ้ืออ านวยประโยชน์และสร้างคุณค่า 
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคมวฒันธรรมแก่ชุมชนที่อยูร่ายล้อมแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงการพฒันา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ผ่านมามีการขยายตัวในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการ
คมนาคมขนส่ง การคา้ การบริการ และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ก่อให้เกิดการพฒันาทางดา้น
เศรษฐกิจของชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอยา่งกวา้งขวาง  อยา่งไรก็ตาม การท่องเที่ยวไดส่้งผลกระทบ 
ต่อวิถีชีวิตของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก การใช้ทรัพยากร 
อย่างส้ินเปลือง เพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดความ 
เส่ือมโทรมของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างรวดเร็ว (วรรณวิมล, 2558) การที่คนในชุมชน 
จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมได้มากน้อยเพียงใดนั้ น นอกจากจะขึ้ นอยู่กับ 
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรแล้ว ยงัเกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถในการจดัการทรัพยากร 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยูใ่ห้สามารถเกิดประโยชน์อยา่งย ัง่ยนื ดงันั้น หากชุมชนสามารถ 
รู้จกัใช ้พฒันา ปรับปรุงคุณภาพทรัพยากร และอนุรักษท์รัพยากรอยา่งเหมาะสม จะส่งผลดีต่อชีวิต 
ความเป็นอยูแ่ละฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนใหดี้ขึ้น โดยกองทุนระหวา่งประเทศ เพือ่การพฒันา 
ด้านการเกษตร (IFAD, 2012) ระบุว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนจะประสบ
ความส าเร็จไดโ้ดยการใชก้ระบวนการบริหารจดัการที่ประกอบดว้ย 1) การสร้างการมีส่วนร่วมและ
การจดัตั้งองคก์รในการจดัการทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน เพื่อเป็นกระบวนการ 
ในการจดัการแหล่งทรัพยากรร่วมกนั 2) การใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยเหลือในการจดัการทรัพยากร
และแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนเพือ่ใหส้ามารถอ านวยความสะดวกในดา้นต่าง ๆ 3) การน าความรู้
ดั้งเดิมในชุมชนมาประยกุตใ์ชก้บัการจดัการทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยว 4) การท าให้ทรัพยากร
และแหล่งท่องเที่ยวเป็นประโยชน์สาธารณะของชุมชน 5) การท าใหท้รัพยากรและแหล่งท่องเที่ยว
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เป็นทรัพยสิ์นของชุมชน 6) มีการประเมินผลกระทบในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และ 7) การบูรณาการ
ส่ิงต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเขา้ดว้ยกนั เช่น นโยบาย
ภาครัฐและขบวนการทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงจากขอ้เสนอดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชน 
เป็นผูมี้บทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในการจดัการทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูน้ า
ชุมชนซ่ึงมีบทบาทในการบริหารจดัการชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการ
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม และท าหน้าที่เป็นตวัแทนของชุมชนในการท างานร่วมกบัภาครัฐ
ในดา้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพือ่ท  าให้นโยบายของภาครัฐตอบสนองต่อบริบทของประชาชน
ในชุมชน (Kuponiyi, 2008) อยา่งไรก็ตาม ตอ้งยอมรับวา่ปัจจุบนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มยงัคงมีอยู ่มีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบอยูต่ลอดเวลาและมีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ จะเห็นไดว้่า กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ก าลังประสบปัญหาอย่างหนักจาก  
การร้องเรียนของประชาชนหรือชุมชน แม้ว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแทบทุกพื้นที่ของ
ประเทศ ได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดแยง้ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้ น โดยเฉพาะปัญหาส่ิงแวดล้อม 
เป็นพิษ  ปัญหาที่ เกิ ดจากการแย่งชิงท รัพยากรธรรมชาติ และปัญหาการก าจัดของเสี ย  
(ณัฐวรรธน์ สุนทรวริทธิโชติ , 2556, 2) จากเหตุการณ์ดังกล่าวสรุปสาเหตุที่ส าคัญของปัญหา
ส่ิงแวดล้อมได้ คือ  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ขาดจิตส านึกที่จะรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ขาดระเบียบวินัย และอีกประการหน่ึง คือ ประชาชนมองว่า 
การพทิกัษรั์กษาและการแกไ้ขปัญหา ส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ที่ของรัฐไม่ใช่หนา้ที่ของตน 

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความส าคญัและจ าเป็นต่อมนุษยเ์ป็นอย่างมาก     
อีกทั้งอ านวยประโยชน์แก่มนุษยใ์นด้านต่าง ๆ หากขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
หรือทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มถูกท าลาย จะท าก่อใหเ้กิดปัญหากบัมนุษยอ์ยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้และ
จะมีส่วนท าให้เกิดความยากจนแร้นแคน้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนัมีความ
จ าเป็นต้องพึ่ งพาทรัพยากร อีกทั้ งทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมมีอยู่อย่างจ ากัด ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มบางอยา่งไม่สามารถสร้างทดแทนใหม่หรืออาจตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการสร้างขึ้นมา
ทดแทน ทั้ งความต้องการใช้ท รัพยากรและส่ิงแวดล้อมมีจ านวนมากขึ้ นจากการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจท าให้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมถูกท าลายเส่ือมโทรมลง โดยเฉพาะการน าเอา
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมมาใช้ในการแข่งขันท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาโลกร้อน ซ่ึงปรากฏการณ์ดงักล่าวจึงเกิดแนวคิดเศรษฐกิจสี
เขียว (Green Economy) ที่ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้สามารถน ากลับมา 
ใช้ใหม่  (Renewable Economy) ห รือ เทคโนโลยีที่ เป็น มิตรกับ ส่ิงแวดล้อม  (Green Energy)  
แนวคิดเศรษฐกิจสี เขียว (Green Economy) ซ่ึงโครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  (United  
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Nations Environment Programme: UNEP) ให้ค  านิยามว่า หมายถึง เศรษฐกิจที่มีวตัถุประสงค์เพื่อ  
1) ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 2) ลดความเหล่ือมล ้ าทางสังคม 3) ลดความเส่ียงทาง
ธรรมชาติและการขาดแคลนทรัพยากร (UNEP, 2011) ในขณะที่ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ค  านิยามของการเติมโตสีเขียวหรือการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Growth) ว่า “การพัฒนาที่ มุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยา่งย ัง่ยนื เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม โดยที่กิจกรรมภายใตแ้นวทางการพฒันา
ดงักล่าว จะตอ้งมีการใชท้รัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ลดการก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกและไม่ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งการค ้าจุนการด ารงชีพและสนับสนุนการด าเนิน
วิถีชีวิตของประชาชน” อีกทั้ งเศรษฐกิจสีเขียวเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ที่ก  าหนดในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช., 2558) 

 จากที่กล่าวมาท าให้มองเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความส าคัญ 
เป็นอยา่งยิง่ในการพฒันาชุมชนสังคม การเห็นคุณค่าของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม โดยตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงการใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมที่มากเกินไปและ 
ขาดการเอาใจใส่ในดูแลจนเป็นแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ที่ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มให้สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ หรือเทคโนโลยทีี่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งสามารถ
ลดก๊าซคาร์บอนได้กลายเป็นสังคมคาร์บอนต ่ า (Low Carbon Society) ซ่ึงเป็นสังคมที่ผู ้คน 
ส่วนใหญ่ในสังคมหันมาร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกรูปแบบหรือ 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากการด ารงชีวติปกติโดยเฉพาะการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตของโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อจะได้อยู่ร่วมกัน 
ในสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมคาร์บอนต ่าจึงตอ้งท าให้ผูค้นในสังคมมีความตระหนักถึง
คุณภาพชีวติที่เกิดจากการอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่มีปริมาณคาร์บอนต ่า โดยผูค้นในสงัคมมีความยดึ
โยงกับการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ 
ที่ส าคญัก็คือ จะตอ้งเป็นสังคมที่มีการวางผงัเมืองให้สอดคล้องกับระบบนิเวศที่สมดุลดว้ย ดงันั้น 
สังคมคาร์บอนต ่า จึงมีลกัษณะดงัน้ี สังคมที่ตอ้งช่วยกันลดความตอ้งการใชพ้ลังงาน สังคมที่ตอ้ง
หลีกเล่ียงการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลหรือน ้ ามนั และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสังคมตอ้งมี
มาตรการความมัน่คงทางพลงังานและเป็นสังคมที่มีการพบปะหารือกนัในเร่ืองความตอ้งการของ
คนทุกกลุ่มในสังคม (สถาบนัการศึกษาเพื่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2561) 
ทั้งน้ี การน าแนวคิดการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการสู่การน าเอาเศรษฐกิจสีเขียวและสังคมคาร์บอนต ่ามาใชใ้นชุมชนทอ้งถ่ิน ส่ิงส าคญั
อย่างยิ่ง คือ การบริหารจัดการและการขับเคล่ือนแนวคิดดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จจ าเป็น 
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ตอ้งอาศยัแนวคิดภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินการ
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินเป็นตวัขบัเคล่ือนสู่เป้าหมายที่มั่นคง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื 
การผลิตและบริการที่ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ใช้ทรัพยากรหรือพลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ  
สร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล ้ า กระจายรายไดท้รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มสมบูรณ์  
ลดการปล่อยเรือนกระจกและลดมลพษิ 

 จงัหวดัอุตรดิตถ์เป็นจงัหวดัที่ มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ มีความอุดมสมบูรณ์ 
มีป่าไม้และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ส าคญั นอกจากน้ี จงัหวดัอุตรดิตถ์ยงัมี
นโยบายหรือแนวโนม้การพฒันา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ การวางแนวทางพฒันา
จงัหวดัออกเป็น  ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัว
เขม้แขง็ มีคุณภาพชีวติที่ดี การพฒันาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ ์OTOP ให้มีคุณภาพ
ปลอดภยัได ้มาตรฐาน และมีการบริหารจดัการดา้นการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การพฒันาทุนทาง
วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการท่องเที่ยว การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม
และแหล่งน ้ าและส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การเพิ่มศักยภาพ การค้า  
การลงทุน การท่องเที่ยว และความสมัพนัธก์บัประเทศเพือ่นบา้น (มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2558) 
ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พ ัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกทุ เรียน  
โดยด าเนินการและช้ีให้เห็นถึงความส าคญัวิถีชีวติคุณค่าทางปัญญาและความรู้ที่เป็นรากฐานบ่งช้ี
ทางเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน ด้วยเหตุผลดังกล่าวชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุตรดิตถ์ยงัขาดการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มที่ดี ทั้งน้ีผูมี้บทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนหรือการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ินในพื้นที่ จากสถานการณ์ที่ผา่นมา พบวา่ ชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุตรดิตถ์ยงัไม่มีแนวทางที่ดีในการจดัการ หรือแกไ้ขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ท าให้เกิดการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้มา คิดเป็นร้อยละ 11.12 ของพื้นที่ เน้ือที่ป่าไมท้รัพยากรธรรมชาติของจงัหวดั 
จดัอยูใ่นอนัดับที่ 7 ของจงัหวดัภาคเหนือ และอยูใ่นอนัดบัที่ 8 ของประเทศ (มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ์, 2558) อีกทั้ง ยงัเกิดปัญหาทางส่ิงแวดล้อมในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนทอ้งถ่ินใด 
ก็ตาม ก็มีลักษณะไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ปัญหาด้านป่าไม้ ปัญหาการใช้ที่ดิน ปัญหาการบุกรุก  
พื้นที่สาธารณประโยชน์ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการก าจัดส่ิงปฏิกูล เป็นต้น  (ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัอุตรดิตถ์, 2561) ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ผ่านมานั้ น จะเห็นว่าไม่ได้รับการแก้ไขให้บรรลุผลได้
เท่าที่ควร ทั้ งน้ี เพราะมีสาเหตุมาจากกฎหมายที่มีอยู่มีลักษณะของการบริหารจัดการทรัพยากร  
ขาดประสิทธิภาพในการบงัคบัใช ้ขาดความเป็นธรรมมีโทษต ่ามาก โดยเฉพาะค่าเปรียบเทียบปรับ
และการเกรงกลัวต่อผูมี้อิทธิพลในท้องถ่ิน  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขาดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้ ง
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ประสบการณ์ในเร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการไม่ด าเนินการให้
เป็นไปตามตวับทกฎหมาย ประชาชนคิดวา่ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาที่
ไกลตวัผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ปรากฏให้เห็นในทนัทีทนัใด ส่วนใหญ่มักจะเป็นเร่ืองที่ตอ้งใช้
ระยะเวลานาน ท าใหชุ้มชนทอ้งถ่ินโดยทัว่ไปไม่ค่อยใหค้วามสนใจ และตระหนกัถึงปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามมา อีกทั้งที่ผ่านมาดว้ยสภาพอากาศที่แปรปรวนท าให้ขาดน ้ าในการใชใ้นการเกษตรส่ง
ผลกระทบ ต่อชุมชน ได้แก่  การปลูกทุ เรียน ลองกอง ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง  
(Workpoint News, 2562) 

 ความส าคญัของการพฒันาดงักล่าวมาแล้วขา้งตน้ส่ิงที่เป็นหัวใจในการด าเนินการ คือ
ผูน้ าในพื้นที่ ซ่ึงมีบทบาทเป็นอยา่งมากในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน            
การขับเคล่ือนทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้ น หรือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมจ าเป็นต้องใช้ภาวะความเป็นผูน้ าในการบริหารจัดการที่ผ่านมา 
การด าเนินการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน แต่ละชุมชนมีทิศทางและการบริหาร 
ที่แตกต่างกันไป ยงัไม่มีรูปแบบหรือแนวทางที่ชัดเจน เพราะขึ้ นอยู่กับบริบทพื้นที่เป็นส าคัญ  
ท าให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม จากสภาพปัญหาดงักล่าว 
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจยัการพฒันาภาวะผูน้ าในการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มบนพื้นฐานภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ินสู่เศรษฐกิจ
สีเขียวและสงัคมคาร์บอนต ่าในจงัหวดัอุตรดิตถ์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาให้เกิดภาวะผูน้ า
ในชุมชนทอ้งถ่ินใหเ้ห็นถึงความส าคญัและการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอนัน าไปสู่
เศรษฐกิจสีเขียวและสงัคมคาร์บอนต ่าอยา่งเป็นรูปธรรม อนัสามารถแกปั้ญหาที่เกิดขึ้นต่อไป 
 
 ปัญหำกำรวิจัย 

 ผูน้ าในชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดัอุตรดิตถมี์ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์เป็นอยา่งไร 
 
 ค ำถำมกำรวิจัย 

 1.  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพือ่การบริหารและปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์เป็นอยา่งไร 

 2.  รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ควรเป็นอยา่งไร 
 3.  ผลการประเมินรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์เป็นอยา่งไร 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

 1.  เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารและปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

 2.  เพื่อพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

 3.  เพือ่ประเมินรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
   การวิจัยคร้ังน้ีมีประโยชน์ในเชิงวิชาการ คือ ได้รูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
โดยผูว้จิยัแบ่งประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี  
   ประโยชน์เชิงวิชำกำร 

1. ไดข้อ้มูลลกัษณะภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารและปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

2. ไดข้อ้มูลลกัษณะการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสี
เขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์  

3. ได้รู้ถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจ 
สีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

4. ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
เพื่อการบริหารและปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจ 
สีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
   ประโยชน์ต่อหน่วยงำนที่สำมำรถน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

1. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยภาครัฐในการเข้าใจลักษณะภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
เพื่อการบริหารและปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจ 
สีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

2. หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งสามารถน าไปเป็นฐานขอ้มูลเชิงพื้นที่ในการพฒันาลักษณะ
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพือ่การบริหารและปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
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3. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางดา้นการศึกษาในการศึกษา ในการส่งเสริมจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มสู่ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

4. เป็นประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
สู่ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
 
ขอบเขตของกำรวิจัย  
 การศึกษารูปแบบภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ผูว้จิยัด าเนินการศึกษามีขอบเขต ดงัน้ี 

 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 เน้ือหาที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย  
 1.  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวดัอุตรดิตถ์ ได้แก่  ด้านการเป็นแบบอย่างที่ ดี (Role Modeling)  
การสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม (Participatory Working Culture) การสร้าง 
แรงบันดาลใจ (Inspiration) การกระตุ ้นใช้ปัญญา (Stimulation of Intelligence) การค านึงถึง 
ปัจเจกบุคคล (Individual) ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) และการมีอุดมการณ์ (Ideology)  

 2.  ปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวใน
จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้แก่  ปัจจัยด้านการรับ รู้ข่าวสาร ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับการจัดการ  
ปัจจัยด้านความตระหนัก  ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านจิตส านึก  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม  
ปัจจัยด้านนโยบายรัฐ ปัจจัยด้านการส่ือสารมวลชน  ปัจจัยด้านสังคม  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
ปัจจัยด้านวฒันธรรม  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านนิเวศวิทยา  
และปัจจยัดา้นประชากร 

 3.  การพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน เศรษฐกิจสี เขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้แก่  ด้าน ส่ิงแวดล้อมและ 
ดา้นเศรษฐกิจ 

 4.  การประเมินรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ได้แก่ ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 
ความเป็นประโยชน์ 

 
 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 1.  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารและปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากร

และส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผู ้ศึกษาด าเนินการศึกษาจากประชากรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่  
ผูน้ าชุมชนในจงัหวดัอุตรดิตถ ์จ  านวน 539 ชุมชน (ส านกังานสถิติ จงัหวดัอุตรดิตถ,์ 2561) 

 2.  การสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน ด าเนินการคดัเลือกผูน้ าชุมชน
กลุ่มตัวอย่างแบบกระจายครอบคลุมทั่วจังหวัดอุตรดิตถ์ คัดเลือกผู ้น าชุมชนที่ มีศักยภาพ 
ในการน าชุมชน จ านวน 10 คน ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ ด้านชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
จ านวน 10 คน และที่มีศกัยภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 10 คน โดย
มีการคดัเลือกดงัน้ี อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 3 ต  าบล อ าเภอลบัแล 5 ต  าบล อ าเภอพิชยั 5 ต  าบล อ าเภอต
รอน 2 ต  าบล อ าเภอทองแสนขัน  จ านวน 3 ต  าบล อ าเภอท่าปลา จ านวน 6 ต  าบล อ าเภอ 
น ้ าปาด จ านวน 3 ต  าบล อ าเภอฟากท่า 2 ต  าบล และอ าเภอบา้นโคก 1 ต  าบล 

 3.  การพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในขั้นตอนน้ี
ผูท้รงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม ไดม้าจากการคดัเลือกแบบเจาะจง ก าหนดผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 12 
คน จากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการน าชุมชน ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม และดา้นชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  
 4.  การประเมินรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 15 คน ที่มีความรู้ ความสามารถในแต่ละดา้น คือ ดา้นภาวะผูน้ าและการน า
ชุมชน ดา้นชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อประเมิน 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ 

 ขอบเขตด้ำนพื้นที ่
 พื้นที่ที่ใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ ชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ประกอบดว้ย อ าเภอ

เมือง อ าเภอลบัแล อ าเภอตรอน อ าเภอฟากท่า อ าเภอบา้นโคก อ าเภอท่าปลา อ าเภอพิชัย อ าเภอ 
ทองแสนขนั และอ าเภอน ้ าปาด  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ  

 ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของผูน้ าเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในชุมชนตามภาวะของผู ้น า ได้แก่ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ ดี (Role Modeling)  
การสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วน ร่วม  (Participatory Working Culture) การสร้าง 
แรงบนัดาลใจ (Inspiration) การกระตุน้ใชปั้ญญา (Stimulation of Intelligence) การค านึงถึงปัจเจก
บุคคล (Individual) ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) และการมีอุดมการณ์ (Ideology) 
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 กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี  (Role Modeling) หมายถึง การที่ผู ้น าชุมชนเป็นแบบอย่าง 
ในการด าเนินกิจกรรมเพือ่การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

 กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนแบบมี ส่วนร่วม  (Participatory Working Culture)  
หมายถึง การที่ผูน้  าเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและทุกภาคส่วน เขา้มาด าเนิน
กิจกรรมเพือ่การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

 กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ (Inspiration) หมายถึง การที่ผูน้  าสามารถเสริมสร้างแรงบนัดาลใจ
ใหก้บัคนในชุมชนใหเ้ห็นประโยชน์ เพือ่เขา้มาด าเนินกิจกรรมเพือ่การบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

 กำรกระตุ้นใช้ปัญญำ (Stimulation of Intelligence) หมายถึง การที่ผู ้น าส่งเสริมคน 
ในชุมชนใหรู้้จกัใชเ้หตุผล วิเคราะห์ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงแนวทางในการด าเนินกิจกรรมเพื่อการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

 กำรค ำนึงถึงปัจเจกบุคคล (Individual) หมายถึง การที่ผูน้  าคิดถึงคนในชุมชนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในชุมชนในการด าเนินกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

 ควำมคิดสร้ำงสรรค์  (Creative Thinking) หมายถึง การที่ผู ้น ามีภาวะเชิงสร้างสรรค์ 
และกระตุ้นคนในชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ 
อยา่งสร้างสรรคใ์นชุมชน 

 กำรมีอุดมกำรณ์  (Ideology) หมายถึง การที่ผู ้น ามีแนวทางการยึดมั่นในการด าเนิน
กิจกรรมเพือ่การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม  (Natural Resources Management and 
Environment) หมายถึง การด าเนินงานต่อทรัพยากรธรรมและส่ิงแวดล้อม อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ไดแ้ก่ กระบวนการจดัการ แผนงาน กิจกรรมในการจดัสรร และการใชท้รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อให้ทรัพยากรธรรมและส่ิงแวดล้อมนั้ น สามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์ในชุมชนท้องถ่ิน 
ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม หมายถึง องคป์ระกอบที่ส่งผลต่อ
การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ไดแ้ก่  การรับรู้ข่าวสาร ความรู้เก่ียวกบัการ
จดัการ ความตระหนัก ทศันคติ จิตส านึก การมีส่วนร่วม นโยบายภาครัฐ การส่ือสารมวลชน สังคม 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม ที่อยูอ่าศยั นิเวศวทิยา และประชากร  

 กำรพัฒนำรูปแบบภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและ
ส่ิงแวดล้อม หมายถึง การพฒันาให้ไดม้าซ่ึงรูปแบบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นเศรษฐกิจ 
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 กำรประเมินรูปแบบภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและ
ส่ิงแวดล้อม หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ไดแ้ก่ ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
ความเป็นประโยชน์ 

 ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy Community) หมายถึง ชุมชนที่มีการจดัการ
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนในจงัหวดัอุตรดิตถ์ที่ท  าให้เกิดการสร้างรายได้ การลดความเหล่ือมล ้ า 
และการลดความเส่ียงทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง รูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ผูว้ิจยัได้ด าเนินการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันา  
2. แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน  
3. แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
4. การบริหารจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 
5. แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจดัการ  
6. แนวคิดชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  
7. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยั  
8. แนวคิดการพฒันารูปแบบ  
9. แนวคิดเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัระบบนิเวศ  
10. สถานการณ์การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
11. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  
12. กรอบแนวคิดการวจิยั  
 

แนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 
  การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมทัว่ไป ส่ิงส าคญั คือ การท าให้เกิดขึ้นเพื่อเปล่ียนไป
เป็นสภาพใหม่ที่ตอ้งการ หรือเรียกว่า  “การพฒันา” เพราะการพฒันาเป็นส่ิงเดียวที่ท  าให้ส่ิงที่อยู่
รอบตวัหรือส่ิงที่อยูต่ามธรรมชาติเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงตามที่ก  าหนดไว ้
จ  าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกับปรัชญาการพฒันา แนวคิดในการพฒันาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งในการพฒันาบางส่วนมาอธิบายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ สามารถน า
ความรู้เหล่านั้นมาอธิบายส่ิงที่เกิดขึ้นหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสงัคมได ้
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   ปรัชญาการพัฒนา 
   ปรัชญาการพัฒนาเป็นส่วนส าคัญ เร่ิมต้นของการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา ทั้ งน้ี  
ปรัชญาการพฒันาเป็นการบูรณาการศาสตร์ที่รวมเอาปรัชญา แนวคิด หลักการจากสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์หลายแขนงเขา้มาผสมผสานหรือบูรณาการแล้วสร้างองคค์วามรู้ขึ้นมาเพื่อมา
อธิบาย หรือสร้างคุณค่าให้กับส่ิงต่าง ๆ ทั้ งน้ี การพฒันามีรวมเอาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้นั้ น  
เป็นเพราะในดา้นสงัคมมีความทบัซอ้น เคล่ือนไหว และมีปฏิสัมพนัธก์นัไปมา รวมทั้ง มีความเป็น
พลวตัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไม่เน้นเฉพาะดา้นใดด้านหน่ึง เช่น ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
รัฐประศาสนศาสตร์ คติชน ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ เป็นตน้ รวมแล้วจ าเพาะในส่วนของสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ี เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต (2556, 13 – 14) สรุปปรัชญาการพฒันาออกเป็น  
3 ประการ ดงัน้ี  
   1.  การพฒันาจะตอ้งไม่เน้นแต่เศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว เพราะประชากรที่เป็นรากหญา้ 
(Root Grass) ส่วนใหญ่ยงัรอรับการจดัสรรคุณค่า (Values) ในทุก ๆ ดา้นอยา่งเสมอภาคจากภาครัฐ  
   2.   การพฒันานับว่าเป็นนามธรรมที่เคล่ือนไหวกา้วไปอยา่งไม่หยดุ แมจ้ะไม่สามารถ
หยุดย ั้ง การเปล่ียนแปลงได้ก็ตอ้งตระหนักถึงการธ ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรม ประเพณีที่ดีของสังคม  
อีกทั้งการคิดค  านึงถึงความย ัง่ยนืดว้ย การไม่บริโภคทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย จนท าให้เสียความ
สมดุลทางธรรมชาติ อนัเป็นการสร้างภาระใหแ้ก่รุ่นหลงัแบกรับ  
   3.   ประเทศทีม่ัง่คัง่และมีความเป็นอารยะจะตอ้งมีความสุจริตธรรม และจะไม่ใชค้วามมี
อ านาจบงัคบัขู่เข็นเอารัดเอาเปรียบกับประเทศที่ด้อยกว่า ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ควรพึงระลึก
เสมอวา่ การที่ประเทศพฒันาแลว้มีความศิวไิลซ์ (Civilize) อยูก่นัอยา่งสุขสบายได ้ก็เพราะประเทศ
ด้อยพัฒนาผลิตทรัพยากรด้วยหยาดเหง่ือป้อนให้ จึงไม่ควรจะดูแคลนและหยามเหยียดว่า 
เขาเหล่านั้นดอ้ยกวา่ 
   จากที่กล่าวมาท าให้มองเห็นได้ว่าปรัชญาการพฒันาเน้นหลักในเร่ืองของความย ัง่ยืน
โดยเฉพาะการพฒันาเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงให้ดีขึ้นอย่างสมดุลกับธรรมชาติ วฒันธรรม 
ประเพณีอนัดีงามของสภาพสังคมนั้น ๆ อีกทั้ง ตอ้งสอดคลอ้งกบัความย ัง่ยนื ความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น
และการไม่เอารัดเอาเปรียบกนั เป็นตน้ ดงันั้น ปรัชญาการพฒันาจึงมีความส าคญัในฐานะเป็นฐาน
คิดเร่ิมต้นของการพัฒนา สอดคล้องกับ สุรพล เศรษฐบุตร (2557, 2) ที่กล่าวว่าปรัชญาของ 
การพฒันามาจากหลกัการเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยท์ี่มีความแตกต่างกัน ทั้งรูปร่าง มนัสมอง 
และจิตใจ มนุษย์จึงไม่มีความเท่าเทียมกัน แต่โดยข้อเท็จจริงมนุษย์ทุกคนจะมีสิทธิ และ 
ความเสมอภาคในการมีโอกาสที่จะกระท าส่ิงต่าง ๆ สิทธิและโอกาสที่จะกา้วหน้า แสดงความรู้ 
ความสามารถ การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้พฒันาขึ้น เป็นตนั แต่โอกาสเหล่าน้ีขึ้นอยูก่บัภาวะ 
ธรรมชาติและภาวะกายภาพของแต่ละบุคคล ดังนั้ น มนุษย์จึงย่อมไม่มีสิทธิและเสมอภาค 
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ในความส าเร็จของชีวิตโดยเท่าเทียมกนั เห็นไดว้่าการพฒันานั้น ไม่ได้ยดึหลักการใดเป็นส าคญั  
แต่ยดึหลกัของธรรมชาติและความเป็นมนุษยเ์ป็นที่ตั้ง เพราะการแสดงออกของมนุษย ์ลว้นแลว้แต่
เป็นการแสดงออก เพื่อให้เกิดการพฒันาขึ้นมาจากส่ิงหน่ึงไปสู่ส่ิงหน่ึงอยา่งเป็นรูปธรรม แต่ตอ้ง 
ไม่เป็นไปในเชิงท าลายจากกิจกรรมที่ด าเนินอยูต่อ้งสอดคลอ้งกนักบัวิถีธรรมชาติบนฐานความรู้ 
ความเขา้ใจ ดงัที่ ยวุฒัน์ วฒิุเมธี (2534, 4) กล่าววา่ ปรัชญาของการพฒันานั้น เกิดจากการผสมผสาน
หลักการเขา้กบัความหมายของการพฒันาที่มุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาศกัยภาพและโอกาสในการ
ประสบความส าเร็จในชีวิตโดยที่บุคคลแต่ละคนมีความส าคญัแมว้่าจะมีความแตกต่างกัน มีสิทธิ 
เสรีภาพในการด ารงชีวติตามความตอ้งการ แต่ละบุคคลมีศกัยภาพพลงัความรู้ความสามารถในดา้น
ต่าง ๆ จึงกล่าวไดว้่าปรัชญาของการพฒันานั้นมีความส าคญัในฐานะเป็นองค์ความรู้ เป็นแนวคิด
ส าคัญของการพัฒนา การพัฒนาในด้านต่าง ๆ นั้ น ตอ้งมีพื้นฐานแนวคิดทางการพฒันา หรือ 
มีปรัชญาของการพฒันา โดยสรุปแลว้ปรัชญาของการพฒันาอยูบ่นพื้นฐานแนวคิดที่ว่า มนุษยเ์ป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันา “MAN IS THE CENTER OF DEVELOPMENT” มนุษยท์ุกคนมีศกัยภาพ
การช่วยเหลือตนเอง หรือการพึ่งพาตนเอง เป็นตน้ 
   จากปรัชญาของการพฒันาสรุปไดว้า่ ปรัชญาการพฒันาเป็นหลกัคิดที่เสริมสร้างแนวคิด
ในการพฒันาบนพื้นฐานความตอ้งการที่มุ่งเน้นการเพิ่มศกัยภาพ การช่วยเหลือ การพึ่งพาตนเอง 
การเคารพสิทธิ เสรีภาพของคนในสังคม เพราะแนวคิดทางปรัชญาการพฒันาเป็นจุดส าคญัเร่ิมตน้
ของการพฒันาในทุกส่วนจึงมีความส าคญัในฐานะเป็นแบบแผนของการกระท าส่ิงต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
หรือเจริญมากขึ้น 
   ความหมายของการพัฒนา 
   ค าว่า การพฒันา (Development) น ามาใชเ้ป็นค าเฉพาะและใช ้ประกอบค าอ่ืนก็ได ้เช่น 
การพฒันาประเทศ การพฒันาชนบท การพฒันาเมือง และการพฒันา ขา้ราชการ เป็นตน้ การพฒันา
จึงถูกน าไปใชก้นัโดยทัว่ไป และมีความหมายแตกต่างกนัออกไป ดงักล่าวแลว้ เก่ียวกบัความหมาย
ของการพฒันานั้น ได้มีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายความหมายทั้ง ความหมายที่คล้ายคลึงกัน และ
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจจ าแนกออกได ้ดงัน้ี 
   ตามพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมายของการการพฒันาวา่ หมายถึง 
การท าใหเ้จริญ ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Development” แปลว่า การเปล่ียนแปลงทีละเล็กละนอ้ย 
โดยผ่านล าดับขั้นต่าง ๆ ไปสู่ล าดับที่สามารถขยายตวัขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและ
เหมาะสมไปกวา่เดิม โดยมีนยัยะความหมายวา่ เป็นการเปล่ียนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดขึ้น หรือ 
มีการวางแผนก าหนดทิศทางไวล่้วงหน้า โดยการเปล่ียนแปลงน้ีตอ้งเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้ น  
ถา้เปล่ียนแปลงไปในทางที่ไม่ดีก็ไม่เรียกวา่การพฒันา  
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   สอดคลอ้งกนักบั พุทธินันทน์ บุญเรือง (2559, 22) ที่ให้ความหมายของการพฒันาไวว้่า 
การพัฒนา หมายถึง การกระท าเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากส่ิงหน่ึงไปสู่ส่ิงหน่ึงให้ดีขึ้ น 
อยา่งเป็นระบบ จากทั้งสองแนวคิดความหมาย แสดงให้เห็นว่าความพยายามในการให้ความหมาย
ของการพฒันาที่มุ่งไปถึงการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากความหมายดังกล่าวสะทอ้น 
ให้เห็นว่า การพฒันาไม่ได้อยู่เพียงแค่การวางแผน การด าเนินการ แต่หมายรวมถึง การพฒันา 
ใหเ้กิดระบบ เกิดความสมัพนัธก์นัในชุมชน สงัคม หรือภาคส่วนต่าง ๆ ในทางที่ดีขึ้น เจริญขึ้น  
   สอดล้องกับ นิพฒัน์ ชัยวรมุขกุล (2555) ที่ให้ความหมาย การพฒันา ว่า การพัฒนา 
หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่ว ๆ ไป เช่น การพฒันาชุมชน พฒันาประเทศ คือ  การท าส่ิง
เหล่านั้นใหดี้ขึ้น เจริญขึ้น สนองความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่ใหไ้ดดี้ยิง่ขึ้น   
   ทั้ งน้ี  จีรพรรณ กาญจนะจิตรา  (2558, 12) ให้ความหมายการพัฒนาที่แตกต่างจาก 
ที่กล่าวมาว่า การพฒันา หมายถึง คือ การพฒันาก าลงัความคิดและความสามารถของประชาชน 
ในการท างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ รัฐบาลกับประชาชนและระหว่างประชาชนด้วยกัน 
เพื่อปรับปรุงตนเองและชุมชนไปสู่ความเจริญ ทั้ งในทาง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา อนามัย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม อันจะน าไปสู่ความมั่งคัง่ มั่นคงของชาติและการปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งน้ี การให้ความหมายของ จีรพรรณ กาญจนะจิตรา นั้น หมายรวม
ความหมายการพฒันาของภาครัฐ ตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม อนัน าไปสู่ความเจริญ ความดีงาม ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย ความแตกต่างของการให้ความหมายดังกล่าวไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรค 
ต่อการพฒันา ซ่ึงสอดคล้องกันกบัการให้ความหมายการพฒันาของ กรุงเทพมหานคร (2555, 1)  
ที่ให้ความหมายการพฒันาว่า หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น 
อยา่งมีแบบแผนทั้งทางกายภาพ ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม อนามยัและจิตใจ โดยให้ ประชาชน 
มีส่วนร่วมและเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา  
   นิ รันดร์  จงวุฒิ เวศน์  (2550, 7) ให้ความหมายการพัฒนาว่า การพัฒนา หมายถึ ง 
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงที่มีการวางแผนไวแ้ล้ว คือการท าให้ลักษณะเดิมเปล่ียนไป  
โดยมุ่งหมายวา่ลกัษณะใหม่ที่เขา้มาแทนที่นั้นจะดีกว่าลกัษณะเก่า สภาพเก่าแต่โดยธรรมชาติแลว้
การเปล่ียนแปลงยอ่มเกิดปัญหาในตวัมันเอง เพียงแต่ว่าจะมีปัญหามาก หรือปัญหาน้อย ถ้าหาก
ตีความหมายการพฒันา จะสามารถตีความหมายได้ 2 นัย คือ 1) “การพฒันา” ในความเข้าใจ 
แบบสมยัใหม่ หมายถึง การท าให้เจริญในดา้นวตัถุ รูปแบบ และในเชิงปริมาณ เช่น ถนนหนทาง 
ตึกรามบา้นช่อง ดชันีช้ีวดัทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 
   ในขณะที่  ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ (2550, 162 – 163) ให้ความหมายของการพัฒนาว่า  
การพฒันาเป็นความพยายามที่จะเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ เช่น โครงสร้าง กระบวนการ ตลอดถึง
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พฤติกรรมของระบบที่สอดคลอ้งกบัดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ส่วน จอร์ท แกนท ์(1979, 44)  
มีทศันะวา่ การพฒันามี 3 ลกัษณะ คือ  
   ลักษณะที่  1 ในด้านความเป็นอยู่ของประชาชนนั้ นสภาพของประเทศด้อยพัฒนา 
มักจะเป็นประเทศที่ยากจนประชาชนส่วนมากหิวโหยและอดอยาก ที่พกัอาศัยไม่สามารถจะ
ป้องกนัสภาพ อากาศที่เป็นปรปักษต่์อความเป็นอยูข่องมนุษย ์ส่ิงที่มกัน ามาใชแ้บ่งแยกประเทศว่า
ประเทศใดเป็นประเทศพฒันาแลว้และดอ้ยพฒันา คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อบุคคล (Per Capita Income)  
   ลกัษณะที่ 2 การพฒันาเป็นจุดหมาย (Goals) ของประชาชนหรือของประเทศ (Country) 
ที่จะใหบ้รรลุนั้น สามารถแบ่งจุดมุ่งหมายของการพฒันาเป็น 2 ระดบั 
    ระดบัแรก เป็นจุดมุ่งหมายของการพฒันาเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของชีวิต 
ความเป็นอยูข่องประชาชน ซ่ึงเป็นลกัษณะดา้นมาตรฐานทางกายภาพ  
    ระดบัที่สอง เป็นระดบัที่สูงขึ้นไปเป็นการตอบสนองความตอ้งการที่เป็นนามธรรม 
เช่น ศกัด์ิศรีและเสรีภาพความเป็นมนุษยย์งัเป็นสภาพในระดบัสูงที่จะใหม้นุษยเ์กิดความสุข  
   ลักษณะที่ 3 การพัฒนา คื อ  ความสามารถที่ จะก่ อให้ เกิ ดการเจริญ เติบโตและ 
การเปล่ียนแปลงนั้ น เป็นความสามารถที่เก่ียวข้องทั้งฝ่ายเอกชนและฝ่ายราชการ โดยการใช้วิธี 
ระบบและกิจกรรม ท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าประสงค์ของการพฒันา ความสามารถดังกล่าว 
ยงัรวมถึง เจตจ านงและความ พร้อมของประชาชนที่เขา้ไปร่วมด าเนินการในสถาบนัทางสังคม 
ประชาชนของประเทศนั้น ๆ จะเป็นศูนยก์ลางของความสนใจในการพฒันา  
   จากค านิยามดังกล่าวท าให้มองเห็นว่า การพฒันาจะมาควบคู่กับการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมแบบแยกส่วนไม่ได้ เพราะการพัฒนาเน้นในเร่ืองของหน่วยงานที่ เข้ามาให้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงโดยเฉพาะภาครัฐและภาคสังคม ซ่ึง เอ็ดวาร์ด ไวดเ์นอร์ (Edward Weidner, 1970, 22) 
กล่าววา่  “การพฒันา” แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  
   กลุ่มแรก เห็นว่าการพฒันานั้ นเป็นเร่ืองของความเจริญเติบโต (Growth) ซ่ึงหมายถึง  
มีการเปล่ียนแปลงผลผลิต (Output) ของระบบโดยมีปริมาณผลผลิตนั้ นสูงขึ้ นกว่าเดิม เช่น  
พฒันาใหเ้กิดความเจริญเติบโต  
   กลุ่มที่สอง เห็นว่าการพฒันานั้นเป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงในระบบที่กระท าการ 
(System Change) เช่น การเปล่ียนแปลงระบบสงัคม หรือระบบบริหารในประเทศที่ก  าลงัพฒันา  
   กลุ่มที่สาม เห็นว่าการพฒันาเป็นการปฏิบติัการโดยมีจุดมุ่งหมาย (Goal Orientation)  
ที่ส าคญัโดยเฉพาะในเร่ืองที่ท  าให้เกิดความทนัสมยั (Modernity) หรือการสร้างชาติ (Nation – Building) 
และความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและสงัคม (Society – Economic Progress)  
   กลุ่มที่ ส่ี  เห็นว่าการพัฒนาเป็นการเปล่ียนแปลงโดยมีการวางแผนไวก่้อนล่วงหน้า 
(Planned Change) แนวความคิดของนักวิชาการกลุ่มน้ี เห็นว่าการพัฒนาที่จะท าให้ เกิดการ
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เปล่ียนแปลงไดน้ั้น จะตอ้งมีการวางแผนระดบัชาติและมีการน าเอาแผนไปปฏิบตัิโดยใชว้ิธีมรรค 
(Mean) ต่าง ๆ เพือ่ใหบ้รรลุซ่ึงจุดหมายปลายทาง (Ends) ที่ไดว้างแผนไว ้ 
   จากการแบ่งกลุ่มดังกล่าวท าให้มองเห็นว่าแต่ละกลุ่มมีแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 
ที่แตกต่างกันโดยสรุปจะเน้นเร่ืองของการเปล่ียนแปลง ความทันสมัยอย่างมีจุดมุ่งหมาย  
เป็นกระบวนการ 
   ทั้งน้ี  ซอล เอ็ม แค็ทซ์ (Saul M. Katz, 1970, 22) ให้ความหมายของค าว่า การพฒันา 
วา่หมายถึง การเปล่ียนแปลง คร้ังส าคญั ๆ ของสังคม จากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงที่มีคุณค่า
มากกว่าหรือดีกว่า ส่วน เฟรด ดับบลิว ริกกซ์ (Fred W. Riggs, 1970, 17) กล่าวว่า การพัฒนา 
หมายถึง การยกระดบั ความเป็นอิสระของระบบ และปัจเจกบุคคลที่จะใชดุ้ลยพนิิจในการเลือกทาง
เผื่อ เลือก  (Alternative) หลายทาง โดยไม่ต้อ งตกอยู่ภายใต้อิท ธิพลหรือผลกระทบของ
สภาพแวดลอ้มแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า การพฒันารวมถึงความสามารถหาระบบ 
และปัจเจกบุคคลที่จะควบคุมสภาพแวดลอ้มให้เป็นไปในทิศทางที่ตนตอ้งการ การปรับตวัให้เขา้
กับระบบและควบคุมสภาพแวดล้อม จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการพัฒนา  สอดคล้องกัน 
กับ ไคน์ เธีย เอนโล  (Cynthia Enloe, 1973, 12) ที่ ให้ความหมายของการพัฒนาว่า หมายถึง  
ความเปล่ียนแปลงและการแปลงรูปของสังคมที่เป็นขั้นตอนและมีความต่อเน่ืองในอันที่จะ
สนองตอบข้อเรียกร้องของปัจเจก  บุคคล องค์กรและชาติ ด้วยเหตุน้ี การศึกษาถึงการพัฒนา  
จึงตอ้งเก่ียวขอ้งถึงการศึกษาถึงความปรารถนา เป้าหมาย ความใฝ่ฝันทะเยอทะยานและการรับรู้ 
หาบุคคลและหน่วยการปกครองการบริหารของชาติ (Polity) หรือชุมชน 
   ในขณะที่  มิ เชล โทดาโร  (Michael Todaro, 1969, 8) ให้ความหมายของการพัฒนา 
หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงที่ส าคญั ๆ และการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อขจดัความยากจน และ 
ลดความไม่เสมอภาคทางสงัคมใหน้อ้ยลง  
   ส่วน เกนท ์จอร์ท (Gant George, 1979, 16) ให้ความหมายว่า การพฒันามีความสัมพนัธ์
กับความเป็นสมัยใหม่ และการท าให้ เป็นอุตสาหกรรม กล่าวคือ  การท าให้อุตสาหกรรม 
เป็นเพยีงแง่มุมหน่ึงของการเป็นสมยัใหม่ และการเป็นสมยัใหม่เป็นเพยีงแง่มุมหน่ึงของการพฒันา  
   สอดคลอ้งกนักบั แมคกี โรสเมรี (MaGee Rosemary, 2002, 7) ใหค้วามหมายของการพฒันา 
หมายถึง การเพิ่มขึ้นของทกัษะและความสามารถ การมีความเป็นอิสระมากขึ้น การมีความคิด
สร้างสรรค ์การควบคุม ตนเอง การมีความรับผดิชอบ และความอยูดี่กินดี  
   จากนักวิชาการที่ให้ความหมายของการพฒันาที่กล่าวมาท าให้มองเห็นว่า การพฒันา 
เป็นความพยายามที่ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงที่ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ  
ซ่ึงจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  และจะต้องมีการผสมผสานระหว่างการเปล่ียนแปลง  
การปรับปรุง ถ้าการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการพัฒนานั้ นไปในทิศทางลบแล้ว ไม่ถือว่าเป็น 
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การพฒันา เพราะการพฒันานั้นจะตอ้งท าให้เจริญขึ้น ดีขึ้น งอกงามขึ้น ที่ส าคญัการเปล่ียนแปลง
ไปสู่ทางที่ดีขึ้นนั้นตอ้งมีทิศทางที่ชดัเจน มีการควบคุม มีการก าหนดเป็นแผนน าไปสู่การปฏิบติั 
ปรับเปล่ียนยดืหยุน่ ผลของการพฒันานั้นตอ้งเกิดความเสมอภาค  
   แนวคดิทฤษฎีของการพัฒนา 
   การพฒันาจ าเป็นตอ้งอาศยัปรัชญาการพฒันา ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการพฒันา 
ตลอดจนตอ้งเขา้ใจแนวคิดของการพฒันา เพื่อเป็นหลกัในการด าเนินการไปปฏิบตัิให้สอดคลอ้ง  
กบัสภาพและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แนวคิดของการพฒันา คือ แนวทางในการที่จะท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงในระดับใดก็ตาม เพราะแนวคิดการพฒันาส่งผลต่อ 
การรับรู้ ทศันคติ พฤติกรรมของคนในสงัคม ทั้งน้ี ค  าว่า การพฒันา มีการใหค้วามหมายไปในหลาย
รูปแบบ ท าให้เกิดแนวคิดที่แตกต่างกันในด้านความเช่ือพื้นฐานของนักคิดแต่ละยคุสมัย รวมถึง
ความเหมาะสมของสถานการณ์ภายใตบ้ริบทการพฒันาที่แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มทฤษฎี ดงันั้น 
การศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
บนพื้นฐานภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ินสู่เศรษฐกิจสีเขียวและ
สังคมคาร์บอนต ่าในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ผูศ้ึกษาวจิยัไดศ้ึกษาแนวคิดทฤษฎีการพฒันาที่ส าคญั ไดแ้ก่ 
ทฤษฎีความทนัสมยั ทฤษฎีการพฒันาแบบพึ่งพาและทฤษฎีทางเลือกอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ทฤษฎีการพฒันา
ที่เนน้ความตอ้งการขั้นพื้นฐาน และทฤษฎีการพฒันาแบบยัง่ยนื มีรายละเอียด ดงัน้ี 
   ทฤษฎีภาวะความทันสมัย  
   ทฤษฎีความทนัสมยั (Modernization Theory) เกิดขึ้นในราวปี ค.ศ. 1950 เป็นแนวคิดหลัก 
ในการพฒันาของรัฐหรือประเทศต่าง ๆ ทัว่ นักวิชาการในกลุ่มน้ี ได้แก่ เซอร์คาร์ล ปอปเปอร์  
(Sir Karl Popper) อดัม สมิธ (Adam Smith) โรสทาวน์ (Rostow) เคนีเซียน (Keynesian) ทรูแมน 
(Truman) มาร์แชล (Marshall) อเล็ก  อิงเคล็ส  (Alex Inkeles) เฟรด เอ็น  ริกส์  (Fred N. Riggs)  
ทีอาร์แบทเทิล  (T.R. Batten) แดเนียล  เลอ เนอร์  (Daniel Lerner) ซ่ึ งมีพื้ นฐานแนวคิดที่ ว่ า  
ความทนัสมัย คือ ตอ้งการเปล่ียนทุกสังคม โดยมีจุดหมายปลายทาง คือ เศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
การเมืองแบบประชาธิปไตย สังคมเมืองหรืออุตสาหกรรมที่ มีการแข่งขัน   แนวคิดหลัก   
แนวคิดหลักของทฤษฎีความทันสมัย คือ สังคมมีความเจริญไม่เท่ากัน ซ่ึงสังคมไม่ควรยึดติด  
ในขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก ประเทศที่ร ่ ารวยต้องช่วยประเทศยากจน ทั้ งด้านทุน  
เทคโนโลย ีและวชิาการ ดว้ยการท าใหเ้ป็นอุตสาหกรรม เพือ่จะไดห้ลุดพน้จากความยากจน ดงันั้น
แนวคิดทฤษฎีน้ี จึงมองว่า การพฒันา คือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีตวัช้ีวดัของการ
พัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) รายได้ประชาชาติ (NI) เป็นต้น 
ส าหรับกลยทุธ์ในการพฒันา คือ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มบทบาทของรัฐ
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ในการวางแผน และการร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้ งน้ี พุทธินันทน์ บุญเรือง (2559, 47) กล่าวว่า
เป้าหมายส าคัญของแนวคิดทฤษฎีภาวะทันสมัยน้ี  ได้แก่  1) การพึ่ งพาตลาดต่างประเทศ  
2) การพึ่ งพาจากภายนอก 3) เน้นหลักการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและทุน 4) เน้นเร่ืองของ 
การบริโภคสินคา้ต่างประเทศ  5) เน้นการสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ 6) เน้นการสร้างสังคม
ให้ทันสมัย สอดคล้องกันกับการศึกษาของ วิภาวี เอ่ียมวรเมธ (2558) ที่กล่าวว่า “ภาวะทันสมัย”  
เป็นกระบวนการวิวฒันาการจากสังคมดั้งเดิมไปสู่สังคมทนัสมัย โดยบุคคลและสถาบนัไดเ้ขา้สู่
กระบวนการเปล่ียนแปลงสังคมที่มีความซับซ้อน มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีากขึ้น ดังนั้น 
เม่ือการพัฒนาแพร่กระจายไปอย่างทั่วถึง สังคมต่าง ๆ ทั่วโลกจะมีลักษณะคล้ายคลึง คือ  
เป็นสังคมสมัยใหม่ที่มีวฒันธรรมและวิถีชีวิตแบบตะวนัตก ซ่ึงเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง 
ที่ เรียกว่า กระบวนเปล่ียนแปลงไปสู่ภาวะทันสมัย (Modernization) นอกจากน้ี  ยงัมองว่า 
การเป ล่ียนแปลงสังคมจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมเป็น ส่ิงที่ เกิดขึ้ น 
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เม่ือสังคมพฒันามากขึ้นแล้ว เพราะสังคมไม่ได้แยกตัวอยู่อย่างโดดเด่ียว 
แต่กลบัเช่ือมโยงกนัไวด้ว้ย “ระบบโลก” เม่ือสังคมเกษตรกรรมเร่ิมมีการติดต่อสัมพนัธ์กับสังคม
อุตสาหกรรมหรือสังคมสมยัใหม่ ยอ่มมีการเปิดรับแนวคิดของสังคมใหม่ แล้วน าไปสู่การพฒันา 
ให้เป็นไปตามสังคมนั้ น ๆ เกิดการเปิดรับเทคโนโลยี ค่านิยมใหม่ รูปแบบการท างาน รูปแบบ 
การผลิต ตลอดไปจนถึงวถีิชีวติ  
   จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้มองเห็นว่าความทันสมัยเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึง 
ในการพัฒนา นับแต่หลังสงครามโลก คร้ังที่  2 เกิดกระแสการพัฒนาแบบก้าวหน้า กล่าวคือ  
การสร้างภาวะความทนัสมยัให้เกิดขึ้นกบัประเทศที่พฒันาแลว้ผลกัดนัใหป้ระเทศที่ยงัไม่มีแนวคิด
การพัฒนาแบบทันสมัยเป็นประเทศด้อยพัฒนา การพัฒนาแบบภาวะทันสมัยจึงเกิดขึ้ น 
โดยการพึ่งพาเทคโนโลยมีาใช ้เปิดรับรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม เป็นตน้ 
ภาวะความทนัสมยัจึงมีผูใ้หค้วามหมาย และค านิยามที่หลากหลายซ่ึงมีลกัษณะที่แตกต่างกนัไป 
   ทฤษฎีภาวะความทันสมัย (Modernization Theory) เรียกอีกอย่างว่า ทฤษฎีการท าให้
ทันสมัยอย่างตะวนัตก ซ่ึงเป็นทฤษฎีที่ผูกขาดและครอบง า การศึกษาการพัฒนาในประเทศ 
โลกที่สามมาโดยตลอด ตั้งแต่ช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังที่สอง จนถึงราวตน้คริสต์ศตวรรษ 1970 
และหลังจากนั้น ก็เร่ิมลดบทบาทและความส าคญัลงเน่ืองจากถูกทา้ทายโดยแนวความคิดอ่ืน ๆ  
แต่ไม่ได้หมายความว่า แนวความคิดทฤษฎีการท าให้ทันสมัย (Modernization Theory) จะหมด
อิทธิพลลงอยา่งส้ินเชิง ตรงกนัขา้มทฤษฎีแนวน้ียงัเป็นที่นิยมยกยอ่งในหมู่นกัรัฐศาสตร์กระแสหลกั 
โดยเปล่ียนแปลงรูปแบบไปจากเดิม กล่าวคือ ในอดีตแวดวงของการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ทฤษฎี 
การท าให้ทนัสมัยมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบของประเทศก าลังพฒันา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าคญัต่อการศึกษาการพฒันาการเมือง และการท าให้ระบบการเมืองมีความ
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ทนัสมัยอย่างประเทศตะวนัตก (Political Development / Political Modernization) ซ่ึงในปัจจุบัน
ทฤษฎีการท าใหท้นัสมยัไดก้ลบัมามีอิทธิพลอีกคร้ัง (ปาริชา มารี เคน, 2555, 19 – 40) 
   ความหมายของทฤษฎีภาวะความทันสมัย 
   ทฤษฎีภาวะความทันสมัยมีความหมายที่หลากหลายมีนักวิชาการหลายท่านให้
ความหมายและอธิบายไว ้ดงัน้ี 
   ทิพาพร พมิพสุิทธ์ิ (2531, 4) กล่าวถึง ความหมายของสภาวะความทนัสมยั ดงัน้ี  
   1.  เป็นเป้าหมายที่พึงปรารถนาของสังคม หรือเป็น “ความทนัสมยั” กล่าวคือ การสร้าง 
ความทนัสมยัเป็นจุดมุ่งหมายของสังคม เป็นภาวะที่เจริญรุ่งเรือง ที่ดี ที่งอกงาม และอุดมสมบูรณ์ 
ซ่ึงมักจะเปรียบเทียบกับภาวะความเจริญในตะวนัตก เป็นที่พึงปารถนาของประเทศก าลังพฒันา 
ทั้งปวง  
   2.  เป็นเคร่ืองมือหรือเป็นกระบวนการที่จะน าประเทศไปสู่การเปล่ียนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น “ความทนัสมยั” จึงเป็นกระบวนการสากลในหลายรูปแบบในการเปล่ียนแปลงทางสงัคม  
   3.  เป็นสังคมทนัสมยั ซ่ึงมีลกัษณะตรงขา้มกบัสงัคมแบบดั้งเดิม กล่าวคือ เม่ือกล่าวถึง 
ความทนัสมยัจะหมายถึง การพฒันา ความดี ความงอกงาม อุตสาหกรรมและความเจริญ  ทั้งมวล  
ซ่ึงมีลักษณะตรงข้ามกับสังคมดั้ งเดิม คือ ความด้อยพฒันา ความเจริญในระดับต ่า สังคมแบบ
เกษตรกรรมและยงัเป็นสังคมชนบททุกสังคมจะไม่มีลกัษณะของสังคมทนัสมยั หรือสังคมดั้งเดิม
เพยีงอยา่งเดียว แต่จะมีลกัษณะของทั้งสงัคมทั้งสองอยูใ่นทุกสงัคม ซ่ึงอาจจะมีระดบัแตกต่างกนัไป 
   นอกจากน้ี  โฮโรวิสซ์  (Horowitz, 1963 อ้างถึงใน สัญญา สัญญาภิว ัฒน์ , 2549, 31)  
กล่าวว่า “ทฤษฎีสภาวะ ความทันสมัย หมายถึง การเปล่ียนผ่านของสังคมเดิมไปสู่สังคมของ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีความมั่งคัง่ทาง เศรษฐกิจ และเก่ียวพนักบัเสถียรภาพของประเทศ
ตะวนัตก โดยมีสถาบนัทางการเมืองที่ทรงประสิทธิภาพเป็นผู  ้ตดัสินนโยบาย การประเมินทศันะ 
และปัญหาการพฒันาของตนเอง 
   แบล็ค (Black, 1967 อ้างถึงใน สัญญา สัญญาภิว ัฒน์ , 2549, 31) ให้ความหมายของ 
ทฤษฎีสภาวะความทนัสมัยว่า “เป็นกระบวนการของการพฒันาทางปฏิวติัเศรษฐกิจของสถาบนั 
ต่าง ๆ ซ่ึงปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็วซ่ึงเป็นผลมาจากความรู้ที่ขยายตวั
มากขึ้นของมนุษย ์ซ่ึงท าใหม้นุษยส์ามารถควบคุมส่ิงแวดลอ้มที่มนุษยอ์ยูไ่ด ้ประกอบกบัการปฏิวติั
ทางวทิยาศาสตร์” ส่วนการพฒันาในลกัษณะสภาวะความทนัสมยั คือ การมองวา่สงัคมมีความเจริญ
ไม่เท่ากนัและสังคม ไม่ควรยดึติดในขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก ประเทศที่ร ่ ารวยตอ้งช่วย
ประเทศยากจนทั้งด้านทุน เทคโนโลยีและวิชาการ ด้วยการท าให้เป็นอุตสาหกรรม เพื่อจะได ้
หลุดพ้นจากความยากจน ดังนั้ น แนวคิดทฤษฎีน้ีจึงมองว่า การพัฒนา คือ ความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ โดยมีตัวช้ีว ัดของการพัฒนาที่ส าคัญ  ได้แก่  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
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(Economic Growth) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
(GNP) รายไดป้ระชาชาติ (NI) เป็นตน้ ส าหรับกลยทุธใ์นการพฒันา คือการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การเพิม่บทบาทของรัฐในการวางแผน และการร่วมมือกบัต่างประเทศ ซ่ึงการพฒันา
เพือ่เปล่ียนแปลงสงัคมไปสู่สงัคมทนัสมยัจะตอ้งมีลกัษณะตามหลกัทฤษฎีสภาวะความทนัสมยั  
   มวัร์ (Moore, 1963 อา้งถึงใน สญัญา สัญญาววิฒัน์, 2546, 32) กล่าววา่ ทฤษฎีภาวะทนัสมยั 
หมายถึง การเปล่ียนผา่นของสงัคมเดิมไปสู่สังคมของความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีความมัง่คัง่ทาง
เศรษฐกิจ และเก่ียวพันกับเสถียรภาพของประเทศตะวนัตก โดยมีสถาบันการเมืองที่ทรง
ประสิทธิภาพเป็นผูต้ดัสินนโยบาย การประเมินทศันะและปัญหาการพฒันาของตนเอง 
   การพัฒนาในลักษณะของสภาวะความทันสมัยจะต้องมีการเน้นการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจให้ขยายตัวมาก ขึ้น รอสทอว ์(Rostow, 1960 อ้างถึงใน ทิพาพร พิมพิสุทธ์ิ, 2531, 13) 
เสนอขั้นตอนการพฒันาเศรษฐกิจไว ้5 ระดบั คือ เศรษฐกิจแบบดั้งเดิม (Tradition Society) ถีบตวั
เพื่อการพฒันา (Precondition for Take – off) เขา้สู่การพฒันา (Take – off Stage) ถีบตวัเพื่อความ
อุดมสมบูรณ์ (Drive to Maturity Stage) และขั้นอุดมสมบูรณ์ (Stage of High Mass Consumption) 
จากล าดับขั้นการพฒันาของรอสทาวน์ (Rostow) เขาเสนอกลยุทธ์ในการพฒันาไว ้(ด ารง ฐานดี, 
2538, 136)  ดงัน้ี 
   1.  ใหเ้อกชนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแทนรัฐ  
   2.  เปล่ียนฐานเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม โดยเพิม่ผลผลิตใหม้ากขึ้น 
   3.  เพิม่ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติและรายไดต่้อหวัของประชาชน  
   4.  ใชท้รัพยากรและความมัง่คัง่ในชนบทเป็นปัจจยัในการสร้างความเจริญใหแ้ก่เมือง  
   5.  ใชก้ลไกของตลาดเป็นเคร่ืองก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจโดยส่งเสริมใหมี้การเปิด
การคา้ เสรีกบัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก  
   6.  รัฐท าหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน โดยรัฐจะเป็นผูล้งทุนในโครงการขั้นพื้นฐาน 
เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์รถไฟ ท่าเรือ สนามบิน เขื่อน นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจน 
ปรับปรุงระบบการศึกษา และระบบราชการ เพื่อให้เอกชนสามารถใช้ประโยชน์ในการ  ลงทุน  
อาจสร้างบรรยากาศเพื่อการลงทุน เช่น การยกเลิกการเก็บภาษีอากร การปรับปรุงกฎหมาย 
ใหเ้อ้ือต่อการพฒันา การใหกู้ย้มืเงินในอตัราดอกเบี้ยที่ต  ่า  
   7.  รัฐก าหนดค่าจา้งแรงงานให้อยู่ในระดับต ่า เพื่อให้นักลงทุนสามารถเห็นผลก าไร
อยา่งชดัเจน  
   8.  รัฐจะต้องสร้างก าลังทหาร – ต  ารวจให้เข้มแข็ง เพื่อปราบปรามประชาชนมิให้
เรียกร้องหรือต่อตา้นรัฐบาล  
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   9.  การพฒันาตอ้งเร่ิมจากรัฐบาล จึงมีลกัษณะสัง่การจากเบื้องบน (Top – down Approach) 
ซ่ึงขา้ราชการจะมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันา เป็นตวัเร่งเพื่อให้เกิดความเจริญขึ้นในทุกส่วนของ
ประเทศ ขา้ราชการจึงควรมีการศึกษาสูงและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา  เฉพาะสภาวะความ
ทนัสมัยทางการเมือง ฮนัทิงตนั (Huntington, 1968 อ้างถึงใน เก้ือ วงศ์บุญสิน, 2536, 42) กล่าวว่า 
“จะต้องมีการใช้อ  านาจการปกครองอย่างมี เหตุผลเหมาะสม การแยกแยะโครงสร้างต่าง ๆ  
การขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้ครอบคลุมคนทุกลุ่มมากขึ้น ทั้งน้ี การรวมกลุ่ม 
ต่าง ๆ ของทอ้งถ่ินเขา้ดว้ยกนัในแกนนอน และการรวมตวักนัของชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในแกนตั้งเป็นตวัท าให้เกิดส านึกทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง” แนวคิดการเน้น
ประชาชนส่วนใหญ่ให้เขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะเช่ือวา่คนทุกคนยอ่ม มีอ านาจอธิปไตย
เป็นของตน (Democracy) เป็นอุดมคติที่เช่ือวา่หากมีความสมดุลระหวา่งการมีส่วนร่วมโดยใชห้ลกั
อ านาจอธิปไตย หลักเสรีภาพ ความเสมอภาค หลักกฎหมายและหลักเสียงข้างมาก จะท า ให้
การเมืองกลายเป็นเร่ืองของคนในสังคมมากกว่ากลุ่มคนหรือชนชั้นน า ซ่ึงการให้ประชาชน 
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมทางการเมืองจะท าให้สังคมนั้น สามารถพฒันาไปตามความตอ้งการของคน 
ในสงัคมส่งผลท าใหเ้กิดเสถียรภาพทางการเมือง 
   การพัฒนาสภาวะความทันสมัยด้านสังคมนั้ น  เลินเนอร์ (Lerner, 1958 อ้างถึงใน  
เก้ือ วงศ์บุญสิน, 2536, 40) เป็นนักวิชาการในกลุ่มทฤษฎีน้ีอีกคนหน่ึงที่เห็นว่า การเปล่ียนแปลง 
อยา่งลึกซ้ึงในทางสงัคมตอ้งด าเนินร่วมไปกบัการสนบัสนุนต่อแง่ความคิดความรู้ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ มีการเปล่ียนแปลงไปสู่ความเป็นเมือง โดยการยา้ยถ่ินของประชาชนจากเขตชนบทสู่เมือง 
พร้อมดว้ยการเปล่ียนแปลงอาชีพตามสภาพความเป็นอยูใ่นเมือง ท าให้ลกัษณะโครงสร้างทางสงัคม
เปล่ียนไปจากครอบครัวขยายที่ด  ารงชีวิตดว้ยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไปสู่ครอบครัวเด่ียว 
ที่มีพ่อแม่และลูก สมาชิกในสังคมสามารถอ่านออกเขียนได้ มีการขยายการศึกษาที่ประชากร 
สามารถเขา้ถึงความสัมพนัธ์ในสถานะทางสังคมระหว่างชายหญิงในสังคมสมยัใหม่ สตรีมีฐานะ
เท่าเทียมกบับุรุษ นอกจากนั้น คนจะตอ้งเปิดตวัเองรับความทนัสมยัที่ใชก้ระบวนการแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรมจากรัฐที่  เจริญก้าวหน้ากว่าในโลก มีการปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพกับ
สภาพแวดล้อมที่ เปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง มองตัวเองและปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  
ซ่ึงท าให้คนเราขยายมุมมองและมีโอกาสในชีวิตมากขึ้น ในส่วนของประเทศไทยที่เป็นประเทศ
ก าลังพฒันานั้ น ริคส์ (Riggs) เรียกสังคมในลักษณะน้ีว่า “สังคมทวิลักษณ์” ซ่ึงจะมี 2 ลักษณะ  
คือ โครงสร้างสังคมเป็นแบบเกษตรกบัอุตสาหกรรม ความเช่ือและพฤติกรรมเป็นแบบดั้งเดิมกับ
วทิยาศาสตร์ แบบแผนพฤติกรรมเป็นแบบชาติก าเนิดกบัความสามารถ บุคลิกภาพเป็นแบบอนุรักษ์
กบัสมยัใหม่ ซ่ึง พาร์สนั (Parsons อา้งถึงใน ชนิตา รักษพ์ลเมือง, 2542 ) เปรียบเทียบลกัษณะสังคม
แบบประเพณีกบัสงัคมสมยัใหม่ ไวด้งัน้ี  
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          สังคมประเพณ ี(ดั้งเดิม)                  สังคมสมัยใหม่  
   1.  ความสมัพนัธแ์บบเฉพาะตวั   1.  ความสมัพนัธแ์บบสากล  
   2.  สถานภาพยดึตามชาติวฒิุ   2.  สถานภาพยดึตามคุณวฒิุ  
   3.  หนา้ที่ไม่มีขอบเขตแน่นอน   3.  หนา้ที่มีขอบเขตแน่นอน  
   4.  ไม่มีเหตุผลใชอ้ารมณ์เขา้เก่ียวขอ้ง   4.  มีเหตุผลไม่ใชอ้ารมณ์ 
       เขา้มาเก่ียวขอ้ง  
   5.  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน   5.  มุ่งประโยชน์หรือธุรกิจส่วนตวั  
 
   จากแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีสภาวะความทนัสมยั ท าให้สรุปไดว้่า สภาวะความทนัสมัย 
หมายถึง กระบวนสากลที่เกิดขึ้นมาเพือ่การพฒันาสังคม รวมถึงสถาบนัต่าง ๆ ในสงัคมเพื่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในทางที่ ดีขึ้ นกว่าเดิมโดยมี เป้าหมายคือสังคมต้องมีความเจริญก้าวหน้า  
ด าเนินนโยบายโดยการพฒันาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อให้ประเทศพฒันาจากสังคม 
แบบดั้งเดิมไปสู่สังคมทนัสมัยและมีความสลับซับซ้อน โดยการพฒันาไปสู่สังคมทนัสมัยนั้ น
จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เน้นความเป็นวิทยาศาสตร์และพึ่ งพาเทคโนโลย ี  
โดยลักษณะของการเปล่ียนแปลงสังคมไปสู่ทันสมัยนั้ นจะต้องเป็นการพัฒนาแบบประเทศ
ตะวันตก (Developmental Modernization as Westernization) โดยจะต้องพัฒนาทั้ งในด้านของ
ระบบเศรษฐกิจให้กลายเป็นระบบทุนนิยม เพื่อสามารถท าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโต 
ดา้นการเมืองนั้นจะตอ้งใหป้ระชาชนทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมืองการน าหลกัประชาธิปไตยเขา้มา
ใช้ในการปกครอง และดา้นสังคมจะตอ้งกลายเป็นสังคมที่มีความทนัสมยัเพื่อน าไปสู่การพฒันา 
จากสงัคมเกษตรกรรมกลายเป็นอุตสาหกรรม สงัคมชนบทกลายเป็นสงัคมเมืองมากขึ้น 
   ลักษณะของภาวะทันสมัย 
   แนวคิดส าคญัของทฤษฎีภาวะทนัสมยั จะกล่าวถึงสภาพสังคมลา้หลงัทุกสังคมสามารถ
พฒันาและเปล่ียนแปลงไปสู่ความเป็นทนัสมยัได ้ตอ้งมีปัจจยัภายนอกเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง พยายามมุ่งเสริมให้สังคมที่ล้าหลงัมีลกัษณะทนัสมัยมากยิง่ขึ้น จุดมุ่งหมายของการ
พฒันาตามแนวคิดทฤษฎีภาวะทนัสมยัมีสาระส าคญั (แสวง รัตนมงคลมาศ, 2534, 11) ดงัน้ี 
   1.  การพฒันาประเทศให้มีความทนัสมยัเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงจากสังคมที่ยงั 
ไม่เจริญกา้วหน้า มีระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมลา้หลงัไปสู่สังคมที่มีความเจริญกา้วหน้า
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและมีเทคโนโลยรีะดบัสูง เช่นเดียวกบัประเทศในกลุ่มยโุรปตะวนัตก
และอเมริกาเหนือ 



23 

 

   2.  เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และชีวิตส่วนตวัของบุคคลในแต่ละประเทศ จะมีภาวะ
แตกต่างกัน 2 ประการ คือ ภาวะเก่าแก่โบราณที่ล้าหลงักบัภาวะทนัสมัยที่มีความเจริญก้าวหน้า 
ตอ้งสร้างความทนัสมยัแทนที่ความลา้หลงัโบราณ ประเทศจึงเจริญกา้วหนา้ 
   3.  ประเทศที่พ ัฒนาแล้วสามารถก้าวสู่ภาวะทันสมัยได้ด้วยตังเอง แต่ประเทศ 
ดอ้ยพฒันาไม่สามารถที่จะด าเนินการไดส้ าเร็จ อาจจะสร้างความทนัสมยัไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น 
ท าใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 
   4.  กระบวนการสร้างภาวะความทันสมัยของประเทศด้วยพัฒนาต้องเป็นไป 
เช่นเดียวกับลักษณะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามล าดับขั้น และการกระจายความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจที่กล่าวมาแล้ว ซ่ึงความเจริญกา้วหน้าตามล าดับขั้นน้ีเกิดขึ้นจากการที่สังคมยอมรับ
เทคโนโลยทีนัสมยัในแต่ละขั้นโดยไม่ขา้มขั้นตอน 
   5.  ภาวะทันสมัยทางเศรษฐกิจ คือ การมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ทันสมัยแบบสังคม
อุตสาหกรรม และสร้างชุมชนเมืองให้เกิดขึ้นโดยกระบวนการที่ส าคญั คือ การกลายเป็นอุตสาหกรรม 
(Industrialization) และการกลายเป็นเมือง (Urbanization)  
   6.  ภาวะความทนัสมยัทางการเมือง คือ การน าการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
โดยมีตวัแทน (Representative Democracy) ตามแบบกลุ่มประเทศในยุโรปตะวนัตกและอเมริกา
เหนือมาใช ้
   7.  ภาวะความทนัสมยัทางวฒันธรรม คือ การใชแ้นวคิดแบบสมเหตุสมผล เป็นบรรทดั
ฐานในการตัดสินระบบค่านิยม บรรทัดฐาน ทัศนคติ และเป้าหมายของสังคม โดยการวาง
ขอ้ก าหนดเก่ียวกับกิจกรรมทางสังคมของบุคคลและการจัดรูปแบบองค์กรของสถาบนัต่าง ๆ  
เป็นองคก์รขนาดใหญ่แบบตะวนัตก 
   8.  บุคลิกภาพของสมาชิกในสังคมทันสมัย (Modern Man) แบบชาวตะวนัตก เช่น  
มีความรับผิดชอบ มุ่งความส าเร็จเป็นส าคญั มีระบบค่านิยมและการเรียนรู้เก่ียวกบัการเขา้มีส่วนร่วม
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Participation) 
   9.  ผูท้ี่ มีบทบาทส าคัญในการสร้างภาวะทันสมัย คือ ผู ้เช่ียวชาญทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองแบบตะวนัตก ซ่ึงอาจเป็นคนในหรือ
ต่างประเทศก็ได ้
   10.  รัฐตอ้งมีบทบาทในการวางแผนเพื่อผลักดันให้เกิดภาวะทันสมัยด้วยการจัดตั้ ง
องค์กรต่าง ๆ ขึ้ นด าเนินงานอย่างจริงจัง ขอความช่วยเหลือจากประชาชนในประเทศและ 
ความร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ ทั้ งในด้านเงินทุน เทคโนโลยีการตลาด และผูเ้ช่ียวชาญ 
ในสาขาต่าง ๆ  
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   นอกจากนั้ น พชัรินทร์ สิรสุนทร (2556, 236 – 237) กล่าวถึง การเปล่ียนแปลงสังคม 
ไปสู่สภาวะความทนัสมยั จะตอ้งประกอบคุณลกัษณะที่ส าคญั ๆ 11 ประการ คือ  
   1.  การเปล่ียนแปลงวิถีด าเนินชีวิตและเทคโนโลยีในการด ารงชีวิตจากเรียบง่าย 
ในสังคมจารีตไปสู่การด ารงชีวิตที่อาศัยความรู้และเทคโนโลยีระดับสูง มีระบบคิดที่ เป็น
วทิยาศาสตร์  
   2.  เปล่ียนแปลงระบบการผลิตจากเกษตรกรรมแบบยงัชีพหรือการท าการเกษตร 
ในที่ดินแปลงเล็ก เพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นการผลิตขนาดใหญ่เพื่อขาย มีการจ้างแรงงาน 
ภายนอกครอบครัวหรือชุมชนแทนการใชแ้รงงานภายในครอบครัว  
   3. มีระบบอุตสาหกรรมในโรงงานและใชเ้คร่ืองจกัรกลเพิม่มากขึ้น  
   4.  วถีิชีวติของคนเปล่ียนแปลงจากความสัมพนัธแ์บบไม่เป็นทางการเป็นแบบทางการ
เพิม่ขึ้น  
   5.  เกิดเมืองเพิม่ขึ้นและมีการขยายตวัของสงัคมเมือง  
   6.  มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สาธารณูปโภคโภค โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ  
   7.  เกิดชนชั้นกลางและผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) เพิม่ขึ้น  
   8.  เปล่ียนแปลงระบบความคิดความเช่ือของคนจากเหนือธรรมชาติ เป็นความคิดเชิง
เหตุผล มีความเป็นปัจเจกชนนิยม (Individualism) และวตัถุนิยม (Materialism)  
   9.  โครงสร้างของครอบครัวเปล่ียนแปลงจากครอบครัวแบบขยายมาเป็นครอบครัวเด่ียว  
   10.  สถาบนัสงัคมต่าง ๆ มีความสลบัซบัซอ้นเพิม่มากขึ้น  
   11.  การจัดระเบียบทางสังคมใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
แทนที่ บรรทดัฐานและวถีิประชาที่ใชก้นัในสงัคมจารีตมากขึ้น 
   จากลกัษณะของภาวะทนัสมยัที่กล่าวมาท าให้มองเห็นวา่ ความเป็นสมยัใหม่นั้นตอ้งเกิด
จากการเปล่ียนแปลงจากภายนอกมาสู่ภายในโดยเฉพาะการน าความทันสมัยจากที่ อ่ืนหรือ
ต่างประเทศที่ในประเทศของเราเองยงัไม่มีเขา้มาใชเ้พื่อให้เกิดการพฒันาสู่ความเป็นเปล่ียนแปลง
ทั้งดา้นสังคม การเมือง เศรษฐกิจ บุคลิกภาพ บรรทดัฐานทางสงัคม ค่านิยม เป็นตน้ ท าให้เกิดภาวะ
ทนัสมยัตามประเทศตน้แบบที่น ามาสู่ความเจริญกา้วหนา้ในทุก ๆ ดา้น  
   กระบวนการพัฒนาตามทฤษฎีภาวะทันสมัย 
   การพฒันาส่ิงต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยนั้นตอ้งอาศยักระบวนการอยา่งมีทิศทางหรือ 
กลยทุธท์ี่แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของแต่ละพื้นที่หรือประเทศ ซ่ึง สิทธิพนัธุ์ พทุธหุน (2542, 13) 
กล่าวถึง กระบวนการพฒันาตามทฤษฎีภาวะทนัสมยัมีลกัษณะ ดงัน้ี 
   1.  การพฒันาประเทศให้ทันสมัยทางด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นการพฒันาประเทศให้มี
ความเจริญกา้วหนา้เป็นประเทศอุตสาหกรรม ตอ้งขึ้นอยูก่บัการเพิม่ขึ้นของผลิตภณัฑม์วลรวมของ



25 

 

ประเทศ หรือ GDP การกระจายสังคมเมืองและกระจายความเจริญไปสู่ชนบท ตอ้งมีการลงทุนใหม่ ๆ 
หลายดา้น ทั้งดา้นสาธารณูปโภค ตลอดจนกิจกรรมเพือ่การผลิต เช่น เพิม่เขตอุตสาหกรรม โรงงาน 
หรือแมแ้ต่ในภาคการเศรษฐกิจแบบดัง่เดิม ไดแ้ก่ ภาคเกษตรกรรมและหัตถกรรม ตอ้งมีการลงทุน
ใหม่ ๆ สนบัสนุนการแปรรูปผลผลิตของเกษตรกร อยา่งไรก็ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะไม่จ ากดั
เพียงอยา่งเดียวหรือสองอยา่ง หากแต่มีความสลบัซับซ้อนมากขึ้น ระดับของความช านาญสูงขึ้น 
สัดส่วนของทุนต่อแรงงานเพิ่มขึ้น มีการขยายตวัทางการคา้และตลาดทั้งภายในและภายนอกมาก
ขึ้น ท าให้สามารถดึงทรัพยากรทั้งคนและส่ิงของจากแหล่งต่าง ๆ มาใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง เกิดเป็น
เครือข่ายของระบบเศรษฐกิจที่มีความมัน่คง 
   2.  การพฒันาประเทศใหท้นัสมยัทางดา้นสติปัญญา แมก้ารพฒันาประเทศจะพฒันาให้
เป็นอุตสาหกรรมก็ตาม การพฒันาความรู้ สติปัญญา ความรู้สึกนึกคิดตามแนวคิดทฤษฎีภาวะ
ทนัสมัยมีความส าคญัมากด้วยเช่นกัน การปลูกฝังความรู้ ทกัษะ ค่านิยมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับ
ความทันสมัยเป็นบรรทัดฐานหรือรูปแบบที่พฒันาความก้าวหน้า คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเกิดเป็น
รูปแบบการด าเนินชีวติรูปแบบใหม่จากความรู้ทางวทิยาศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
   กระบวนการพฒันาตามทฤษฎีภาวะทนัสมยัจ าเป็นตอ้งอาศยัการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ 
ความรู้สติปัญญาของคนในสังคม เพื่อให้เกิดการพฒันาสู่ความเปล่ียนแปลงทันสมัย เจริญขึ้ น 
อยา่งเป็นพลวตั ดงันั้น ตามแนวคิดทฤษฎีภาวะทนัสมัยเพื่อน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยมจึงมีความส าคญั และการศึกษาวิจยัแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าในการ
บริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มบนพื้นฐานภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อความเขม้แข็ง
ของชุมชนทอ้งถ่ินสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสังคมคาร์บอนต ่าในจงัหวดัอุตรดิตถ์ สามารถน าเอา
แนวคิดภาวะทนัสมยัมาปรับประยกุตใ์ชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป 
   ทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งพา 
   ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory) เป็นทฤษฎีการพฒันาที่ถือว่าเป็นกระแสหลัก
ของโลก คือ ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) ถูกน าไปใช้เป็นต้นแบบการพัฒนา 
ในหลายประเทศทัว่โลก ในราวปี ค.ศ. 1960 ชนิตา รักษพ์ลเมือง (2542, 44) สรุปกลุ่มนักวิชาการ 
อุดมคติและแนวคิดหลักของทฤษฎีการพึ่ งพา (Dependency Theory) ไวด้ังน้ี กลุ่มนักวิชาการ 
นักวิชาการในกลุ่มน้ีได้แก่  กัน เดอร์แฟรงค์ (Gunder Frank) แซมเมอร์เอมิน (Samir Amin)  
เซียร์ (Seer) คาร์โดโซ่ (Cardoso) ซานโตส (Santos) ไนเยเร่ (Nyerere) วอลเลอร์สตีน (Wallerstein) 
คานธี (Gandhi) แนวคิดของทฤษฎีการพึ่งพา คือ การหลุดพน้จากการพึ่ งพา โดยมีจุดมุ่งหมายที่
ส าคญั คือ การลดความไม่เท่าเทียมกนั การลดการว่างงาน การแกไ้ขปัญหาความยากจน ดอ้ยการ
พัฒนาแบบพึ่ งตนเอง  แนวคิดหลักของทฤษฎีน้ีเช่ือว่า สภาพด้อยพัฒนาในประเทศโลกที่  3  
เป็นผลมาจากการที่ทรัพยากรและส่วนเกินทางเศรษฐกิจไหลไปสู่โลกที่เหนือกว่า เน่ืองจากลทัธิ 
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ล่าอาณานิคม การพึ่งพาระบบทุนนิยมท าให้ประเทศกลายเป็นบริวารทั้ งการเมืองและเศรษฐกิจ 
ตลอดจนเป็นแหล่งวตัถุดิบ ตลาดสินคา้อุตสาหกรรม และเป็นแหล่งขยายตวัการลงทุน นอกจากนั้น
ความสัมพนัธ์ยงัเป็นไปใน ลักษณะของการเอารัดเอาเปรียบโดยการกอบโกยผลประโยชน์  เช่น  
การที่ตอ้งขายวตัถุดิบในราคาถูก แต่กลบัตอ้งซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมในราคาแพงโดยการถ่ายโอน
ของบรรษทัขา้มชาติการพฒันาและ  ความดอ้ยพฒันาไม่แยกจากกนั เกิดในประเทศเดียวกันและ
ระหว่างประเทศ สภาพด้อยพฒันาจึงเป็น กระบวนการเช่ือมโยงไปสู่ภูมิภาคอ่ืน ๆ สมมติฐาน  
แฟรงค์ (Frank, 1966 อ้างถึงใน เก้ือ วงศ์บุญสิน , 2545) เสนอสมมติฐานว่า ความด้อยพัฒนา 
(Underdevelopment) ไม่ใช่ภาวะเร่ิมตน้ของกระบวนการพฒันาประเทศ ซ่ึงทุกสังคมตอ้งประสบ 
ประเทศพัฒนาแล้วไม่เคยตกอยู่ในสภาพความด้อยพัฒนาแบบที่ประเทศโลกที่ 3 ประสบอยู ่ 
แต่อาจจะเป็นไปไดท้ี่วา่ประเทศพฒันาแลว้อาจอยูใ่นสภาพที่ไม่พฒันา (Underdeveloped) มาก่อน 
นอกจากน้ี ความดอ้ยพฒันาส่วนใหญ่เป็นผลจากความเป็นระบบทุนนิยมโลกของประเทศพฒันา
แล้ว มิใช่เป็นผลสะท้อนจากลักษณะความบกพร่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
การเมืองภายในประเทศดอ้ยพฒันาเอง 
   ทั้งน้ี สุมิตร สุวรรณ (2554, 45) กล่าวว่า โครงสร้างระบบทุนนิยมโลกแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ รัฐศูนยก์ลางและรัฐบริวาร ความสัมพนัธ์ของรัฐทั้ งสองมิใช่การครอบง าด้วยการใช้
อ านาจบังคับเพื่อตักตวงผลประโยชน์  แต่เป็นผลของความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มผูน้ าหรือ 
ชนชั้นสูงของรัฐ ซ่ึงมีผลประโยชน์ร่วมกนั ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ที่ไม่เท่าเทียมกนัระหว่างรัฐขึ้น 
และจะท าให้เกิดกาได้เปรียบของรัฐที่เข้มแข็งกว่าติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สอดคล้องกับ  
ด ารงค ์ฐานดี (2538, 95) ที่กล่าวว่า การพึ่งพาจึงเป็นสภาวะของความดอ้ยพฒันาที่เกิดขึ้นจากการ 
แผ่อ านาจของรัฐศูนยก์ลาง อาทิเช่น อิทธิพลของเงินทุน เงินกู้เงินช่วยเหลือ รวมทั้งเทคโนโลยี
การศึกษา และวฒันธรรม ท าให้รัฐบริวารลดความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและหนัมาพึ่งพา
รัฐศูนยก์ลางมากขึ้น ท าให้เกิดความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างนายทุนต่างชาติพ่อคา้นายหน้า 
และขา้ราชการ ระดบัสูง ในดา้นการคา้ที่ไม่เป็นธรรม และก่อให้เกิดการสะสมทุนในระดบัโลกขึ้น 
มีการเร่งให้นายทุน ต่างชาติเข้ามาลงทุน เพราะมีทุน เทคโนโลยีและการจดัการที่ดีกว่า ท  าให้
บรรษทัขา้มชาติได้รับผล ก าไรในการท าธุรกิจอุตสาหกรรมและการผูกขาดตลาด นอกจากนั้ น 
การพึ่งพาจะก่อให้เกิดการตกเป็น ทาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท าให้สูญเสียความมัง่คัง่
และการริเร่ิมท าธุรกิจอุตสาหกรรม ไม่สามารถหลุดพน้จากการเป็นประเทศดอ้ยพฒันา  
   ทฤษฎีการพึ่งพาไดก้ล่าวถึงลกัษณะสังคมที่พฒันาแลว้ว่า ตอ้งหลุดพน้หรือปลดเปล้ือง
จากภาวะการพึ่ งพาน าไปสู่การพึ่ งตนเอง การจัดระเบียบทางสังคมไม่ใช่การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  ดังนั้ น  ลักษณะของคนจึงต้องพึ่ งตนเอง (Self – Reliant) และมี จิตใจเพื่อสังคม  
(Socialist – Mine) (ชนิตา รักษพ์ลเมือง, 2542) แนวทางการพฒันาเพื่อแก้ปัญหาความดอ้ยพฒันา
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ตามแนวคิดของทฤษฎีน้ี คือ การปฏิวตัิเป็นแบบสังคมนิยมและการตัดความสัมพนัธ์เชิงพึ่งพา 
ที่เคยมีมากับประเทศศูนยก์ลาง ซ่ึงจะท าให้ประเทศหลุดพน้จากความด้อยพฒันา ดังนั้น แนวทาง 
การพฒันาที่ส าคัญ ก็คือ ความพยายามในการ พึ่งพาตนเองเป็นหลัก ซ่ึงสุรเชษฐ์ เวชชพิทักษ ์ 
(2527 อ้างถึงใน เก้ือ วงศ์บุญสิน, 2545) สรุปแนวคิดของเซียร์ (Seers) ไวว้่า 1) การลดการพึ่งพา 
จากการน าเขา้ในสินคา้และบริการที่จ  าเป็น ทั้งอาหาร น ้ ามัน ผลิตภณัฑ์ ปิโตรเลียม ปัจจยัหรือ
อุปกรณ์การผลิตประเภททุน และที่ส าคญั คือ ลดการพึ่งพาผูเ้ช่ียวชาญที่มาจาก  ภายนอกประเทศ  
2) การเปล่ียนแปลงรูปแบบและรสนิยมในการบริโภคและการเพิ่มสมรรถนะในการผลิต  
3) การกระจายรายได้ในลักษณะของการก าหนดนโยบายที่จะเปล่ียนรูปแบบในการด าเนินชีวิต 
ของคนที่มีรายได้มาก โดยการใช้นโยบายภาษีนโยบายดา้นราคา การจูงใจ และในกรณีที่จ  าเป็น  
อาจตอ้งใชว้ิธีการปันส่วน 4) ในบางประเทศ รัฐอาจจ าตอ้งใชน้โยบายการควบคุมและเป็นเจา้ของ
กิจการที่เก่ียวกบั ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง การเพิ่มความสามารถและความพยายามในการเจรจา
ต่อรองกับบรรษัทขา้มชาติ และ 5) ด าเนินนโยบายทางวฒันธรรม เพื่อลดภาวะการพึ่งพาทาง
วฒันธรรมที่ เคยมีต่อประเทศมหาอ านาจ ข้อเสนอเชิงนโยบายของการพัฒนาตามทฤษฎีน้ี 
เสนอว่า ประเทศในโลกที่ 3 จะตอ้ง เช่ือมโยงกบัประเทศศูนยก์ลาง และตอ้งเผชิญหน้ากบัทุนนิยม
ระหวา่งประเทศ ตอ้งก าหนดนโยบายการพฒันาประเทศเองอยา่งสมเหตุสมผล ทั้งดา้นการเงินและ
เทคโนโลยโีดยการปรับบทบาทของรัฐในการจดัระเบียบการพฒันาเพื่อแกปั้ญหาความไม่เท่าเทียม 
การจา้งงานและความยากจนเพือ่สนอง ความตอ้งการในโลกที่ 3 มีการรวมกลุ่มกนัเอง เพือ่ไม่ใหถู้ก
เอารัดเอาเปรียบ ส าหรับการเปล่ียนแปลงหรือปฏิรูปโครงสร้างภายในให้พิจารณาสถานการณ์
เง่ือนไขและประวติัศาสตร์ของแต่ละสังคมที่ต่างกันดว้ยบทบาทการศึกษา ทฤษฎีความทนัสมัย 
ไดเ้นน้การศึกษาแบบเป็นทางการหรือการศึกษาในระบบโรงเรียน แต่ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่การศึกษาที่รัฐ
จดัในระบบโรงเรียนท าให้เกิดการพึ่งพา โดยประเทศดอ้ยพฒันาจะเกิด เง่ือนไขต่าง ๆ มากขึ้น และ
ตอ้งแบมือขออยูเ่สมอ ในที่สุดบ่อเกิดการพฒันา ก็คือ ความดอ้ยพฒันา ทฤษฎีการพึ่งพาเสนอว่า 
การศึกษานั้ นเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ต้องท าให้คนช่วยตัวเองได้บู รณาการเข้ากับชีวิตได ้
ไม่เหมือนกบัการเอาเงินใส่กล่องไปฝากธนาคารแล้ววนัหน่ึงจะถอนออกมาใช้ได ้การศึกษาเป็น
เคร่ืองมือที่ยิง่ใหญ่ จึงมองว่าการศึกษาไม่ใช่แค่ในระบบของโรงเรียนเท่านั้น ควรแยกตามกลุ่ม
ความสนใจ (ชนิตา รักษ์พลเมือง , 2542) และการพฒันาก็ไม่ใช่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
แต่เป็นการปฏิรูประเบียบสังคมให้มีความยติุธรรมมากขึ้น มีเอกราชของชาติและไดรั้บการธ ารงไว้
เป็นอิสระจากการแทรกแซงครอบง าของรัฐบาลอ่ืนใดหรือกลุ่มผลประโยชน์ (เก้ือ วงศ์บุญสิน, 
2545) อยา่งไรก็ดีการพฒันารัฐของไทยในระยะแรกของแผนพฒันาไดอ้าศยัทฤษฎีความทนัสมัย 
เป็นแนวทางหลักมาตลอด แต่ในระยะหลัง ๆ ได้ปรากฏเร่ืองการพึ่ งตนเอง และมีการพูดถึง 
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กนัมากขึ้น ในขณะที่ทฤษฎีการพึ่งพาเองก็ถูกวิจารณ์ว่ายงัขาดแนวทางการพฒันาและขอ้เสนอ 
ที่ชดัเจนอยา่งเป็นรูปธรรมวา่จะท าอยา่งไร 
   ทฤษฎีการพัฒนาที่เน้นความต้องการขั้นพื้นฐาน  
   การพฒันาในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ลว้นแลว้แต่เกิดจากความตอ้งการที่อยากให้เกิด    
การเปล่ียนแปลง เป็นผลต่อจากภาวะความทันสมัย ความต้องการของกลุ่มคนแต่ละคนไม่
เหมือนกัน ส่ิงที่คล้ายคลึงกัน คือ ความต้องการขึ้ นพื้นฐาน แนวคิดทฤษฎีน้ี ได้แก่ แนวคิด 
การพัฒนาที่ เน้นความต้องการขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมีนักคิดส าคัญ  ๆ ได้แก่  มาสโลว์ (Maslow)  
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
   มาสโลว ์(Maslow) เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นจ านวนมากสามารถอธิบายโดยใช้
แนวโนม้ของบุคคล ในการคน้หาเป้าหมายที่จะท าใหชี้วติของเขาไดรั้บความตอ้งการ ความปรารถนา 
และได้รับส่ิงที่มีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็น
หัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ มาสโลว์ (Maslow) โดยเขา เช่ือว่ามนุษยเ์ป็น “สัตวท์ี่ มีความ
ตอ้งการ” (Wanting Animal) และเป็นการยากที่มนุษยจ์ะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอยา่งสมบูรณ์
ในทฤษฎีล าดับขั้นความตอ้งการของ Maslow เม่ือบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจ และ 
เม่ือบุคคลได้รับความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงแล้ว ก็จะยงัคงเรียกร้องความพึงพอใจส่ิงอ่ืน ๆ ต่อไป  
ซ่ึงถือ เป็นคุณลักษณะของมนุษย์ ซ่ึ งเป็นผู ้ที่ มีความต้องการจะได้รับ ส่ิงต่าง ๆ  อยู่เสมอ  
(วบิูลย ์จุง, 2550, 8) 
   มาสโลว์ (Maslow) กล่าวว่า ความปรารถนาของมนุษยน์ั้ นติดตัวมาแต่ก าเนิดและ 
ความปรารถนาเหล่าน้ีจะเรียงล าดับขั้นของความปรารถนา ตั้ งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนา 
ขั้นสูงขึ้นไป เป็นล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์(The Need – Hierarchy Conception of Human 
Motivation) มาสโลว ์(Maslow) เรียงล าดับความตอ้งการของมนุษยจ์ากขั้นตน้ไปสู่ความตอ้งการ 
ขั้นต่อไปไวเ้ป็นล าดบั ดงัน้ี  
   1.  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs)  
   2.  ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs)  
   3.  ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and Love Needs)  
   4.  ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง (Esteem Needs)  
   5.  ความตอ้งการที่จะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self – actualization Needs)  
   ล าดับขั้นความตอ้งการของมาสโลว์มีการเรียงล าดับขั้นความต้องการที่อยู่ในขั้นต ่าสุด  
จะตอ้งไดรั้บความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผา่นพน้ไปสู่ความตอ้งการที่อยูใ่นขั้นสูงขึ้น
ตามล าดบั ดงัน้ี (พรพมิล ภูมิฤทธิกุล และคณะ, 2560, 4) 
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   1.  ความตอ้งการทางร่างกาย ( Physiological Needs ) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานที่มี
อ  านาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุด จากความตอ้งการทั้ งหมดเป็นความตอ้งการที่ช่วย 
การด ารงชีวิต ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร น ้ าด่ืม ออกซิเจน การพกัผ่อนนอนหลับ ความตอ้งการ
ทางเพศ ความตอ้งการความอบอุ่น ตลอดจน ความตอ้งการที่จะถูกกระตุน้อวยัวะรับสัมผสั แรงขบั
ของร่างกายเหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้ง โดยตรงกบัความอยูร่อดของร่างกายและของอินทรีย ์ความพึงพอใจ
ที่ไดรั้บ ในขั้นน้ีจะกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในขั้นที่สูงกวา่และถา้บุคคลใดประสบความลม้เหลว
ที่จะสนองความตอ้งการพื้นฐานน้ีก็จะไม่ไดรั้บการกระตุน้ ให้เกิดความตอ้งการในระดบัที่สูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ถ้าความต้องการอย่างหน่ึงยงัไม่ได้รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยู่ภายใต ้
ความตอ้งการนั้นตลอดไป ซ่ึงท าให้ความตอ้งการอ่ืน ๆ ไม่ปรากฏหรือกลายเป็นความตอ้งการ
ระดบัรองลงไป เช่น คนที่อดอยากหิวโหยเป็นเวลานานจะไม่สามารถสร้างสรรคส่ิ์งที่มีประโยชน์
ต่อโลกได ้บุคคลเช่นน้ีจะหมกมุ่นอยูก่บัการจดัหาบางส่ิงบางอยา่ง เพื่อให้มีอาหารไวรั้บประทาน 
มาสโลว  ์(Maslow) อธิบายต่อไปว่าบุคคลเหล่าน้ีจะมีความรู้สึกเป็นสุขอย่างเต็มที่เม่ือมีอาหาร
เพียงพอส าหรับเขาและจะไม่ต้องการส่ิงอ่ืนใดอีก ชีวิตของเขากล่าวได้ว่าเป็นเร่ืองของการ
รับประทานส่ิงอ่ืน ๆ นอกจากน้ี จะไม่มีความส าคญัไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพ ความรัก ความรู้สึกต่อ
ชุมชน การได้รับการยอมรับ และปรัชญาชีวิต บุคคลเช่นน้ีมี ชีวิตอยู่ เพื่อที่จะรับประทาน 
เพียงอย่างเดียวเท่านั้ น ตัวอย่าง การขาดแคลนอาหารมีผลต่อพฤติกรรม ได้มีการทดลองและ
การศึกษาชีวประวตัิ เพือ่แสดงวา่ความตอ้งการทางดา้นร่างกายเป็นเร่ืองส าคญัที่จะเขา้ใจพฤติกรรม
มนุษย ์และไดพ้บว่า เกิดความเสียหายอยา่งรุนแรงของพฤติกรรม ซ่ึงมีสาเหตุจากการขาดอาหาร
หรือน ้ าติดต่อกนัเป็นเวลานาน ตวัอยา่งเช่น เม่ือสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในค่าย นาซี (Nazi) ซ่ึงเป็นที่
กกัขงัเชลย เชลยเหล่านั้นจะละทิ้งมาตรฐานทางศีลธรรมและค่านิยมต่าง ๆ ที่เขาเคยยดึถือภายใต้
สภาพการณ์ปกติ เช่น ขโมยอาหารของคนอ่ืน หรือใช้วิธีการต่าง ๆ ที่จะได้รับอาหารเพิ่มขึ้ น  
อีกตัวอย่างหน่ึงในปี ค.ศ. 1970 เคร่ืองบินของสายการบิน เปรูเวียน (Peruvian) ตกลงที่ ฝ่ังอ่าว
อเมริกาใตผู้ท้ี่รอดตายรวมทั้งพระนิกายคาธอร์ลิค (Catholic) อาศยัการมีชีวิตอยูร่อดโดยการกิน
ซากศพของผูท้ี่ตายจากเคร่ืองบินตก จากปรากฏการณ์น้ี ช้ีให้เห็นว่าเม่ือมนุษยเ์กิดความหิวขึ้ น  
จะมีอิทธิพลเหนือระดบัศีลธรรมจรรยา จึงไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่มนุษยมี์ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย
เหนือความตอ้งการอ่ืน ๆ และแรงผลักดันของความตอ้งการน้ี เกิดขึ้ นได้กับบุคคลก่อนความ
ตอ้งการอ่ืน ๆ 
   2.  ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บ
ความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่ต่อไป ซ่ึงขั้น น้ีเรียกว่า ความต้องการ 
ความปลอดภยัหรือความรู้สึกมัน่คง (Safety or Security) มาสโลว ์(Maslow) กล่าวว่า ความตอ้งการ
ความปลอดภัยน้ีจะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็ก ๆ เน่ืองจากทารกและเด็กเล็ก  ๆ  
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ตอ้งการความช่วยเหลือและต้องพึ่ งพออาศัยผูอ่ื้น ตัวอย่าง ทารกจะรู้สึกกลัว เม่ือถูกทิ้งให้อยู ่
ตามล าพงัหรือเม่ือเขาได้ยนิเสียงดัง ๆ หรือเห็นแสงสว่างมาก ๆ แต่ประสบการณ์และการเรียนรู้ 
จะท าให้ความรู้สึกกลัวหมดไป ดังค  าพูดที่ว่า “ฉันไม่กลัวเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบอีกต่อไปแล้ว 
เพราะฉันรู้ธรรมชาติในการเกิดของมนั” พลงัความตอ้งการความปลอดภยัจะเห็นไดช้ดัเจนเช่นกนั
เม่ือเด็กเกิดความเจ็บป่วย ตวัอย่างเด็กที่ประสบอุบติัเหตุขาหักก็ตะรู้สึกกลัวและอาจแสดงออก 
ดว้ยอาการฝันร้ายและความตอ้งการที่จะไดรั้บความปกป้องคุม้ครองและการให้ก าลงัใจ มาสโลว ์
(Maslow) กล่าวเพิ่มเติมว่า พ่อแม่ที่เล้ียงดูลูกอยา่งไม่กวดขนัและตามใจมากจนเกินไป จะไม่ท าให้
เด็กเกิดความรู้สึกว่าได้รับความพึงพอใจจากความตอ้งการความปลอดภยัการให้นอนหรือให้กิน 
ไม่เป็นเวลา ไม่เพียงแต่ท าให้เด็กสับสนเท่านั้น แต่ยงัท าให้เด็กรู้สึกไม่มัน่คงในส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ 
ตวัเขา สัมพนัธภาพของพ่อแม่ที่ไม่ดีต่อกัน เช่น ทะเลาะกันท าร้ายร่างกายซ่ึงกันและกัน พ่อแม่
แยกกันอยู่ หย่า ตายจากไป สภาพการณ์เหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อความรู้ที่ดีของเด็ก ท าให้เด็กรู้ว่า
ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ไม่มั่นคง ไม่สามารถคาดการณ์ได้และน าไปสู่ความรู้สึกไม่ปลอดภัย  
ความตอ้งการความปลอดภยัจะยงัมีอิทธิพลต่อบุคคลแม้ว่าจะผ่านพน้วยัเด็กไปแล้ว แม้ในบุคคล 
ที่ท  างานในฐานะเป็นผูคุ้ม้ครอง เช่น ผูรั้กษาเงิน นักบญัชี หรือท างานเก่ียวกับการประกันต่าง ๆ 
และผูท้ี่ท  าหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเพื่อความปลอดภยัของผูอ่ื้น เช่น แพทย ์พยาบาล แมก้ระทัง่
คนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีจะใฝ่หาความปลอดภยัของผูอ่ื้น เช่น แพทย ์พยาบาล แมก้ระทัง่
คนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีจะใฝ่หาความปลอดภยัดว้ยกนัทั้งส้ิน ศาสนาและปรัชญาที่มนุษย์
ยดึถือท าให้เกิดความรู้สึกมัน่คง เพราะท าให้บุคคลได้จดัระบบของตวัเองให้มีเหตุผลและวิถีทาง 
ที่ท  าใหบุ้คคลรู้สึก “ปลอดภยั” ความตอ้งการความปลอดภยัในเร่ืองอ่ืน ๆ จะเก่ียวขอ้งกบัการเผชิญ
กบัส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี สงคราม อาชญากรรม น ้ าท่วม แผ่นดินไหว การจลาจล ความสับสน ไม่เป็น
ระเบียบของสงัคม และเหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่คลา้ยคลึงกบัสภาพเหล่าน้ี มาสโลว ์(Maslow) ให้ความคิด
ต่อไปวา่อาการโรคประสาทในผูใ้หญ่ โดยเฉพาะโรคประสาทชนิดย  ้าคิด ย  ้าท  า (Obsessive – Compulsive 
Neurotic) เป็นลักษณะเด่นชัดของการค้นหาความรู้สึกปลอดภัย ผูป่้วยโรคประสาทจะแสดง
พฤติกรรมว่าเขาก าลงัประสบเหตุการณ์ที่ร้ายกาจและก าลังมีอันตรายต่าง ๆ เขาจึงตอ้งการมีใคร 
สกัคนที่ปกป้องคุม้ครองเขา และเป็นบุคคลที่มีความเขม้แขง็ ซ่ึงเขาสามารถจะพึ่งพาอาศยัได ้
   3.  ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love Needs)  
ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของเป็นความตอ้งการขั้นที่ 3 ความตอ้งการน้ีจะเกิดขึ้น 
เม่ือความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว  
บุคคลต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผูอ่ื้น เช่น 
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวหรือกับผูอ่ื้น สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับ
บุคคล กล่าวคือ บุคคลจะรู้สึกเจบ็ปวดมากเม่ือถูกทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับ หรือถูกตดัออกจากสงัคม 
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ไม่มีเพื่อน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือจ านวนเพื่อน ๆ ญาติพี่น้อง สามีหรือภรรยาหรือลูก ๆ ไดล้ดน้อย 
ลงไป นักเรียนที่เขา้โรงเรียนที่ห่างไกลบา้นจะเกิดความตอ้งการเป็นเจา้ของอยา่งยิง่ และจะแสวงหา
อย่างมากที่จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน มาสโลว ์(Maslow) คดัคา้นกลุ่ม ฟรอยด์ (Freud)  
ที่ว่าความรักเป็นผลมาจากการทดเทิดสัญชาตญาณทางเพศ (Sublimation) ส าหรับมาสโลว ์
(Maslow) ความรักไม่ใช่สัญลกัษณ์ของเร่ืองเพศ (Sex) เขาอธิบายว่า ความรักที่แทจ้ริงจะเก่ียวขอ้ง
กบัความรู้สึกที่ดี ความสมัพนัธ์ของความรักระหวา่งคน 2 คน จะรวมถึงความรู้สึกนับถือซ่ึงกนัและ
กนั การยกยอ่งและความไวว้างใจแก่กนั นอกจากน้ี Maslow ยงัย  ้าว่าความตอ้งการความรักของคน
จะเป็นความรักที่เป็นไปในลักษณะ ทั้ งการรู้จกัให้ความรักต่อผูอ่ื้น และรู้จักที่จะรับความรัก 
จากผูอ่ื้น การไดรั้บความรักและได้รับการยอมรับจากผูอ่ื้นเป็นส่ิงที่ท  าให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า บุคคลที่ขาดความรักก็จะรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่ามีความรู้สึกอ้างวา้งและเคียดแค้น  
โดยสรุป มาสโลว ์(Maslow) มีความเห็นว่าบุคคลตอ้งการความรักและความรู้สึกเป็นเจา้ของ และ
การขาดส่ิงน้ีมักจะเป็นสาเหตุให้เกิดความขอ้งคบัใจและท าให้เกิดปัญหาการปรับตวัไม่ได ้และ
ความยนิดีในพฤติกรรมหรือความเจบ็ป่วยทางดา้นจิตใจในลกัษณะต่าง ๆ ส่ิงที่ควรสังเกตประการหน่ึง 
ก็คือ มีบุคคลจ านวนมากที่ มีความล าบากใจที่จะเปิดเผยตัวเอง  เม่ือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
สนิทสนมกบัเพศตรงขา้ม เน่ืองจากกลวัวา่จะถูกปฏิเสธความรู้สึกเช่นน้ี มาสโลว ์(Maslow) กล่าวว่า 
สืบเน่ืองมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก  การได้รับความรักหรือการขาดความรักในวยัเด็ก  
ยอ่มมีผลกับการเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที่มีวุฒิภาวะและการมีทศันคติในเร่ืองของความรัก มาสโลว ์
(Maslow) เปรียบเทียบวา่ความตอ้งการความรักก็เป็นเช่นเดียวกบัรถยนตท์ี่สร้างขึ้นมา โดยตอ้งการ
ก๊าซหรือน ้ ามนันัน่เอง  
   4.  ความตอ้งการได้รับความนับถือยกย่อง (Self – Esteem Needs) เม่ือความตอ้งการ
ได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผู ้อ่ืนเป็นไปอย่างมีเหตุผลและท าให้บุคคลเกิดความ 
พงึพอใจแลว้ พลงัผลกัดนัในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความตอ้งการในขั้นต่อไปมาแทนที่ กล่าวคือ
มนุษยต์อ้งการที่จะไดรั้บความนับถือยกยอ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรกเป็นความตอ้งการ
นับถือตนเอง (Self – respect) ส่วนลกัษณะที่ 2 เป็นความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งนับถือจากผูอ่ื้น 
(Esteem from Others) 
     4.1  ความตอ้งการนับถือตนเอง (Self – respect) คือ ความตอ้งการมีอ านาจ มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิไม่ตอ้งพึ่งพาอาศยัผูอ่ื้น 
และมีความเป็นอิสระ ทุกคนตอ้งการที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบ
ความส าเร็จในงานภารกิจต่าง ๆ และมีชีวติที่เด่นดงั 
     4.2  ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ่ื้น (Esteem from Others) คือ 
ความต้องการมีเกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มีสถานภาพ  
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มีช่ือเสียงเป็นที่กล่าวขาน และเป็นที่ช่ืนชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชย 
ในส่ิงที่เขากระท าซ่ึงท าใหรู้้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าวา่ความสามารถของเขาไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น  
     ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง ก็เป็นเช่นเดียวกบัธรรมชาติของล าดบั
ชั้นในเร่ืองความตอ้งการด้านแรงจูงใจตามทศันะของ มาสโลว ์(Maslow) ในเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในจิตนั่น คือ บุคคลจะแสวงหาความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งก็เม่ือภายหลงัจากความตอ้งการ
ความรักและความเป็นเจ้าของได้รับการตอบสนองความพึงพอใจของเขาแล้ว และ มาสโลว ์
(Maslow) กล่าววา่มนัเป็นส่ิงที่เป็นไปไดท้ี่บุคคลจะยอ้นกลบัจากระดบัขั้นความตอ้งการในขั้นที่ 4 
กลับไปสู่ระดับขั้นที่  3 อีกถ้าความต้องการระดับขั้นที่  3 ซ่ึงบุคคลได้รับไว้แล้วนั้ นถูกกระทบ 
กระเทือนหรือสูญสลายไปทนัทีทนัใด ดังตวัอย่างที่ มาสโลว  ์(Maslow) น ามาอ้าง คือ หญิงสาว 
คนหน่ึง เธอคิดวา่การตอบสนองความตอ้งการความรักของเธอไดด้ าเนินไปดว้ยดี แลว้เธอจึงทุ่มเท
และเอาใจใส่ในธุรกิจของเธอ  และได้ประสบความส าเร็จเป็นนักธุรกิจที่ มี ช่ือ เสียงและ 
อยา่งไม่คาดฝัน สามีได้ผละจากเธอไป ในเหตุการณ์เช่นน้ีปรากฏว่าเธอวางมือจากธุรกิจต่าง ๆ  
ในการที่จะส่งเสริมให้เธอได้รับความยกยอ่งนับถือ และหันมาใชค้วามพยายามที่จะเรียกร้องสามี 
ให้กลับคืนมา การกระท าเช่นน้ีของเธอ เป็นตวัอย่างของความตอ้งการความรัก ซ่ึงคร้ังหน่ึงเธอ
ได้รับแล้ว และถ้าเธอได้รับความพึงพอในความรัก  โดยสามีหวนกลับคืนมาเธอก็จะกลับไป
เก่ียวขอ้งในโลกธุรกิจอีกคร้ังหน่ึง  
     ความพงึพอใจของความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งโดยทัว่ ๆ ไป เป็นความรู้สึก
และทัศนคติของความเช่ือมั่นในตนเอง ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า การมีพละก าลัง การมี
ความสามารถ และความรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่อยา่งมีประโยชน์และเป็นบุคคลที่มีความจ าเป็นต่อโลก 
ในทางตรงกันขา้มการขาดความรู้สึกต่าง ๆ ดังกล่าวน้ี ย่อมน าไปสู่ความรู้สึกและทศันคติของ 
ปมดอ้ยและความรู้สึกไม่พอเพยีง เกิดความรู้สึกอ่อนแอและช่วยเหลือตนเองไม่ได ้ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี
เป็นการรับรู้ตนเองในทางนิเสธ (Negative) ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความรู้สึกขลาดกลวัและรู้สึกวา่ตนเอง
ไม่มีประโยชน์และส้ินหวงัในส่ิงต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของชีวิต และประเมินตนเอง 
ต ่ากว่าชีวิตความเป็นอยูก่ ับการได้รับการยกยอ่ง และยอมรับจากผูอ่ื้นอย่างจริงใจมากกว่าการมี
ช่ือเสียงจากสถานภาพหรือการได้รับการประจบประแจง การได้รับความนับถือยกยอ่งเป็นผล 
มาจากความเพียรพยายามของบุคคล และความต้องการน้ี อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ถ้าบุคคลนั้ น
ตอ้งการค าชมเชยจากผูอ่ื้นมากกว่าการยอมรับความจริงและเป็นที่ยอมรับกนัวา่การไดรั้บความนับถือ 
ยกยอ่ง มีพื้นฐานจากการกระท าของบุคคลมากกวา่การควบคุมจากภายนอก 
   5.  ความตอ้งการที่จะเขา้ใจตนเองอย่างแทจ้ริง (Self – Actualization Needs) ถึงล าดับ
ขั้นสุดท้าย ถ้าความตอ้งการล าดับขั้นก่อน ๆ ได้ท  าให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ  
ความตอ้งการเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริงก็จะเกิดขึ้น มาสโลว ์(Maslow) อธิบายความตอ้งการเขา้ใจ
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ตนองอย่างแท้จริงว่า เป็นความปรารถนาในทุกส่ิงทุกอย่าง ซ่ึงบุคคลสามารถจะได้รับอย่าง
เหมาะสมบุคคลที่ประสบผลส าเร็จในขั้นสูงสุดน้ี จะใชพ้ลงัอยา่งเตม็ที่ในส่ิงที่ทา้ทายความสามารถ
และศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขบัของเขาจะกระท า
พฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน กล่าวโดยสรุป การเขา้ใจตนเองอย่างแทจ้ริงเป็นความ
ต้องการอย่างหน่ึงของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ เช่น “นักดนตรีก็ต้องใช้
ความสามารถทางดา้นดนตรี ศิลปินก็จะตอ้งวาดรูป กวีจะตอ้งเขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่าน้ี 
ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ ตนตั้ งไว้ ก็ เช่ือได้ว่าเขาเหล่านั้ นเป็นคนที่ รู้จักตนเองอย่างแท้จริง”  
ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะด าเนินไปอย่างง่ายหรือเป็นไปโดยอัตโนมัติ  
โดยความเป็นจริงแล้ว Maslow เช่ือว่าคนเรามักจะกลัวตวัเองในส่ิงเหล่าน้ี “ดา้นที่ดีที่สุดของเรา 
ความสามารถพิเศษของเรา ส่ิงที่ ดีงามที่ สุดของเรา พลังความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์”  
ความตอ้งการเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริงมิไดมี้แต่เฉพาะในศิลปินเท่านั้น คนทัว่ ๆ ไป เช่น นักกีฬา 
นักเรียน หรือแมแ้ต่กรรมกรก็สามารถจะมีความเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริงได ้ถา้ทุกคนสามารถท า 
ในส่ิงที่ตนตอ้งการให้ดีที่สุด รูปแบบเฉพาะของการเขา้ใจตนเองอย่างแทจ้ริงจะมีความแตกต่าง
อยา่งกวา้งขวางจากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง กล่าวได้ว่า มันคือระดับความตอ้งการที่แสดงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลอยา่งยิง่ใหญ่ที่สุด 
   มาสโลว ์(Maslow) ยกตวัอยา่งของความตอ้งการเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง ในกรณีของ
นักศึกษาช่ือ มาร์ก (Mark) ซ่ึงเขาศึกษาวิชาบุคลิกภาพเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อเตรียมตัวเป็น
นักจิตวิทยาคลินิก นักทฤษฎีคนอ่ืน ๆ อาจจะอธิบายว่าท าไมเขาจึงเลือกอาชีพน้ี ตวัอย่าง เช่น 
ฟรอยด ์(Freud) อาจกล่าววา่มนัสัมพนัธอ์ยา่งลึกซ้ึงกบัส่ิงที่เขาเก็บกด ความอยากรู้อยากเห็นในเร่ือง
เพศไวต้ั้งแต่วยัเด็ก ขณะที่ แอดเลอร์ (Adler) อาจมองวา่มนัเป็นความพยายาม เพื่อชดเชยความรู้สึก
ด้อยบางอย่างในวยัเด็ก สกินเนอร์ (Skinner) อาจมองว่าเป็นผลจากการถูกวางเง่ือนไขของชีวิต 
ในอดีต ขณะที่ แบนดูร่า (Bandura) สัมพนัธ์เร่ืองน้ีกบัตวัแปรต่าง ๆ ทางการเรียนรู้ทางสังคม และ 
เคลล่ี (Kelly) อาจพิจารณาว่า มาร์ก (Mark) ก าลังจะพุ่งตรงไปเพื่อที่จะเป็นบุคคลที่เขาตอ้งการ 
จะเป็นตวัอยา่งที่แสดงถึง การมุ่งตรงไปสู่เป้าประสงคใ์นอาชีพโดยความตอ้งการที่จะเขา้ใจตนเอง
อย่างแทจ้ริงและถ้าจะพิจารณากรณีของ มาร์ก (Mark)  ให้ลึกซ่ึงยิ่งขึ้ น ถ้ามาร์ก (Mark) ได้ผ่าน 
การเรียนวิชาจิตวิทยาจนครบหลักสูตร และเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ในที่สุดก็ได้รับ
ปริญญาเอกทางจิตวิทยาคลินิก ส่ิงที่จะต้องวิเคราะห์ มาร์ก (Mark)  ต่อไปก็คือ เม่ือเขาส าเร็จ
การศึกษาดังกล่าวแล้ว ถ้ามีบุคคลหน่ึงได้เสนองานให้เขาในต าแหน่งต ารวจสืบสวน ซ่ึงงาน 
ในหน้าที่ น้ีจะได้รับค่าตอบแทนอย่างสูงและได้รับผลประโยชน์พิเศษหลาย ๆ อย่าง ตลอดจน
รับประกันการว่าจ้างและความมั่นคงส าหรับชีวิต เม่ือประสบเหตุการณ์เช่นน้ี มาร์ก (Mark)  
จะท าอย่างไร ถ้าค  าตอบของเขา คือ “ตกลง” เขาก็จะยอ้นกลับมาสู่ความตอ้งการระดับที่ 2 คือ  
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ความต้องการความปลอดภัย ส าหรับการวิเคราะห์ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง มาสโลว ์
(Maslow) กล่าวว่า “อะไรที่ม นุษย์สามารถจะเป็นได้เขาจะต้องเป็นในส่ิงนั้ น ” เร่ืองของ  
มาร์ก (Mark)  เป็นตวัอยา่งง่าย ๆ ว่า ถา้เขาตกลงเป็นต ารวจสืบสวน เขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะเขา้ใจ
ตน เองอย่างแท้จ ริง  ท าไมทุก  ๆ  คน  จึงไ ม่สัมฤท ธ์ิผลในการเข้าใจตน เองอย่างแท้จ ริง  
(Why Can’t All People Achieve Self – Actualization) ตาม ความ คิ ดขอ ง ม าส โลว์ (Maslow)  
ส่วนมากมนุษย์แม้จะไม่ใช่ทั้ งหมดที่ต้องการแสวงหาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ภายในตน  
จากงานวิจยัของเขาท าให้ มาสโลว ์(Maslow) สรุปว่า การรู้ถึงศักยภาพของตนนั้ นมาจากพลัง 
ตามธรรมชาติและจากความจ าเป็นบังคับ ส่วนบุคคลที่ มีพรสวรรค์มีจ  านวนน้อยมากเพียง  
ร้อยละ 1 ของประชากรที่ มาสโลว ์(Maslow) ประมาณ มาสโลว ์(Maslow) เช่ือว่าการน าศกัยภาพ
ของตนออกมาใช้เป็นส่ิงที่ยากมาก บุคคลมักไม่รู้ว่าตนเองมีความสามารถ และไม่ทราบว่า 
ศกัยภาพนั้นจะไดรั้บการส่งเสริมไดอ้ยา่งไร มนุษยส่์วนใหญ่ยงัคงไม่มัน่ใจในตวัเองหรือไม่มัน่ใจ
ในความสามารถของตน จึงท าให้หมดโอกาสเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง และยงัมีส่ิงแวดล้อม 
ทางสงัคมที่มาบดบงัพฒันาการทางดา้นความตอ้งการของบุคคล ดงัน้ี   
   อิทธิพลของวฒันธรรม ตวัอยา่งหน่ึงที่แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของสังคมมีต่อการเขา้ใจ
ตนเอง คือ แบบพิมพข์องวฒันธรรม (Cultural Stereotype) ซ่ึงก าหนดว่าลักษณะเช่นไรที่แสดง
ความเป็นชาย (Masculine) และลักษณะใดที่ไม่ใช่ความเป็นชาย เช่นจดัพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี 
ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ความเมตตากรุณา ความสุภาพและความอ่อนโยน ส่ิงเหล่าน้ีวฒันธรรม 
มีแนวโน้มที่จะพิจารณาว่า “ไม่ใช่ลักษณะของความเป็นชาย” (Unmasculine) หรือความเช่ือถือ 
ของวฒันธรรมดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นความเช่ือที่ไม่มีคุณค่า เช่น ยดึถือว่าบทบาทของผูห้ญิงขึ้นอยูก่ ับ
จิตวิทยาพฒันาการของผูห้ญิง เป็นตน้ การพิจารณาจากเกณฑต่์าง ๆ ดงักล่าวน้ี เป็นเพียงการเขา้ใจ 
“สภาพการณ์ที่ดี” มากกว่าเป็นเกณฑ์ของการเขา้ใจตนเองอย่างแทจ้ริง ประการสุดทา้ย มาสโลว ์
(Maslow) ได้สรุปว่า การไม่เขา้ใจตนเองอย่างแทจ้ริงเกิดจากความพยายามที่ไม่ถูกตอ้งของการ
แสวงหาความมั่นคงปลอดภัย เช่น การที่บุคคลสร้างความรู้สึกให้ผูอ่ื้นเกิดความพึงพอใจตน 
โดยพยายามหลีกเล่ียงหรือขจดัขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ของตน บุคคลเช่นน้ี จึงมีแนวโน้มที่จะพิทกัษ์
ความมั่นคงปลอดภยัของตน โดยแสดงพฤติกรรมในอดีตที่เคยประสบผลส าเร็จ แสวงหาความ
อบอุ่น และสร้างมนุษยสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น ซ่ึงลักษณะเช่นน้ียอ่มขดัขวางวิถีทางที่จะเขา้ใจตนเอง 
อยา่งแทจ้ริง 
   จากที่กล่าวมาสามารถสรุปแนวคิดความตอ้งการของ มาสโลว ์(Maslow) วา่ เป็นแนวคิด
ทฤษฎีความตอ้งการพื้นฐานที่ทุกคนตอ้งมี และอยากได้เพื่อเป็นหลักประกันว่า การด าเนินการ
พฒันาไม่วา่ดา้นใดก็ตามจ าเป็นตอ้งค านึกถึงการพฒันาขึ้นพื้นฐานทั้งความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
(Physiological Needs) ความตอ้งการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความรักและ
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ความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love Needs) ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง 
(Esteem Needs) และความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self – Actualization Needs)  
การพฒันาไม่ว่าจะเปล่ียนแปลงไปสู่ภาวะทนัสมยัรูปแบบใดก็ตาม หากความจ าเป็นขึ้นพื้นฐาน
ไม่ได้รับการตอบสนองหรือไม่สอดคล้องกับความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยแ์ล้ว ก็ท  าให้การ
พฒันานั้ นไม่ประสบความส าเร็จใด ๆ การน าไปสู่ความเจริญ ความทันสมัยหากความตอ้งการ
พื้นฐานได้รับการตอบสนอง ความจ าเป็นขึ้นพื้นฐานน้ีเอง จะเป็นตวัก าหนดให้สังคม เศรษฐกิจ 
หรือแม้แต่กระบวนการทางดา้นการเมืองน าไปสู่ภาวะทนัสมัยด้วย ทั้งน้ี การศึกษาวิจยั แนวทาง 
การพฒันาภาวะผูน้ าในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มบนพื้นฐานภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อความเขม้แข็งของชุมชนท้องถ่ินสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสังคมคาร์บอนต ่าในจงัหวดั
อุตรดิตถ ์ตอ้งอาศยัหลกัแนวคิดทฤษฎีความตอ้งการขั้นพื้นฐานมาเป็นตวัช่วยอธิบายความตอ้งการ
ของสงัคมเพือ่น าไปสู่ความทนัสมยัตามพื้นฐานหรือรับการพฒันาตามพื้นฐานที่ตั้งไว ้
   ทฤษฎีการพัฒนาแบบยั่งยืน 
   แนวคิดว่าดอ้ยการพฒันาแบบยัง่ยนื เป็นแนวความคิดที่ไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั 
ตามที่ UNFPA ไดร้วบรวมค าอธิบายเก่ียวกับการพฒันาแบบยัง่ยนืดงัน้ี การพฒันาแบบยัง่ยนืเป็น
การพฒันาที่กระจายประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้อย่างทัว่ถึง ตลอดจนเป็นการ
พฒันาที่ปกป้องส่ิงแวดลอ้มในระดบัทอ้งถ่ินและในระดบัโลกโดยรวมเพื่อชนรุ่นหลงั และเป็นการ
พฒันาที่ท  าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอยา่งแทจ้ริง (เก้ือ วงคบ์ุญสิน, 2538, 70) แนวคิดดงักล่าวเป็นการ 
จุดประกายแห่งการรักษามรดกทางทรัพยากรทางธรรมชาติ การท าให้คุณภาพของชีวิตมนุษยดี์ขึ้น 
ในลักษณะเศรษฐกิจแบบยัง่ยนืเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติไวไ้ด ้ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงในเชิงคุณภาพในระบบของเศรษฐกิจในภาวะที่มี
ดุลยภาพทางระบบนิเวศวิทยา ประเด็นน้ีน่าจะพิจารณาว่า ความย ัง่ยืนนั้ นอยู่ที่ระดับ (Level)  
ของการน าเอาทรัพยากรทางธรรมชาติไปใช ้ยิง่ในสภาวะปัจจุบนัที่การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ 
ที่ เน้นในเร่ืองคุณภาพจึงเป็นปัญหาว่าเท่าที่ทรัพยากรมีอยู่ ณ ปัจจุบัน และการน าไปใช้เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยน์ั้น ท  าอยา่งไรจึงจะเกิดการเปล่ียนแปลงน้อยที่สุด จากประเด็น
น้ีน่าจะน าไปสู่ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดการพฒันาที่ย ัง่ยนืเขา้มา 
มีบทบาทในกระแสกสนพฒันาสังคมโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เร่ิมตน้ตั้งแต่สหประชาชาติไดจ้ดัให้มี
การประชุมสุดยอดว่าด้วยส่ิงแวดล้อมของมนุษย ์(Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮล์ม 
ประเทศสวีเดน ซ่ึงเรียกร้องให้ทั่วโลกค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่ฟุ่ มเฟือย 
และต่อมาในปี พ.ศ. 2526 สหประชาชาติจดัตั้งสมัชชาโลกกว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา  
โดยเรียกร้องให้ชาวโลกเปล่ียนแปลงวิถีการด ารงชีวิตให้ปลอดภยัจากส่ิงแวดลอ้มและสอดคลอ้ง
กบัขอ้จ ากดัของธรรมชาติรวมทั้งไดเ้สนอว่ามนุษยชาติสามารถจะท าให้เกิด “การพฒันาที่ย ัง่ยนื”  
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ขึ้นมาได ้การพฒันาที่ย ัง่ยนืไดรั้บความส าคญัมากยิง่ขึ้น เม่ือสหประชาชาติไดจ้ดัให้มีการประชุมว่า
ด้วยส่ิงแวดล้อมและการพฒันาหรือการประชุม Earth Summit ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ
บราซิล เม่ือปี พ.ศ. 2535 ซ่ึงผลการประชุมน้ีผูแ้ทนของ 178 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วม 
ลงนามรับรองแผนปฏิบัติการ 21 (AGENDA 21) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทของโลกที่ประเทศสมาชิก 
ตอ้งตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมและเห็นความส าคญัและเห็นความส าคญัที่จะร่วมกับพิทกัษ์
ส่ิงแวดลอ้ม เพือ่สร้างการพฒันาที่ย ัง่ยนืใหเ้กิดขึ้นในโลกจากแผนปฏิบติัการ 21 ประเทศไทยรับเอา
เร่ืองการพฒันาที่ย ัง่ยนื โดยไดน้ าเอาแนวทางความคิดในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืมาประยกุตใ์ชใ้นช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) โดยจดัให้มีนโยบายการพฒันาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืและทัว่ถึง รวมทั้งไดก้  าหนดแนวทางการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส าคญั 2 แนวทาง คือ การให้ประชาชนและองค์กรในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมและให้มีระบบ
บริหารและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งชดัเจน (วรัิช วรัิชนิภาวรรณ, 2530, 14)  
   มีนักวิชาการหลายท่านพยายยามอธิบายแนวคิดของการพฒันาที่ย ัง่ยนืให้ชัดเจนยิง่ขึ้น 
ที่ส าคญั คือ แนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต, 2550, 8) อธิบายการพฒันาที่ย ัง่ยนืว่า
เป็นการพัฒนาที่ มีลักษณะที่ เป็นบรูณาการ (Integrate) คือ ท าให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic)  
หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่เก่ียวขอ้งจะต้องมาประสานกันครบองค์และมีลักษณะ 
อีกอย่างหน่ึง คือ มีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนัยหน่ึง คือ การที่ท  ากิจกรรมของมนุษย์
สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องธรรมชาติ  
   นอกจากน้ี  การจัดท าข้อเสนอของประเทศไทยในการประชุมสุดยอดของโลกว่า 
ด้อยการพัฒนาที่ย ัง่ยืนณ นคร โจฮันเนสเบิ ร์ก ประเทศแอฟริกา เดือนกันยายน พ.ศ. 2545 
คณะอนุกรรมการก ากบัการอนุวตัตามแผนปฏิบติัการ 21 และการพฒันาที่ย ัง่ยนืร่วมกบัสถาบนัสิง
แวดลอ้มไดห้าขอ้ยุติค  านิยามของการพฒันาที่ย ัง่ยนืว่า “การพฒันาที่ย ัง่ยนืในบริบทไทยเป็นการ
พฒันาที่ตอ้งค านึงถึงความเป็นองคร์วมของทุก ๆ ไดอ้ยา่งสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ดว้ยความเอ้ืออาทร เคารพ
ซ่ึงกนัและกนั เพือ่สามารถในการพึ่งตนเองและคุณภาพที่ดีอยา่งเท่าเทียมกนั” 
   ทั้งน้ี ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม (2547, 44) ให้ความเห็นว่า การพฒันาที่ย ัง่ยนื คือ การพฒันา
ที่ด  าเนินไปไดอ้ยา่งราบเรียบ มัน่คง ต่อเน่ืองไม่สะดุดดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง รวมทั้งเหตุดา้นเศรษฐกิจ 
เหตุด้านประชากรและสังคม เหตุด้านการเมืองการปกครอง เหตุด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มและเหตุดา้นสถานการณ์ระหวา่งประเทศ  
   มุมมองของ อนุรักษ ์ ปัญญานุวฒัน์  (2549, 20) เห็นวา่การพฒันาที่ย ัง่ยนืเป็นแนวคิดและ
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนให้ดีขึ้น โดยไม่เอนเอียงไปทางดา้นวตัถุ
นิยม จนลืมการพิจารณาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ  แต่ให้ผสมผสานกลมกลืน 
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ไปกบัการพฒันาบ ารุงรักษาสภาวะแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติและสังคมแต่อยา่งไรก็ตามนักพฒันา
ทั้งหลายก็ไม่ควรวิตกกงัวลเอนเอียงไปกบัการอนุรักษส์ภาวะแวดลอ้มหรือวฒันธรรมมากเกินไป
จนท าใหก้ารพฒันาตอ้งชะงกังนัและจะตอ้งตระหนกัถึงการพึ่งพากนัระหวา่งสงัคมและนิเวศวทิยา 
   กล่าวโดยสรุปการพฒันาที่ย ัง่ยืนเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงที่จะท าให้บุคคลและ
ชุมชนสร้างความสามารถที่จะเผชิญกบัโลกไดอ้ยา่งมีจุดหมายเน้นการเติบโตอยา่งกลมกลืนของ
บุคคลและชุมชนกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยเน้นความเสมอภาคและ 
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งในการร่วมมือในการพฒันาให้เกิดความย ัง่ยืนของทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพือ่ใหด้ ารงอยูต่่อไปในอนาคตและรุ่นต่อไป 
   ซ่ึงจากแนวคิดดังกล่าว อนุรักษ ์ ปัญญานุวฒัน์ (2549, 22) เสนอรูปแบบของการพฒันา 
ที่ย ัง่ยนื ดงัน้ี 
   1.   ด าเนินในรูปแบบที่เนน้การยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนั 
   2.   รูปแบบการประนีประนอมที่สร้างความสมดุลระหว่างการพฒันาและส่ิงแวดลอ้ม
และวถีิการด ารงอยูใ่นสงัคมมนุษย ์
   3.   รูปแบบการสร้างเครือข่ายและพนัธมิตร 
   4.   รูปแบบการด าเนินงานหลายระดบั 
   5.   รูปแบบทางเลือกดา้นเศรษฐกิจ 
   การพฒันาที่ย ัง่ยืนจึงเป็นการพัฒนาที่สามารถด าเนินการเปล่ียนแปลงตามแนวทาง 
ที่ชุมชนนั้ นพึงปรารถนาและมีการรักษาสมดุลของส่ิงแวดล้อมเพื่อการเปล่ียนแปลงนั้ นไปได้
ยาวนานนอกจากจะให้ประชาชนในชนบทช่วยเหลือตวัเองให้อ านาจเกิดความเที่ยงธรรม การมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาและพึ่ งตนเองได้โดยสมบรูณ์ โดยเสนอแนะให้คนในชนบทรู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยา่งจ ากดัอยา่งชาญฉลาดจนชั่วลูกชัว่หลาน และไม่กระทบกระเทือนต่อ
ส่ิงแวดล้อม ตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการพฒันาบทแบบยัง่ยืน เช่น การท าไร่นา 
สวนผสมวนเกษตร เป็นตน้ 
   ในท านองเดียวกัน  THE  DPA / ROCHE CONSORTUIM (จริญญา จินา, 2551, 22) 
วิเคราะห์และน าเสนอหลักการที่ส าคัญต่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มที่จะน าไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยนื ประกอบดว้ย 7 หลกัการ  คือ 
   1.   หลกัการทางนิเวศวิทยา (Ecosystem Approach) เป็นแนวคิดที่วา่มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึง
ของระบบนิเวศ และไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ซ่ึงหลักการทางนิเวศวิทยาจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กันอย่างเป็นระบบ ซ่ึงได้แก่ ปัจจัยทางด้านธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มสังคมเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และปัจจยัทางดา้นเทคนิควชิาการ
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เพื่อให้เห็นถึงการพิจารณาองคป์ระกอบต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบและช่วยให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงและผลที่เกิดจากการกระท าของมนุษยมี์ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   2.  การปฏิบติัการย ัง่ยนื (Sustainable Action) ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ มีอยูใ่นปริมาณ
ที่จ  ากดัและมีความสามารถในการรองรับธรรมชาติ และมีขอ้จ ากดัในตวัเอง จึงจ าเป็นตอ้งศึกษา
ความเหมาะสมในการใชป้ระโยชน์และการจดัการที่ชาญฉลาดสร้างความสมดุลกบัความตอ้งการ
ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมเพือ่น าไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 
   3.   วธีิการแบบมีส่วนร่วม (Participative Approach) ตอ้งเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาส
ให้สาธารณะชนทราบถึงการตดัสินใจเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการที่เปิดเผยมีระบบ
การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและร่วมกันจดัการท าแผน โครงการต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบตัิการ 
ของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เป็นไปในทิศทางหรือเป้าหมายเดียวกนั 
   4.  การเน้นปัญหาของประชาชนในพื้นที่  (People – oriented Problem) โดยเน้นความ 
ส าคญักบัปัญหาที่แทจ้ริงที่ประชาชนประสบ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการการแกไ้ขปัญหาที่แทจ้ริง 
โดยให้มีการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและจริงจังมีการท าแผนแบบผสมผสานหรือ  
บรูณาการและมีการจดัท าแนวทางปฏิบัติการ ส าหรับผูมี้หน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจดัการ
เพือ่ใหส้ามารถด าเนินการตามแผนต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
   5.  การจดัการอยา่งที่เหมาะสมเป็นการตดัสินใจที่เกิดจากขอ้มูลที่ถูกตอ้งมีการประสาน
หรือรวมแนวคิดใหม่ๆมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆและมีความยดืหยุน่และสามารถปรับแผน
ไดต้ามสภาพที่เปล่ียนแปลงไปและมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
   6.   ความเสมอภาค (Equal Emphasis) เป็นการให้ความส าคญักับปัจจยัต่าง ๆ ทั้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม สังคม เศรษฐกิจและปัจจยัดา้นวิชาและความเสมอภาค ยงัหมายถึง
การสร้างความเท่าเทียมกันในภูมิภาค (Specific Regional) และในท้องถ่ินที่แตกต่างกัน (Local 
Difference) และมีความยติุในการด าเนินการกบัประเด็นต่าง ๆ 
   7.   มองการณ์ในอนาคต (Future Orientation) มีเป้าหมายระยะยาวในอนาคตมีวสิยัทศัน์
ที่กวา้งไกลจนมีขอ้ตกลงและความเห็นชอบร่วมกันจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองเก่ียวกับ
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมาย พื้นที่ด  าเนินการและวธีิการปฏิบติั 
   ส่วนในมุมมองของจีระ หงส์ลดารมภ์ (2552, 11) แสดงความเห็นเก่ียวกับปัจจยัของ 
ความย ัง่ยนืไว ้ 6 ปัจจยั ดงัน้ี  
   ปัจจยัแรก  คือ การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตอ้งเนน้ใหร้ะยะสั้นสร้างความสมดุลในระยะยาว 
   ปัจจัยที่  2 คือ การพฒันาอย่างย ัง่ยืนได้นั้ นจ าเป็นต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติตอ้งไม่ถูกท าลายและต้องไปด้วยกับการพฒันา บางแห่งเรียกว่าเป็น Green  
Development  
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   ปัจจยัที่ 3 คือ การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตอ้งมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กนักบัความ
เจริญ คือ  มีศีลธรรม คุณธรรมควบคู่ไปกบัการพฒันา 
   ปัจจยัที่ 4 คือ ตอ้งคิดเป็นวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์เป็นหาความรู้อย่างต่อเน่ืองเป็นสังคม
การเรียนรู้ 
   ปัจจยัที่ 5 คือ ตอ้งให้ประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมชุมชนหรือประเพรีมีความเจริญ
เพิม่ขึ้นอยา่งกระจายไม่ใช่กระจุกตวัอยูใ่นกลุ่มเล็ก ๆ 
   ปัจจยัสุดทา้ย ตอ้งเป็นการพฒันาที่พึ่งตนเอง Self – Reliance ไม่ใช่รอความช่วยเหลือ 
จากคนอ่ืนอยา่งเดียว 
   จากแนวคิดการพฒันาที่ย ัง่ยนืมีหลกัการที่มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรมของทุกภาคส่วน
ในสังคมซ่ึงตอ้งอาศยัการประสานและร่วมมือกนัของคนในสังคม ดงันั้น ผูว้ิจยัจะการน าแนวคิด
การพฒันาที่ย ัง่ยนืมาเป็นทิศทางในการหารูปแบบการจดัการความขดัแยง้ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่เหมาะสม โดยอาศยักระบวนการเช่ือมโยงหลายองคป์ระกอบ เพือ่ใหก้ารแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้
ที่น าไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยนืเป็นความพยายามที่จะประสานความกลมกลืนและสร้างพนัธมิตรที่ดี
ระหว่างคนกับส่ิงแวดล้อมระหว่างคนรุ่นอนาคต ในการศึกษาแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแลงในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มบนของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดั
อุตรดิตถ์ จุดเน้นที่ส าคญัคือการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ที่น ามาใชใ้ห้เกิด
ความย ัง่ยืน ไม่ท าลายต่อระบบนิเวศน์ ดังที่ ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์ (2543, 2) กล่าวว่า แนวความคิด 
การพฒันาที่ย ัง่ยนื เป็นยทุธศาสตร์ของการพฒันาที่ตอ้งการการจดัทรัพยากรทั้งธรรมชาติและมนุษย ์
รวมทั้งทรัพยากรการเงินและวสัดุทั้งปวงใหเ้ป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดความมัง่คัง่และอยูดี่ กินดี 
โดยไม่ท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสงวนไวส้ าหรับคนรุ่นหลงั และการที่จะบรรลุเป้าหมายของ
การพฒันาที่ย ัง่ยนื ซ่ึงจะเกิดการสมดุลของการพฒันาเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดน้ั้นจะตอ้ง
พฒันาคนให้มีความรู้ความสามารถมีศกัยภาพในการจดัการการพฒันา  สอดคลอ้งกนักบัการศึกษา
ของ ประพฒัน์ ปัญญาชาติรักษ์ (2546, 9) กล่าวว่า การพฒันาที่ย ัง่ยืนเป็นการพฒันาในลักษณะ
บูรณาการเป็นองคร์วมที่ตวัแปรทั้งหลายตอ้งมาประสานกนัครบองคอ์ยา่งมีดุลยภาพ แมว้า่จะอยูใ่น
บริบทที่มีความหลากหลายบนความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจที่ตอ้งค  านึงถึงการพฒันาตามขีด
ความสามารถในการแข่งขนับนพื้นฐานทรัพยากรของตนเอง ดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มที่ตอ้งให้
ความส าคญักับการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างสอดคล้องกบับริบททางสังคม 
และวฒันธรรม การพัฒนาที่ย ัง่ยืนจึงเป็นความพยายามในการท าให้ดีขึ้ นอย่างมั่นคง ถาวร  
บนพื้นฐานของศกัยภาพและทรัพยากรที่มีจ  ากัดโดยค านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวขอ้งทุกด้าน ทั้ งด้าน 
เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลทุกมิติ เน้นการพฒันาบนฐาน 
ทรัพยากร จุดแข็ง และศกัยภาพของตนเอง รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 
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อย่างจริงจังและต่อเน่ือง ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและย ัง่ยืนตลอดไป  ทั้ งน้ี
การศึกษาของ วสุธร ตนัวฒันกุล (2549) กล่าวถึง ลกัษณะที่แสดงถึงการพฒันาที่ย ัง่ยนืว่า เป็นการ 
ผสมผสานระหว่างการอนุรักษแ์ละการพฒันาที่สนองความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์เปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคและยติุธรรม มีการผสมผสานกิจกรรม เพื่อท าให้สังคมเกิด
ความผูกพนัและอนุรักษ์ไวซ่ึ้งความหลากหลายทางวฒันธรรม ค  านึงถึงการรักษาส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจน การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใชอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัชุมชน  
   อีกทั้ง นิตยา กมลวทันนิศา (2546, 14) ให้แนวคิดว่า การพฒันาที่ย ัง่ยนืเป็นการพฒันา 
ที่ด าเนินไปโดยค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการตอบสนอง 
ความตอ้งการในปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการในอนาคตเป็นการพฒันาที่ค  านึงถึง 
ความเป็น  “องค์รวม” คือ การกระท าส่ิงใดต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นกับส่ิงอ่ืน ๆ  
ซ่ึงการพฒันาตามแนวคิดน้ี ยึดหลักความรอบคอบ และค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งเป็นการพฒันา 
ที่ย ัง่ยืนไม่ได้ปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” เพียงแต่ตอ้งค  านึงว่า เทคโนโลยีที่น ามาใช้นั้นเป็นไป
ในทางสร้างสรรค์  หรือท าลาย  ประเทศไทยได้รับแนวคิดการพัฒนาที่ ย ั่งยืนมาปรับใช ้ 
ดงัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) รัฐบาลไดเ้น้นการพฒันา
คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันาเน้นการพฒันาอย่างองค์รวม โดยใช้เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือพฒันา
คุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้ น  จนกระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่  9  
(พ.ศ. 2545 – 2549) ซ่ึ งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา  ประเทศที่ ได้อัญ เชิญและยึดแนวคิด  
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชฯ รัชกาลที่  9 เป็นปรัชญาน าทางในการบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง  
มุ่งการพฒันาที่มีดุลยภาพระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งเก้ือกูลกันสู่การ
พฒันาอยา่งมีคุณภาพ มั่นคง และย ัง่ยืน นับเป็นการพฒันาประเทศอย่างองค์รวม โดยประชาชน 
ที่ ส่วนร่วม มุ่งสู่ เป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาที่ย ัง่ยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
อยา่งถาวร  
   จากนิยามที่กล่าวมาข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาที่ย ัง่ยืน หมายถึง การพฒันา 
ที่ด าเนินไปโดยค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการตอบสนอง 
ความตอ้งการในปัจจุบนั โดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการในอนาคต เป็นด าเนินการบนพื้นฐาน
ของการพฒันาอยา่งองค์รวมให้มีความสมดุลอยา่งรอบด้าน โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
กบัส่ิงอ่ืน ๆ ทุกมิติรอบด้าน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเป็นการพฒันาที่ไม่
ปฏิเสธระบบเทคโนโลยี เพียงแต่ตอ้งค  านึงว่า เทคโนโลยีที่น ามาใชน้ั้นเป็นไปในทางสร้างสรรค์
หรือท าลาย เปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายที่เก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันา ค  านึงถึงความเป็นองคร์วม
ในเชิงบูรณาการ โดยพิจารณาผลเช่ือมโยงที่เกิดขึ้นอยา่งหลากหลายบนความแตกต่างทางด้าน
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เศรษฐกิจที่ตอ้ง ค านึงถึงการพฒันาตามขีดความสามารถในการแข่งขนับนพื้นฐานทรัพยากรของ
ตนเอง ด้านสังคม  และส่ิงแวดล้อม ที่ตอ้งให้ความส าคญักับการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งสอดคลอ้งกบับริบททางสงัคมและวฒันธรรม  
   องค์ประกอบการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   การศึกษาแนวทางการพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ส่ิงส าคญั คือ ความย ัง่ยนื 
มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของการพฒันาที่ย ัง่ยืน ทั้งน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (2556, 12) กล่าวว่า การพฒันาที่ย ัง่ยืน คือ การพฒันาที่ เน้นให้มนุษยค์  านึงถึง
ขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก และให้มีการด าเนินการพฒันาควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยให้เป็นการพฒันาที่ตอบสนองความตอ้งการของ
คนทั้งในยคุปัจจุบนัและยคุต่อ ๆ ไป อย่างเท่าเทียมกนั จากที่กล่าวมาท าให้มองเห็นว่าการพฒันา 
ที่ย ัง่ยนืมีหลกัการส าคญั คือ การสร้างสมดุลระหวา่ง 3 มิติของการพฒันา อนัไดแ้ก่  
   1.  มิติการพฒันาเศรษฐกิจที่ย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการพฒันาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมี 
คุณภาพ กระจายรายไดใ้หเ้อ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสงัคม โดยเฉพาะคนที่มีรายไดต้  ่า  
   2.  มิติการพฒันาสังคมที่ย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการพฒันาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและ 
มีผลิตภาพสูงขึ้น ส่งเสริมใหเ้กิดสงัคมที่มีคุณภาพ และเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  
   3.  มิติการพฒันาส่ิงแวดล้อมที่ย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณ 
ที่ระบบนิเวศสามารถฟ้ืนตวักลบัสู่สภาพเดิมไดก้ารปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มในระดบัที่ระบบ 
นิเวศสามารถดูดซับและท าลายมลพิษนั้นได้ โดยให้สามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากรประเภท 
ที่ใชแ้ลว้หมดไปได ้ 
   แนวคิดและองคป์ระกอบการพฒันาที่ย ัง่ยนืขา้งตน้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต, 2552, 13) ซ่ึงกล่าวว่า กระแสในการพฒันาแบบใหม่มี 2 กระแส กระแสแรก
เป็นการพฒันาที่ย ัง่ยืนตามแนวคิดของคณะกรรมาธิการโลก ว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา 
(CSD) คือ มุ่งพฒันาควบคู่ไปกบัการให้ความส าคญัแก่ส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจากการเพิ่มจ านวน 
ประชากร ส่งผลให้เกิดปัญหาทรัพยากรร่อยหรอ และการเกิดมลภาวะ กระแสที่สอง คือ การพฒันา 
ตามแนวคิดของยเูนสโก (UNESCO) ที่ให้ความส าคญัแก่คุณค่าของมนุษยแ์ละวฒันธรรม ซ่ึงเป็น
หัวใจส าคญัของการพฒันา ส าหรับชาวพุทธแลว้ การพฒันาที่ย ัง่ยนืควรเป็นการพฒันา เพื่อสร้าง 
สังคมที่ย ัง่ยืน ควบคู่กับตอบสนองความตอ้งการของตนได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสัตวโ์ลก  
และ ประชาชนรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคตตอ้งเดือดร้อน นั่นหมายความว่า การท ากิจกรรมของมนุษย ์
ตอ้งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ตอ้งบูรณาการทั้ งเศรษฐกิจและธรรมชาติเขา้ด้วยกัน  
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เพื่อจะพิทกัษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และก าจดัความยากจนออกไป ดังนั้น การพฒันาที่ย ัง่ยืน 
จึงมี แนวทางสรุปได ้ดงัน้ี 
   1.  ตอ้งมีการวางนโยบายประชากรให้เหมาะสม เช่น ควบคุมจ านวนประชากรดว้ยการ 
วางแผนครอบครัว ในการแก้ปัญหาประชากรที่ส าคญัอยา่งหน่ึง คือ การแกปั้ญหาทางการศึกษา 
เพราะจะครอบคลุมไปถึงการแก้ปัญหาด้านอ่ืนๆ ทั้ งหมด ทั้ งปัญหาความยากจน สาธารณสุข 
ตลอดจนการอนุรักษธ์รรมชาติ  
   2.  ต้องอนุรักษ์หรือสงวนทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การประกาศพื้นที่ เป็นป่าสงวน  
วนอุทยาน  อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พนัธุ์สัตว์ป่า การฟ้ืนฟูแหล่งธรรมชาติที่ เส่ือมโทรม  
การรักษาดิน น ้ า และอากาศใหป้ลอดสารเคมีและมลภาวะ 
   3.  การผลิตเทคโนโลยกี าจดัน ้ าเสีย ตลอดจนการปรับเปล่ียนการใชชี้วิต ไม่สุรุ่ยสุร่าย 
ประหยดัพลังงาน การพฒันาที่ย ัง่ยนืจะส าเร็จได้จะตอ้งพฒันาคนให้มีจริยธรรม พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต, 2552, 15) สรุปให้เห็นว่า ปัญหาในการพฒันาที่ย ัง่ยนืที่ไม่ประสบความส าเร็จ
นั้น เกิดจากกิเลส 3 อยา่ง ที่ขดัขวางจริยธรรม คือ ตณัหา มานะ และทิฐิ เราจึงตอ้งพฒันาคนและ
เศรษฐกิจให้ คู่ขนานไปกับการพัฒนาจริยธรรม ดังนั้ น ระบบการพฒันาที่ย ัง่ยืน จึงขึ้ นอยู่กับ  
4 ปัจจยั ไดแ้ก่  
   1.  มนุษย ์ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยนั อดทน รับผิดชอบ มีฝีมือ  
มีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ พร้อมที่จะเป็นก าลังส าคญัในระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ที่จดัสรรใหเ้ก้ือหนุน และน าไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยนืโดยใหก้ารศึกษา และจดัสรรปัจจยัเก้ือหนุน  
   2.  สงัคม จดัระบบสงัคม ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร ตลอดจนกิจการต่าง ๆ 
ให้ผสมกลมกลืนสอดคล้องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันบนพื้นฐานแห่งความรู้ความเป็นจริง  
สร้าง บรรยากาศแห่งความไม่เบียดเบียน บรรยากาศแห่งความช่วยเหลือเก้ือกูล พิทักษ์ปกป้อง 
คนที่อยูใ่น สถานะต่าง ๆ ซ่ึงมีโอกาสและมีความสามารถต่างกนั  
   3.  ธรรมชาติ วิถีการพฒันาต้องยึดหลักให้มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติและ
ด ารงชีวติใหส้อดคลอ้งและกลมกลืนกบัธรรมชาติ  
   4.  เทคโนโลยี การพฒันาเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีที่เก้ือกูล ไม่ท าลายธรรมชาติ  
น าของเสียมาผลิต เวียนใชป้ระโยชน์ใหม่ สังคมไทยตอ้งพฒันาเทคโนโลยคีวบคู่ไปกบัการพฒันา
ตนเอง ตอ้งใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่วนประดิษฐ์เสกสรรของมนุษยอ์ยา่งไม่ประมาท และเพื่อเก้ือหนุน
ให้ตนเองมีชีวิตดีงาม สมบูรณ์ มีอิสรภาพและสนัติสุข แนวคิดและองคป์ระกอบการพฒันาที่ย ัง่ยนื
ขา้งตน้ 
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   สอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2547, 7) สรุปว่า 1) เป็นการพัฒนาที่ด าเนินไปโดยค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสนองความตอ้งการในปัจจุบนัโดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการ 
ในอนาคต 2) เป็นการพฒันาที่ค  านึงถึงความเป็น “องคร์วม” คือ มองวา่การจะท าส่ิงใดตอ้งค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดกับส่ิงอ่ืน ๆ ดังนั้ น การพฒันาแนวน้ีจึงยึดหลักความรอบคอบ และค่อยเป็น 
ค่อยไป 3) การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไม่ไดร้ะบุว่าตอ้งปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลย”ี เพียงแต่ตอ้งค  านึงว่า
เทคโนโลยทีี่น ามาใชน้ั้น เป็นไปในทางสร้างสรรคห์รือท าลาย 
   วรัญญู เวียงอ าพล (2546, 29) กล่าวว่า การพัฒนาแบบยัง่ยืนต้องเป็นการสร้างสรรค ์
ให้ชีวิตและสังคมดีขึ้น โดยตอ้งมีการพฒันา 4 องคป์ระกอบ คือ ธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
จิตใจหรือมนุษย ์และเศรษฐกิจ ดงัน้ี  
   1.  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คือ ยงัคงส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติให้เหมือนเดิมที่สุด 
ไม่ควรให้ธรรมชาติเปล่ียนแปลงไปมากนัก หรือถา้จ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตอ้งชดเชยหรือ
ทดแทนธรรมชาติที่ เสียไป มนุษยต์้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสู่ส่ิงแวดล้อม การแก้ไขปัญหา 
ส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐบาล เอกชน และประชาชน 
จะตอ้งไดรั้บความสนใจทั้งในระดบันโยบาย ระดบัการวางแผน และระดบัปฏิบตัิ  
   2.  สังคม คือ ประชาชนมีคุณภาพดีกินดีอยู่ดี สังคมปลอดภัยสงบสุข เป็นสังคม 
ที่ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ยงัคงมีวฒันธรรมเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน  
   3.  จิตใจและมนุษย ์คือ ต้องมีการพัฒนาทั้ งด้านร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งและ
สมบูรณ์อยูเ่สมอ โดยเฉพาะในเร่ืองของจิตใจ  
   4.  เศรษฐกิจ คือ ต้องมีการหมุนเวียนของรายได้มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้ น  
มีการผลิตที่เหมาะสมกบัทรัพยากรและความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยที่การผลิตตอ้งไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แบบใหม่ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ม มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วประหยดั และปลอดภยัให้แก่ชุมชน
รวมทั้งเป็นยคุของขอ้มูลข่าวสาร  
   ขณะที่ สมพร แสงชยั (2550, 18) อธิบาย การพฒันาที่ย ัง่ยนืไว ้ดงัน้ี  
   1.  ระบบการพฒันามนุษยเ์ป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สุดของการพฒันา หากตอ้งการจะแกไ้ข 
ปัญหาการพฒันาอยา่งแทจ้ริง และท าเอามนุษยท์ี่พฒันาแลว้มาเป็นแกนกลางของการพฒันามนุษย์
จึง จะเขา้ถึงความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์และมีชีวิตที่ดีงาม และช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการพฒันา 
ที่ ย ัง่ยนืไดก้ารพฒันามนุษยมี์ 3 ระดบั คือ  
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     1.1  ระดบัพฤติกรรม โดยการสร้างพฤติกรรมเคยชินที่ดีพฤติกรรมเคยชินอิทธิพล
ต่อจิตใจและปัญญา หากพฤติกรรมเคยชินเก้ือกูลต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมเกิดขึ้น จนกลายเป็น
วฒันธรรมและวนิยัการบงัคบัควบคุมหรือการใชอ้  านาจก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดขึ้น  
     1.2  ระดับจิตใจ ซ่ึงเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมและปัญญา จิตใจประสานกับ
พฤติกรรม และท าให้พฤติกรรมย ัง่ยืนด้วยการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ความรู้จกั สันโดษอยา่งฉลาดและมีจุดหมาย การมีสติไม่ปล่อยตวัและใจให้ตวัเองขึ้นต่อวตัถุและ 
ส่ิงบริโภค มากเกินไป การมีอุดมคติและปณิธานในหน้าที่การงาน และการบรรลุจุดหมายแห่งชีวิต 
และการมีจิตที่คิดให ้
     1.3  ระดับปัญญาซ่ึงเป็นตวัแก้ปัญหา และจดัปรับพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตวั
พอดี เพราะปัญญามองเห็นระบบปัจจยัสมัพนัธ์แห่งสรรพส่ิงชกัน าให้คิด และพจิารณาถึงเหตุปัจจยั 
ท าให้เกิดความพอดีเพราะบริโภคดว้ยปัญญา ตรวจสอบพฤติกรรมโดยไม่ประมาท และขจดัความ
เช่ือถือ ค่านิยม และแนวคิดที่ผดิ ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมส่ิงที่ดีงามเขา้มาแทนที่  
   2.  ระบบการพฒันาที่ย ัง่ยนื นอกจากตอ้งมีมนุษยท์ี่พฒันาแลว้เป็นแกนกลางของการ 
พฒันาในฐานะทรัพยากรมนุษยแ์ล้ว ยงัต้องมีสังคมที่ เกิดจากเจตจ านงค์ของมนุษยแ์ละเป็น 
ประโยชน์ต่อมนุษย ์สังคมตอ้งเก้ือกูลต่อธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนมนุษย ์แต่ส่งเสริมมนุษยแ์ละ 
ธรรมชาติสร้างความสมดุลแห่งการพฒันาทางเศรษฐกิจดว้ยมชัฌิมาปฏิปทาที่เนน้คุณภาพมากกว่า 
ปริมาณ ช่วยเหลือผูอ่ื้นและส่ิงที่มีชีวติกบัระบบนิเวศลดความตอ้งการทางวตัถุลง บริโภคเพือ่คุณค่า 
แท้จริงของชีวิต ท างานเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษยล์ดการแข่งขันและเพิ่มความร่วมมือ 
เพื่อ คุณภาพชีวิต และสร้างระบบเศรษฐกิจที่รู้จกัประมาณพอดีส่วนเทคโนโลยซ่ึีงเป็นเคร่ืองมือ 
ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตต้องถูกใช้อย่างมีสติและเป็นคุณอย่างแท้จริง รู้จักประมาณและ 
มีสัมมาทิฎฐิ รู้จกัพฒันาและควบคุมตนเอง และเน้นการพฒันาคุณภาพของคนและให้คนเขา้ถึง
ธรรมชาติการศึกษา ตอ้งเน้นการพฒันามนุษยโ์ดยบูรณาการจริยธรรมเขา้กบัวชิาการและวิทยาการ
ทั้งหมด และการเมือง ตอ้งมาจากประชาชนและเป็นธรรมาธิปไตย  
   3.  ระบบธรรมชาติจะถูกอนุรักษ์ได้ถ้ามนุษยมี์ทศันคติที่ดีต่อธรรมชาติและเห็นว่า 
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติเพราะมนุษยท์ุกคนอยูภ่ายใตก้ฎธรรมชาติ มนุษยไ์ม่ควรแปลก
แยกจากธรรมชาติและมนุษยค์วรท าความดีคืนใหแ้ก่ธรรมชาติดว้ย  
   กล่าวโดยสรุป  การพัฒนาที่ ย ั่งยืน  ต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น
องคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจ เป็นการพฒันาที่ตอบสนองความตอ้งการของคนทั้งในยคุปัจจุบนั และ
ยคุต่อ ๆ ไป อยา่งเท่าเทียมกันโดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต ด้านสังคม เป็นการ
พฒันาสงัคมที่ย ัง่ยนื พฒันาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิตภาพสูงขึ้น ส่งเสริมให้เกิดสังคม 
ที่ มีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้รวมถึงการจัดระบบสังคม  สร้างบรรยากาศแห่งความ 
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ไม่เบียดเบียน บรรยากาศแห่งความช่วยเหลือเก้ือกูล พิทักษ์ ปกป้องคนที่อยู่ในสถานะต่าง ๆ  
ซ่ึงมีโอกาสและมีความสามารถต่างกัน คนในสังคมมีคุณภาพดีกินดี อยู่ดีเป็นสังคมปลอดภัย  
สงบสุข และมีวฒันธรรมเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ิน ด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นการ
พฒันาส่ิงแวดล้อมที่ย ัง่ยนืพฒันาที่ด  าเนินไป โดยค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ดา้นมนุษยเ์ป็นการพฒันามนุษยซ่ึ์งเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สุดของการพฒันา ตอ้งมีการ
พฒันามนุษยท์ั้งดา้นร่างกายและจิตใจให้เขม้แข็ง และสมบูรณ์อยูเ่สมอ มีคุณภาพ ดา้นเทคโนโลยี
เป็นการพัฒนาเทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยีที่ เก้ือกูล ไม่ท าลายธรรมชาติ มีความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยแีละวิทยาศาสตร์แบบใหม่ที่สอดคลอ้งกบัการอนุรักษ์ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ตอ้งค านึงวา่เทคโนโลยทีี่น ามาใชน้ั้น เป็นไปในทางสร้างสรรคห์รือท าลาย ใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีสติ
และเป็นคุณอยา่งแทจ้ริง  
 
แนวคดิเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน    
   การศึกษาการพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ส่ิงส าคญัอยา่หน่ึง คือ การศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรและส่ิวแวดล้อม ซ่ึงเป็น 
ส่ิงส าคญัในการมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ชุมชนเป็นแนวคิดที่เร่ิมก่อรูปมาหลายทศวรรษแลว้ ด้วยเหตุผลที่ว่าการพฒันาประเทศที่ผ่านมา
ด าเนินการโดยรัฐเพียงฝ่ายเดียวศกัยภาพและขีดความสามารถของประชาชน ในการจดัการและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน ซ่ึงมีทุนทางประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ินไม่ได้รับความส าคัญ
ยงัผลให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างย ัง่ยืน ดังนั้ น การเคล่ือนไหวของกลุ่มพลังต่าง ๆ 
จึงผลักดันให้ทุกฝ่ายหันมาทบทวนและพินิจพิเคราะห์ถึงประสบการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา 
ท าให้ไดบ้ทสรุปว่า ประชาชนน่าจะได้เป็นผูเ้ขา้ไปส่วนร่วมหรือเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการ
วเิคราะห์ปัญหาและแสวงหาทางออกร่วมกบัภาครัฐ 
   การมีส่วนร่วมของประชาชนมีพฒันาการมาเป็นล าดบั ทั้งจากการผลกัดนัขององคก์ร 
ทางสังคมผนวกกบัการเปล่ียนแปลงความคาดหวงัของสังคมนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความเป็น
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การพฒันาเทคโนโลยี ข่าวสารขอ้มูล และการตื่นตวัของประชาชน 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ซ่ึงเป็นแรงขับเคล่ือนที่ส าคัญที่ท  าให้
ภาครัฐตอ้งหันมาทบทวนการด าเนินงานที่เน้นแต่ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ซ่ึงนับเป็นการเปิดมิติใหม่
ของการบริหารการพฒันาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีบทบาทมากขึ้ นและพร้อมที่จะถูก
ตรวจสอบการด าเนินงานจากประชาชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและพฤติกรรม โดยผล 
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ประการหน่ึงจากการขบัเคล่ือนของสังคม เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงคือการประกาศใชก้ฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร พ.ศ. 2540 ซ่ึงสาระส าคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สงวนบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติไวอ้ยา่งชดัเจน แนวคิดการมีส่วนร่วม 
มีผูใ้ห้ค  านิยามไวห้ลากหลาย เช่น สถาบนัวิจยัเพื่อพฒันาสังคมของการสหประชาชาติอธิบาย
ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นกระบวนการเก่ียวกับการตัดสินใจและการกระท าใน
กระบวนการตดัสินใจนั้นเก่ียวกบัจุดประสงคท์างสังคมและการจดัสรรทรัพยากรส่วนการกระท า
เป็นการกระท าโดยความสมัครใจต่อกิจกรรมและโครงการและในมุมมองของ อิศ เรศ  
ศนัสนียว์ิทยกุล (2556, 39) มองวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนว่าให้ประชาชนเป็นผูค้ิดคน้ปัญหา
เป็นผูท้  าทุกอยา่งไม่ใช่ว่าเราก าหนดไปแลว้ว่าให้ประชาชนเขา้ร่วมในเร่ืองหน่ึงทุกอยา่งตอ้งเป็น
เร่ืองของประชาชนที่คิดขึ้นมา แบ่งได ้5 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 
   1.   ร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาตลอดจนแนวทางแกไ้ขปัญหา 
   2.   ร่วมในการตดัสินใจเลือกวธีิการแกไ้ขและการวางแผนเพือ่แกไ้ขปัญหา 
   3.   ร่วมในการปฏิบติังานในกิจกรรมการพฒันาตามแผนที่ก  าหนด 
   4.   ร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรมการพฒันา 
   5.   ร่วมในการวเิคราะห์ ติดตามผลปฏิบติังานร่วมกบัผูป้ฏิบติังานสนาม 
   ขณะที่ ทวทีอง  หงส์วิวฒัน์  (2527, 32) ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่จริงว่า น่าจะหมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการ
และควบคุมการใชแ้ละการกระจายทรัพยากรและปัจจยัการผลิตที่มีอยูใ่นสังคมเพื่อประโยชน์ต่อ
การด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสงัคมตามความจ าเป็นอยา่งศกัด์ิศรีในฐานะสมาชิกของสงัคม อีกทั้ง    
ธวชั สุทธิกุลสมบตัิ (2541, 35) มีความเห็นวา่ การที่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการคิด
ริเร่ิม การพจิารณาตดัสินใจ การร่วมมือรับผดิชอบในเร่ืองต่าง ๆ อนัมีผลกระทบมาถึงประชาชนเอง 
การที่สามารถท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาชนบท เพือ่แกไ้ขปัญหาและน ามาซ่ึงสภาพ
ความเป็นอยูข่องประชาชนที่ดีขึ้น นอกจากน้ี นรินทร์ชัย พฒันพงศา (2546, 42) ให้ความเห็นว่า 
การพฒันาที่จะเป็นผลดีและเป็นธรรมชาตินั้น ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันานับตั้งแต่
ระยะเร่ิมตน้ของการก าหนดเป้าหมายและแนวทางของการพฒันาดังกล่าว ยอ่มตอ้งโอนอ่อนต่อ
ความแตกต่าง ๆ ของท้องถ่ิน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและ 
การตดัสินใจของประชาชนเจา้ของทอ้งถ่ิน ส่วนแนวคิดการมีส่วนร่วมของปะชาชนในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ มิศรา สามารถ (2543, 27) กล่าวถึง การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชน 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคคล กลุ่ม  องค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการการจดัการป่าและทรัพยากร 
ทุกขั้นตอน อาทิ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นและช้ีประเด็นปัญหา การตดัสินใจ 
ก าหนดนโยบาย การวางแผนการจดัการ การไดรั้บผลรับผลประโยชน์ การตรวจสอบการใชอ้  านาจ
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รัฐทุกระดบั การติดตามประเมินผลและแกไ้ขปัญหาอุปสรรค การท างานแบบมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลและองคก์รหลายประเภท เพื่อให้เกิดความสมานไมตรีที่ตอ้งการ องคป์ระกอบที่ส าคญั  
คือผูร่้วมงานทุกฝ่ายตอ้งมีอุดมการณ์ เป้าหมายและมีประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ อิศเรศ 
ศนัสนียว์ิทยกุล (2556, 39) ให้ขอ้คิดเห็นว่า การมีส่วนร่วมที่มีการจดักระบวนการที่เหมาะสมโดย
เทคนิคและวธีิการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งสร้างสรรคล์ะเป็นระบบที่น าไปสู่การเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชนและมีความส าคญัอยา่งยิง่ก็ คือ การจดัการทางวฒันธรรม ซ่ึงมี 2 ประการ 
   ประการที่แรก จะตอ้งเป็นเคร่ืองมือหรือกระบวนการที่จดัให้ในทอ้งถ่ินสามารถคิดและ
เขา้ใจความเช่ือมโยงปัญหาของตนเองและชุมชนกบัโครงสร้างภายนอกใหเ้ขา้ใจและมัน่ใจร่วมกนั
ว่าจะตอ้งท าให้ปัญหาส่วนตวัส่วนครอบครัว เช่น ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ปัญหาส่ิงแวดล้อม
และอ่ืนๆเป็นปัญหาของชุมชนโดยรวมให้ได้บางชุมชน ระดับหมู่บา้นมาร่วมรับผิดชอบปัญหา
บางอยา่งตอ้งแกไ้ขในระดบัประเทศ 
   ประการที่สอง การจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชนจะเป็นไปด้วยการฝึกความ
อดทน (ขันติ) และอย่างสันติเป็น “อารยะธรรมสังคม” สังคมที่ มีอารยะธรรมที่ เป็นคุณภาพ 
ที่อยู่ในตวั ในมุมมองของ โคเฮน และอัพฮอล์ฟ (Cohen and Uphoff, 1980) อธิบายขั้นตอนของ 
การมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน คือ 
   1.   การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
   2.   การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ  
   3.   การมีส่วนรวมในผลประโยชน์ 
   4.   การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
   สอดคลอ้งกบั จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย และคณะ (2549, 14) ทีส่รุปวา่ องคป์ระกอบของการ
มีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 
   1.   ร่วมคิด คือ การร่วมวาดภาพอนาคตและความส าเร็จของชุมชนภายใตข้อ้มูลพื้นฐาน
ของชุมชน ทุนทางสังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม และจิตส านึกของชุชนและทิศทางการพฒันา
ประเทศ รวมทั้งร่วมคิดวางยทุธศาสตร์การพฒันาชุมชน 
   2.   ร่วมวางแผน คือ การก าหนดการท างานร่วมกันของคนในชุมชนที่รวมกลุ่มกันขึ้น
เป็นเครือข่ายเพื่อจดัท าแผนชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ยโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน
ช่วงเวลาที่ก  าหนด 
   3.   ร่วมปฏิบติั คือ การรวมตวักนัของเครือข่ายเพื่อท างานตามแผนงานและโครงการ
และกิจกรรมที่วางไว ้การปฏิบติัอาจตอ้งอาศยัความร่วมมือจากองคก์รทอ้งถ่ิน และแหล่งทรัพยากร
ชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ วดั โรงเรียน ร้านคา้ วิทยุชุมชน ผูน้ าจิตวิญญาณ ปราชญ์ชาวบา้น ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินประชาคมกลุ่มต่าง ๆ เพือ่ร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมใหป้ะสบส าเร็จ 



48 

 

   4.   ร่วมติดตามประเมินผล คือ การร่วมตรวจสอบติดตามผลความก้าวหน้าและ
ประเมินผลการด าเนินงานที่เครือข่ายไดค้ิด และปฏิบติัร่วมตวั เพื่อทราบและแกไ้ขปัญญาอุปสรรค
ที่เกิดอนัท าใหเ้กิดการพฒันาร่วมกนั 
   ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547, 44) ก าหนดกรอบ
แนวคิด เพื่อน าไปสู่ยุทธศาสตร์และวิธีการด าเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนืในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัน้ี 
   1.   การมีส่วนร่วมตอ้งมาจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประชาชนและ
ชุมชนท้องถ่ิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตอ้งอยู่ในทุกขั้นตอนของการจดัท าแผนการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งย ัง่ยืนทั้งแผนชุมชน แผนท้องถ่ินและแผนระดับชาติ
จนกระทัง่สามารถน าแผนดงักล่าวไปสู่การปฏิบติั ทั้งน้ี เร่ิมกระบวนการจากการมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ ก าหนดวิสัยทศัน์ ก าหนดนโยบาย จดัท าแผนปฏิบัติการ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   
การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการทบทวนผลสมัฤทธ์ิ ทั้งน้ี การจดัท าแผนควรเร่ิมมาจากการ
จดัท าแผนชุมชนในลกัษณะระดับรากหญา้ขึ้นมาให้แล้วเสร็จ แลว้จึงค่อยจดัท าแผนทอ้งถ่ินและ
แผนชาติตามล าดบั 
   2.  ปรับสัดส่วนของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ มีความเหมาะสมเพื่อสร้างสังคมเรียนรู้ เช่น คณะกรรมการ 
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ควรมีผูแ้ทนจากภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคอ่ืน ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม
เป็นตน้ 
  3.   เน่ืองจากระดบัความรู้ของประชาชนมีความแตกต่างกนั ดงันั้น การเปิดให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมตอ้งมีการพฒันาองคค์วามรู้และศกัยภาพของประชาชนและทอ้งถ่ินควบคู่กนัไป
ดว้ย ทั้งน้ี เพือ่ไม่ให้เกิดปัญหาจากความแตกต่างของฐานความคิดตามมา รวมทั้งตอ้งมีการก าหนด
ระดบัของการเขา้มามีส่วนร่วมไวด้ว้ย 
  4.  มีเวทีที่เปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมอยา่งมีศกัด์ิศรีอยา่งเท่าเทียมกนั 
  5.  ตอ้งมีกฎหมายรองรับ และตอ้งการปรับเปล่ียนแนวคิดของภาครัฐให้มียอมรับและ
สนบัสนุนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 
   การมีส่วนร่วม ผูว้จิยัมีความเห็นวา่การร่วมมีความส าคญั เพราะเป็นกระบวนการร่วมมือ
ในการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ร่วมกนัของชุมชนทอ้งถ่ิน เร่ิมตั้งแต่การคน้หาสาเหตุของปัญหาจนถึง
วิธีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย โดยชุมชนเป็นผูร่้วมกันก าหนดทิศทาง 
ในการแกไ้ขปัญหาของตนเอง ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเห็นว่าน่าจะใชแ้นวคิดการมีส่วนร่วมมาเป็นแนวทาง 
การพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
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แนวคดิ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   แนวคิดเก่ียวกบัผูน้ าเร่ิมเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั และมีแนวคิดเก่ียวกบัผูน้ าหรือภาวะ
ผูน้ าอยูห่ลายประการ มีการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูน้ าแบ่งตามระยะการพฒันา
ประกอบด้วย ทฤษฎีคุณลกัษณะภาวะผูน้ า ทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ า ทฤษฎีตามสถานการณ์ ทฤษฎี
ความเป็นผูน้ าเชิงปฏิรูป ซ่ึงในการศึกษาวิจยั การพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการ
บริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ คร้ังน้ีผูว้ิจยั
ใช้แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ า ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ (Transformational 
Leadership) แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบผูรั้บใช้ (Servant Leadership) และแนวคิดทฤษฎีภาวะ
ผูน้ าแบบสร้างแรงจูงใจ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
   ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นทฤษฎีภาวะผูน้ าที่มีการศึกษากนัมากเร่ิม ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1978 เป็นตน้มา ทฤษฎีน้ีมีลกัษณะที่บ่งบอกถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงภายในตวับุคคล โดยผูน้ า
จะมุ่งเนน้การเปล่ียนแปลงเร่ืองค่านิยม คุณธรรม มาตรฐานและการมองการณ์ไกลใน อนาคตมุ่งให้
ความส าคญัต่อการประเมินระดับแรงจูงใจของผูต้าม ด้วยคุณค่าความเป็นมนุษย ์ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมีสาระครอบคลุมแนวคิด ภาวะผูน้ าเชิงบารมี (Charismatic Leadership) ภาวะผูน้ าเชิง
วิสัยทศัน์ (Visionary Leadership) ภาวะผูน้ าเชิงวฒันธรรม Cultural Leadership) (สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 
2550, 367) ภาวะผู ้น าการเป ล่ียนแปลงจึงเป็นทฤษฎีภาวะผู ้น าที่สามารถใช้ในการอธิบาย
กระบวนการอิทธิพลเป็นรายบุคคล ระหว่างผูน้ ากับผูต้าม จนถึงทั้งองค์กรระหว่างผูน้ ากับตาม 
ในองคก์รทุกคน ตลอดจนวฒันธรรมการท างานในองคก์ร ภายใตส้ถานการณ์ความผูกพนัต่อกัน
อย่างมั่นคงระหว่างผูน้ ากับผูต้าม ซ่ึงเป็นทฤษฎีที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์โลกในยุค
ปัจจุบนัที่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา 
   ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   มีนกัวชิาการต่างประเทศไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงหลายท่าน เช่น
เบอร์น (Burms, 1978, 20) ใหค้วามหมายวา่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการ ซ่ึงผูน้ าและ
ผูต้ามต่างยกระดับซ่ึงกันและกันในด้านศีลธรรมและแรงจูงใจให้สูงขึ้น ภาวะผูน้ าน้ีจะสามารถ 
ท าให้เห็นเป้าหมายที่วางไวอ้ยา่งชดัเจน สามารถท างานจนประสบความส าเร็จในการเปล่ียนแปลง
ไดด้งัที่ต ั้งใจ ความหมายดงักล่าวเนน้ในเร่ืองของการวางเป้าหมายของงาน ทั้งน้ี แบส (Bass, 1985, 
14 – 20) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง คือ ผูท้ี่กระตุน้ จูงใจผูต้ามให้กระท ามากกว่า 
ที่คาดหวัง มีความเช่ือมั่นที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามที่ปรารถนา และใช้ความพยายาม 
เพื่อยกระดับความตอ้งการของผูต้ามให้เป็นล าดับขั้นของความตอ้งการที่สูงขึ้ น ตามล าดับขั้น 
ความต้องการของมาสโลว์ ความหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะพัฒนาภาวะผู ้น า 
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การเปล่ียนแปลงอยา่งไรตอ้งอาศยัพื้นฐานความตอ้งการเป็นส าคญั แมแ้ต่แนวคิดของ เบอร์น (Burms) 
และแนวคิดของ แบส (Bass) ทั้งสองแนวคิดมีความมุ่งหมายต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ     
เดสเลอร์ (Dessler, 1998, 202) ใหค้วามหมายของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงว่า เป็นกระบวนการใช้
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัในเร่ืองทศันคติ และขอ้สมมติฐานของสมาชิกขององคก์รและ
ต่อการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในเร่ืองทัศนคติ และข้อสมมติฐานของสมาชิกของ องค์กรและ 
ต่อการสร้างความผูกพนัส าหรับพนัธกิจ วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กรโดยการถ่ายโอน
ความรู้สึกต่อพนัธกิจการกระตุน้ ประสบการณ์การเรียนรู้ การดลใจใหใ้ชว้ธีิใหม่ในการคิด 
   ส่วน คุค, ฮันซาเกอร์ และคอฟเฟย ์(Cook, Hunsaker and Coffey, 1997, 481) กล่าวถึง
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงว่า คือ ผูน้ าซ่ึงเติมพลงัให้แก่บุคคลอ่ืนด้วยวิสัยทศัน์และกลยทุธ์ที่จะท าให้
องคก์ร มีชีวติและมีความส าคญัขึ้นมาใหม่ภายใตก้ารเปล่ียนแปลง ในขณะที่ ยลูคิ (Yuki, 1998, 20) 
กล่าวว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงที่สร้างความผูกพนัต่อจุดประสงค์ขององค์กรและเพิ่มพลัง
อ านาจให้แก่ผูต้าม เพื่อที่จะท าให้ประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์ (Objectives) และ รอสต ์
(Rost, cited in Razik and Swanson, 2001, 213) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง คือ ความเก่ียวขอ้ง
ของผูค้นที่กระตือรือร้น การก าหนดเก่ียวพนัธ์ในความสมัพนัธ์เชิงอิทธิพลบนฐานของการชกัชวน
โนม้นาว ตั้งใจมุ่งมัน่ต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นโดยแทจ้ริง 
   จากแนวคิดภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของนักคิดนักวิชาการที่กล่าวมาขา้งต้นท าให้
มองเห็นวา่แต่ละแนวคิดมีจุดเด่น จุดร่วมต่างกนั จุดเด่นของแต่ละแนวคิดจะเนน้ไปในส่วนของผูน้ า
ตามสภาพพื้นที่ จุดร่วมที่ส าคญั คือ เป็นการก้าวหรือยกระดบัผูน้ าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น  
ซ่ึงแนวคิดผูน้ าการเปล่ียนแปลงน้ีมีความส าคญัในการศึกษาการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน ต้องอาศัยแนวคิดความเป็นผูน้ า 
ในหลายส านักคิด ทั้ งน้ี  เซอ ร์จิโอวาน (Sergiovanni, cited in Razik and Swanson, 2001, 477)  
กล่าวว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นภาวะผูน้ าที่ผลิต จินตทศัน์ ค่านิยมที่กวา้งขวาง ประกอบดว้ย 
ความยุติธรรม ความเป็นเลิศ ประชาธิปไตย และการเท่าเทียมกัน และท าให้โรงเรียนประสบ
ความส าเร็จสู่ความเป็นเลิศได้ จากแนวคิดของ เซอร์จิโอวาน (Sergiovanni) สามารถน ามาพฒันา
เป็นกรอบแนวคิดในการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมได้เป็นอย่างน้ี เพราะผูน้ าที่มีภาวะความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงต้องมีจินตทัศน์ 
พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ด้วยความยุติธรรม เท่าเทียมกัน อีกทั้งยงัสอดคล้องกันกับแนวคิด 
ของ เบนนิส และนานัส (Bennis and Nanus, cited in Razik and Swanson, 2001, 217) ที่กล่าวว่า  
ภาวะ ผูน้ าการเปล่ียนแปลง คือ ความสามารถของผูน้ าที่จะปรับรูปและยกระดับแรงจูงใจ และ
เป้าประสงคข์องผูต้ามใหบ้รรลุผลส าเร็จของการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 
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   จากการศึกษาแนวคิดผูน้ าการเปล่ียนแปลงของส านักคิดต่าง ๆ พอสรุปได้ว่า ผูน้ า 
การเปล่ียนแปลงตอ้งมีจินตทศัน์ในการพฒันา มีเป้าหมายชดัเจน พฒันาส่ิงต่าง ๆ ตามล าดบัขั้นตอน 
สามารถสร้างแรงจูงใจให้การน าให้กับคนอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาภาวะผู ้น า 
การเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
จ  าเป็นตอ้งอาศยัองค์ประกอบแนวคิดของผูน้ าการเปล่ียนแปลงที่กล่าวมาขา้งตน้เป็นแนวทาง 
ในการพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ทั้งน้ี การพฒันาผูน้ าการเปล่ียนแปลง
จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ หลายส่วนหรือเรียกว่าองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ทั้งน้ี องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง สามารถที่จ  าก าหนดเป็นทฤษฎีได้
ดงัน้ี (สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์, 2550, 38) 
   ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเบอร์น 
   เบอร์น (Burns, 1978, 175) อธิบายถึง ภาวะผูน้ าในเชิงกระบวนการที่ผูน้  ามีอิทธิพล 
ต่อผูต้ามและในทางกลับกันผูต้ามก็ส่งอิทธิพลต่อการแก้ไขพฤติกรรมของผู ้น าเช่นเดียวกัน  
โดยแนวคิดของเบอร์น เห็นวา่ผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความพยายามที่จะยกระดบัของความตระหนักรู้
ให้เกิดขึ้นกบัผูต้าม การยกระดบัความตระหนักรู้น้ีเป็นแนวคิดที่เบอร์นให้ความสนใจ ซ่ึงจะท าให้
เกิดค่านิยมทางสังคมได้รับการกระตุ้นและเกิดการพฒันา เบอร์นคิดว่า การที่ผูน้  ามีภาวะผูน้ า 
การเปล่ียนแปลงจะท าให้ผูน้ าได้รับแนวคิดจากผูน้ าไปด้วยและสามารถพฒันาไปสู่ส่ิงที่ดีกว่า 
แนวคิดน้ียงักล่าวอีกว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะแสดงออกได้หรือการน ามาใช้ได้ต้องมี
แรงจูงใจ หรือการสร้างแรงจูงใจในการแสดงออกไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรก็ตาม  
การแสดงออกขึ้นอยูก่บั อ  านาจ ระดบัแรงจูงใจ และทกัษะเพือ่ไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนั ซ่ึงเกิดไดใ้น 
3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2550, 45) 
   1.  ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) เป็นแนวคิดที่เกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ผูน้  าติดต่อกับผูต้าม เพื่อที่จะท าให้เกิดแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน  
ทั้งน้ี  ผูน้ าจะใช้รางวลัในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อแลกเปล่ียนกับ
ความส าเร็จในการท างาน ถือว่าผูน้ าและผูต้ามมีความต้องการอยู่ในระดับขั้นแรกตามทฤษฎี 
ความตอ้งการล าดบัขั้นของมาสโลว ์(Maslow’s Need Hierarchy Theory) 
   2.  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ผูน้ าและผูต้ามมีปฏิสัมพนัธ์
กนัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพทั้งสองฝ่าย คือ เปล่ียนผูต้ามไปเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงและ
เปล่ียนผูน้ าการเปล่ียนแปลงไปเป็นผูน้ าแบบจริยธรรม กล่าวคือ ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะตระหนัก
ถึงความตอ้งการของผูต้ามและจะกระตุน้ตามใหเ้กิดความส านึกและยกระดบัความตอ้งการขอผูต้าม
ใหสู้งขึ้นตามล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวแ์ละท าให้ผูต้ามเกิดจิตส านึกของอุดมการณ์ยดึถือ
ค่านิยมเชิงจริยธรรม เช่น อิสรภาพ ความยติุธรรม ความเสมอภาค สนัติภาพ และสิทธิมนุษยชน 
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   3.  ภาวะผูน้ าแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะเปล่ียนเป็น
ผูน้ าแบบจริยธรรมอยา่งแทจ้ริง เม่ือไดย้กระดบัความประพฤติและความปรารถนา เชิงจริยธรรม
ของผูน้ าและผูต้ามให้สูงขึ้น ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้ งสองฝ่าย สร้างจิตส านึกให้ ผูต้ามเกิด
ความต้องการในระดับขั้นที่ สูงกว่าเดิมตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ หรือระดับ 
การพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิ ร์ก  แล้วจึงด า เนินการเป ล่ียนสภาพท าให้ผู ้น าและผู ้ตาม 
ไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงขึ้น ผูน้ าทั้งสามลักษณะตามทฤษฎีของเบอร์น มีลักษณะเป็นแกนต่อเน่ือง 
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนอยู่ปลายสุดของแกน ซ่ึงตรงกันข้ามกับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงมุ่งเปล่ียนสภาพไปสู่ภาวะผูน้ าแบบจริยธรรม 
   ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของแบสและอโวลิโอ 
   นอกจากแนวคิดของเบอร์นแลว้ แบส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994, 2) มีแนวคิด
เก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงว่า ผูน้ าที่มีภาวะความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงตอ้งมีคุณลกัษณ์
ที่แตกต่างจากผูน้ าในลกัษณะอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การที่สามารถจะกระตุน้ใหผู้น้ าหรือผูร่้วมงานเกิดความ
สนใจในการท างานหรือด าเนินกิจกรรม อีกทั้งยงัท  าใหผู้ต้ามหรือผูร่้วมงานเกิดทศันมิติหรือมุมมอง
กระบวนทศัน์แง่มุมใหม่ ๆ ท าให้เกิดการตระหนักในเร่ืองภารกิจและวิสัยทศัน์ สามารถน าให้เกิด
การมองไปขา้งหน้า ทั้งน้ี แบส (Bass) ยงัได้เสนอแนวคิดของภาวะผูน้ าออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน ซ่ึงทั้งสองแนวคิดน้ีมีความเป็นพลวตั 
ที่เน่ืองกนัและอาศยักนัตามเห็นการณ์และสถานการณ์ โดยที่ผูน้  าจะใชภ้าวะผูน้ าแบบไหนก็ขึ้นอยู่
กบัสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพือ่ชกัจูงใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือพฒันา ยกระดบัขึ้นดีขึ้นโดยใหผู้ต้าม
เกิดมุมมองของการปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ อย่างไรก็ตาม แบส (Bass)  
ยงักล่าวว่า ผูน้ าแบบแลกเปล่ียนเม่ือน ามาใช้แล้วอาจจะส่งผลท าให้เกิดประสิทธิภาพต ่ากว่า 
ที่ก  าหนดมากกวา่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง นอกจากนั้น แบส และ อโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994, 
2 – 6) เสนอโมเดลภาวะผู ้น าเต็มรูปแบบ (Model of The Full Range of Leadership) ประกอบด้วย  
ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลง ภาวะผู ้น าแบบแลกเปล่ียน และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย  
(Laissez – Faire Leadership) หรือเรียกอีกอยา่งว่า พฤติกรรมความไม่มีภาวะผูน้ า (Non–Leadership 
Behavior) (สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2550, 57) เป็นภาวะผูน้ าที่ไม่มีความพยายามขาดความรับผิดชอบ 
ไม่มีการตดัสินใจ ไม่เต็มใจที่จะเลือกยนือยูฝ่่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม เม่ือผูต้ามตอ้งการผูน้ า  
ผูน้ าจะไม่อยู ่ไม่มีวสิยัทศัน์เก่ียวกบัภารกิจขององคก์ร ไม่มีความชดัเจตใน เป้าหมาย 
   ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของคูซส์และพอสเนอร์ 
   นอกจากแนวคิดของ เบอร์น แบส และอโวลิโอ แล้วยงัมีแนวคิดของ คูซส์ และพอสเนอร์ 
(Kouzes and Posner, 1997, 15) ที่มีแนวคิดความเช่ือที่ว่า การเป็นผูน้ าเป็นกระบวนการอยา่งที่หน่ึง
ที่สามารถสอดไดห้รือถ่ายทอดได ้โดยที่ผูน้  าจะสอดหรือถ่ายทอดนั้นจะตอ้งไดรั้บอ านาจอิทธิพล
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จากผูอ่ื้นก่อน ทั้งน้ี ความเป็นผูน้ านั้ นจะตอ้งมาจากความเช่ือมั่นต่อเป้าหมาย วตัถุประสงค์และ 
การเต็มใจ คูซส์ และพอสเนอร์ ยงัไดแ้สดงภาวะผูน้ าออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าที่กลา้ทา้ทาย
ต่อกระบวนการ (Challenging the Process) ภาวะผูน้ าที่สร้างแรงดลใจต่อวสิัยทศัน์ร่วม (Inspiring a 
Shared Vision) ภาวะผูน้ าที่สามารถเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานให้ผูอ่ื้น (Enabling Others to Act) 
ภาวะผู ้น าที่ เป็นต้นแบบน าทาง (Modeling the Way) และภาวะผู ้น าที่สามารถกระตุ ้นหัวใจ 
(Encouraging the Heart) ทั้ งน้ี  ผู ้น าจึงต้องท าทุกอย่างเพื่อบ ารุงขวญัก าลังใจของเพื่อให้ไปสู่
วตัถุประสงคต์ามเป้าหมายที่วางไวอ้ยา่งชดัเจน 
   ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของพอดซาคอฟฟ์ และคณะ 
   แนวคิดภาวะผู ้น าของ พอดซาคอฟฟ์ และคณะ (Podsakoff, et al., อ้างถึงใน สุเทพ  
พงศ์ศรีว ัฒน์ , 2550, 37) เป็นแนวคิดที่ ให้ผู ้น าการเป ล่ียนแปลงมีพฤติกรรมหลักที่ ส าคัญ  
อยา่งนอ้ยที่สุด 6 ประการ คือ   
   1.  การบ่งช้ีและให้ความชัดเจนด้านวิสัยทศัน์ (Identifying and Articulating a Vision) 
คือ การที่ผูน้  ามีพฤติกรรมที่จะด าเนินการที่มุ่งหมายในการพฒันา มีความชดัเจนและสร้างแรงดลใจ
ใหผู้ต้ามไดด้ าเนินตาม 
   2.  แสดงแบบอย่างของพฤติกรรมที่ เหมาะสมกับผู ้ตาม Providing an Appropriate 
Model) เป็นแนวคิดพฤติกรรมของผูน้ าในการแสดงแบบอยา่งของการประพฤติปฏิบติั เพือ่ใหผู้ต้าม
ด าเนินตามเป็นแบบอยา่งที่ส าคญัตอ้งสอดคลอ้งกบัค่านิยม หรือวฒันธรรมหลกัของผูน้ า  
   3.  กระตุ้นให้เกิดการยอมรับเป้าหมายรวมของกลุ่ม (Fostering the Acceptance of 
Group Goals) ได้แก่พฤติกรรมของผูน้ าที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันขึ้ น 
ในหมู่สมาชิกกลุ่ม เพือ่ร่วมกนัท างานจนบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 
   4.  ก าหนดความคาดหวังต่อผลงานสูง (High Performance Expectations) ได้แ ก่
พฤติกรรมของผูน้ าที่แสดงออกในการคาดหวงัความเป็นเลิศของผลงานในแง่คุณภาพ หรือ 
ผลงานสูงของผูต้าม 
   5.  ให้การสนับสนุนผู ้ตามเป็นรายบุคคล (Providing Individualized Support) ได้แก่ 
พฤติกรรมของผูน้ าที่แสดงให้เห็นว่าใหก้ารนับถือต่อผูต้าม โดยมีความเอ้ืออาทรต่อความรู้สึก และ
ความตอ้งการของผูต้ามแต่ละคน 
   6.  กระตุ ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) ได้แก่พฤติกรรมของผูน้ าที่สร้าง
ความทา้ทายและกระตุน้ผูต้าม ให้มองปัญหาและงานเดิม ดว้ยมุมมองและวิธีการใหม่ที่แตกต่างไป
จากเดิม โดยใชค้วามคิดพจิารณาเชิงวเิคราะห์ใหผู้ต้ามเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหม่ที่เหมาะสม 
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   ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเลธ์วูดและคณะ 
   จากแนวคิดหลกัของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของแต่ละท่านที่กล่าวมาแลว้ ยงัมีแนวคิด
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ เลธ์วูด และคณะ (Leithwood et al., อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 
2550, 42 – 44) แนวคิดของ เลธ์วูด และคณะ มีความแตกต่างกันกับของทางอ่ืน ๆ สามารถสรุป
ออกเป็นกลุ่มได้ 3 มิติ ซ่ึงแต่ละมิติแยกยอ่ยออกเป็นการกระท า (Action Oriented) ของผูน้ าที่ใช ้
ในการบริหารแลว้ก่อใหเ้กิดผลิตผล (Outcomes) เลธว์ูดและคณะ ยงักล่าววา่ ผูน้ าในอนาคตจะตอ้ง
มีภาวะความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงที่ น่าเช่ือถือไวว้างใจได้สูง (High Reliability Learning 
Community) ที่ยึดวตัถุประสงค์หลักด้านการบริหารจดัการและการผนวกกับผลิตผล (Outcome)  
ที่เกิดขึ้นท าให้องค์กรที่มีความน่าเช่ือถือ ไวว้างใจ ไดสู้ง บรรลุเป้าหมาย ไดต้ลอดเวลา ซ่ึงเลธ์วูด
และคณะ สรุปวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจ าเป็นตอ้งขยายกรอบความคิดใหก้วา้งและลึกมาก 
   ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของทิชีและดีวานนา 
   แนวคิดของ ทิชี และดีวานนา (Tichy and Devanna, 1990) ศึกษาพฤติกรรมของผูน้ า
ระดบัสูงของบริษทั 12 แห่งในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา่ ท  าใหม้องเห็นวา่ผูท้ี่จะเป็นผูน้ านั้น 
ตอ้งมีกระบวนการท างาน 3 ระยะ กล่าวคือ ในระยะแรก ผูน้ าตอ้งให้การยอมรับถึงความจ าเป็น 
ที่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง (Recognizing the Need for Change) ระยะที่สอง คือ การสร้างวิสัยทศัน์ใหม่ 
(Creating a New Vision) และระยะที่ ส าม  คือ  การด าเนินการเป ล่ียนแปลงภายในองค์กร 
(Institutionalizing the Change) จากกระบวนการทั้ ง 3 ระยะสามารถสรุปคุณลักษณะภาวะผูน้ า 
การเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย  เป็นผู ้น าการเป ล่ียนแปลง (Change Agent) กล้าพูด กล้าท า  
(Courage and Outspokenness) มีความเช่ือมั่นในบุคคล (Believe in People) ความเช่ือมั่นในคุณค่า
เป็นแรงผลักดัน (Value Driven) เป็นผู ้ที่ ใส่ใจในการเรียน รู้ตลอดชีวิต (Life – long Learner) 
ความสามารถในการเผชิญกบัความสลบัซบัซอ้น ความคลุมเครือ ความไม่แน่นอน (Ability to Deal 
with Complex, Ambiguity and Uncertainty) ผูน้ าแบบน้ีมีความสามารถ ในการเผชิญและแกปั้ญหา
ที่ซับซ้อน เป็นผูท้ี่มองการณ์ไกล (Visionary) เป็นตน้ ทั้งน้ี แนวคิดของ ทิชี และ ดีวานนา ท าให้
เขา้ใจ และมองเห็นว่าผูน้ าในการบริหารองค์กรจะตอ้งมีกระบวนการในการเปล่ียนแปลง มุ่งมั่น 
กลา้ตดัสินใจ ซ่ึงเป็นคุณสมบตัิเฉพาะของผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
   ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเบนนิสและนานัส 
   เบนนิสและนานัส (Bennis and Nanus, 1985)  กล่าวว่า ผูน้ าที่มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ต้องมีลักษณะพิเศษ หรือเป็นผูน้ าแบบความสามารถพิเศษ (Charismatic Leader) ซ่ึงเป็นผูน้ า 
จะมีลักษณะที่พบเห็นธรรมดา มีความแตกต่าง ดังเช่น การพฒันาวิสัยทศัน์ (Developing Vision) 
ผูน้ าตอ้งมีวิสัยทศัน์ที่ดีส าหรับองค์กร มีการพฒันาความผูกพนัศรัทธา (Developing Commitment 
and Trust) อีกทั้งตอ้งใหก้ารสนบัสนุนการเรียนรู้ขององคก์ร (Facilitating Organizational Learning) 
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แนวคิดของ เบนนิสและนานสั ท าใหม้องเห็นวา่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความส าคญั ผูน้ าตอ้งมี
วิสัยทศัน์ที่ชัดเจน แสดงออกให้เห็นอย่างกวา้งขวาง ทั้ งตอ้งสร้างความผูกพนัศรัทธาของผูต้าม  
ใหเ้กิดความเช่ือมัน่ต่อองคก์ร 
   ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของไมเคลิ ฟูลแลน 
   ไมเคิล ฟูลแลน (Micheal Fullan, 2004, 16) กล่าวถึง แนวคิดภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ที่มีการแสดงถึงภาวะผูน้ าในด้านวฒันธรรมการเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าที่มีพลังงานความกระตือ  
รือร้น และความหวงับนความคิดและการกระท าที่เป็นหลกั 5 ขอ้ เพื่อให้เกิดการกระตุน้ให้สมาชิก
คนอ่ืน ๆ ในองคก์ร เกิดความกระฉบักระเฉงพร้อมที่จะท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ประกอบดว้ย 1) เป้าหมายทางคุณธรรม 2) เขา้ใจกระบวนการเปล่ียนแปลงที่ตอ้งมี
หลายปัจจยัมาเก่ียวขอ้ง 3) สร้างความสัมพนัธ์ 4) มีความรู้ และ 5) ยึดโยงส่วนต่าง ๆ สร้างความ 
สมัพนัธ์เก่ียวเน่ือง หลกัการดงักล่าว ฟูลแลน เห็นว่าเป็นพื้นฐานส าคญัของผูน้ าที่มีภาวะความเป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยา่งยิง่ 
   ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของคูค ฮันซาเกอร์ และคอฟเฟย์ 
   คูค ฮันซาเกอร์ และคอฟเฟย ์(Cook, Hunsaker and Coffey, 1997, 484 – 485) กล่าวถึง 
กลยทุธเ์ชิงพฤติกรรม ส าหรับผูน้ าการเปล่ียนแปลงในการเปล่ียนแปลงองคก์ร 3 ประการ ไดแ้ก่ 
   1.  การสร้างวสิัยทศัน์ โดยวสิัยทศัน์จะให้ทิศทางต่อสมาชิกขององคก์รในวธีิที่สอดคลอ้ง 
กบัแบบของผูน้ า ปรัชญาและความยดึมั่น ความกดดนัในส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรขององค์กร 
วิสัยทศัน์ที่ดีที่สุดอยูบ่นพื้นฐานขององคก์รและบ่งบอกถึงความสามารถที่คงทนขององคก์รที่จะ
เปล่ียนแปลงผูน้ าและองคก์รที่เหนือธรรมชาติ 
   2.  การระดมความผูกพัน เป็นการยอมรับโดยบุคลากรที่จะท าให้วิสัยทัศน์ใหม่ ๆ  
ที่วางไวใ้ห้ไดบ้งัเกิดผล ผูน้ าแสดงและน าเสนอวิสัยทศัน์ต่อกลุ่มในทุกโอกาสใชก้ารกระตุน้ จูงใจ 
โดยผา่นการติดต่อส่ือสารภายในและการโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ทนการสัง่การดว้ยค าสัง่ 
   3.  การเปล่ียนแปลงเชิงสถาบนั ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะมองทั้ งระบบและยกระดับ
กระบวนการแกปั้ญหาและกระบวนการตดัสินใจ มีการใชว้ิธีการปฏิบติัใหม่กระจายทัว่ทั้งองคก์ร 
แทนที่จะจ ากัดอยูก่ ับกลุ่มผูบ้ริหารระดับสูงในองค์กร ผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลงสามารถท าให้
บุคลากรปฏิบติัตามวสิยัทศัน์ และมีความเช่ือมัน่ที่จะพบกบัความทา้ทายยกระดบัการรับรู้ มาตรฐาน
และการตดัสินใจ 
   แนวคิดทั้ง 3 น้ี คูค ฮนัซาเกอร์ และคอฟเฟย ์เห็นว่าเป็นพฤติกรรมของผูน้ าที่มีภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงเพราะมุ่งในการพฒันา โดยเน้นย  ้าในเร่ืองของการสร้างวิสัยทศัน์ การระดมความ
ผูกพนั และการเปล่ียนแปลงเชิงสถาบนั เพื่อให้ผูต้ามเกิดแรงกระตุน้ในการด าเนินกิจกรรมหรือ 
ท าตามผูน้ าใหเ้กิดประสิทธิผลยิง่ขึ้นต่อองคก์ร 
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   ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ 
   ทั้งน้ี สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2550, 39) กล่าวถึง คุณลกัษณะของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ไวห้ลายดา้นดว้ยกนัสามารถสรุปได ้6 ลกัษณะ ดงัน้ี ไดแ้ก่ 1) การเป็นตวัแบบอยา่งของพฤติกรรม 
(Role Modeling) 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) 3) ภาวะผูน้ าเชิงวิสัยทศัน์ 
(Visionary Leadership) 4) การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน (Individualized Consideration)  
5) การกระตุ ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) และ 6) การด ารงไวซ่ึ้งอ านาจส่วนบุคคล 
(Maintaining a Source of Personal Power) 
   จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของส านักความคิดต่าง ๆ ท าให้
มองเห็นว่าผูน้ าหรือผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเป็นผูน้ ามีภาวะความเป็นผูน้ าโดยเฉพาะภาวะผูน้ า 
การเปล่ียนแปลง ซ่ึงในการศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว สามารถน าแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไปใช้
ในการพฒันาผูน้ าให้เกิดประสิทธิภาพในการน า ซ่ึงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
   การมีอุดมการณ์ (Ideology) หมายถึง การที่ผูน้  ามีความมุ่งมัน่ มีเป้าหมายที่ชดัเจนในการ
ด าเนินการในด้านส่ิงต่าง ๆ ให้เกิดผล และไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคที่เขา้มา สามารถสร้าง
ก าลงัใจยดึมัน่ต่อกระบวนทศัน์การพฒันา 
   ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) หมายถึง ผูน้ าที่มีภาวะความเป็นผูน้ าที่นอกจาก
จะมีอุดมการณ์แล้ว ตอ้งมีความคิดสร้างสรรค์ในการน าด้วย ความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้าง 
แรงขับเคล่ือน แรงจูงใจในการท างานเพื่อให้ผูร่้วมกิจกรรมหรือผูต้ามสามารถเดินตามและ 
มีความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน 
   การเป็นแบบอยา่งที่ (Role Modeling) หมายถึง การเป็นผูน้ าที่มีพฤติกรรมเป็นแบบอยา่งที่ดี 
มุ่งมัน่ ขยนั สร้างสรรค ์จูงใจ มีพฤติกรรมที่ท  าให้ผูต้ามก้าวตามโดยเฉพาะการสร้างทศันคติ หรือ
จินตทศัน์ในการท างานไดเ้หมือนผูน้ า โดยไม่ใชอ้  านาจหรือการแลกเปล่ียนเพือ่ใหเ้กิดผลประโยชน์ 
   การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) หมายถึง ผูน้ าที่สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้กับ
คนอ่ืนทัว่ไปให้เขา้ใจ และรับรู้ถึงวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วิสัยทศัน์ของการเป็นผูน้ า โดยให้ผูต้าม
เกิดแรงบนัดาลใจในการท างานเพือ่สร้างสรรคง์านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม (Participatory Working Culture) หมายถึง 
ความสามารถเฉพาะของการมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยทัว่ไปจ าเป็นตอ้งสร้างวฒันธรรม 
การท างานแบบมีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซ่ึงผูน้ าตอ้งใช้
ภาวะความเป็นผูน้ าสร้างแรงบันดาลใจให้คนในชุมชนหรือผูต้ามเขา้มามีส่วนร่วมสร้างสรรค์
ประโยชน์ 
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   จากแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวท าให้มองเห็นว่า ทฤษฎีแนวคิด
ภาวะผูน้ าของส านักต่าง ๆ ลว้นมีความส าคญัอยา่ง เช่น เบอร์น (Burms, 1978, 20) เห็นว่าผูน้ าและ 
ผูต้ามต่างยกระดบัซ่ึงกนัและกนัในดา้นศีลธรรมและแรงจูงใจให้สูงขึ้น ส่วน แบส (Bass, 1985, 14 – 20) 
ผูน้ า คือ ผูท้ี่กระตุน้ จูงใจผูต้ามให้กระท ามากกว่าที่คาดหวงั และแนวคิดของ เดสเลอร์ (Dessler, 
1998, 202) ที่เห็นว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงว่าเป็น กระบวนการใชอิ้ทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง 
ที่ส าคญัในเร่ืองทศันคติ และขอ้สมมติฐานของสมาชิกขององคก์รและต่อการเปล่ียนแปลงที่ส าคญั 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ คุค, ฮันซาเกอร์ และคอฟเฟย ์(Cook, Hunsaker and Coffey, 1997, 481) 
กล่าวถึงผูน้ าการเปล่ียนแปลงว่า คือ ผูน้ าซ่ึงเติมพลังให้แก่บุคคลอ่ืนด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ ์ 
ทั้งน้ี รอสต ์(Rost, cited in Razik and Swanson, 2001, 213) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง คือ 
ความเก่ียวขอ้งของผูค้นที่กระตือรือร้น การก าหนดเก่ียวพนัธ์ในความสัมพนัธ์เชิงอิทธิพลบนฐาน
ของการชกัชวนโน้มนาว ตั้งใจมุ่งมัน่ต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นโดยแทจ้ริง ทั้งน้ี ยงัสอดคลอ้ง 
กบัแนวคิดของ เลธ์วูด และคณะ (Leithwood et al., อ้างถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2550, 42 – 44) 
แนวคิดของ เลธ์วูด และคณะ มีความแตกต่างกันกับของทางอ่ืน ๆ แยกยอ่ยออกเป็นการกระท า 
(Action Oriented) ของผูน้ าที่ใชใ้นการบริหารแลว้ก่อให้เกิดผลิตผล (Outcomes) ทิชี และดีวานนา 
(Tichy and Devanna, 1990) เห็นว่าผูท้ี่จะเป็นผูน้ านั้น ตอ้งมีกระบวนการท างาน 3 ระยะ กล่าวคือ 
ในระยะแรก ผูน้ าตอ้งใหก้ารยอมรับถึงความจ าเป็นที่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง (Recognizing the Need 
for Change) ระยะที่สอง คือ การสร้างวิสัยทศัน์ใหม่ (Creating a New Vision) และระยะที่สาม คือ
การด าเนินการเปล่ียนแปลงภายในองค์กร (Institutionalizing the Change) จากกระบวนการทั้ง 3 
ระยะ สามารถสรุปคุณลกัษณะภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงประกอบด้วยเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
กลา้พูด กลา้ท า มีความเช่ือมัน่ในบุคคล ความเช่ือมัน่ในคุณค่าเป็นแรงผลกัดนั เป็นผูท้ี่ใส่ใจในการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ ความสามารถในการเผชิญกบัความสลบัซบัซอ้น ความคลุมเครือ ความไม่แน่นอน 
ผูน้ าแบบน้ีมีความสามารถ ในการเผชิญและแกปั้ญหาที่ซบัซอ้น เป็นผูท้ี่มองการณ์ไกล เป็นตน้  
   จากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมาสามารถมองเห็นไดว้่า ไม่ว่าแนวคิดทฤษฎีส านักใดก็ตาม
ลว้นแล้วแต่มีเป้าหมายเหมือนกนั คือ การตอ้งการความส าเร็จ ความเจริญก้าวหน้า ล้วนแล้วแต่
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีความต้องการ แรงจูงใจ เพื่อบรรลุ เป้าหมายอย่างสัมฤทธ์ิผล  
ในการศึกษา การพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ตอ้งอาศยัแนวคิดทฤษฎีความตอ้งการ
และแรงจูงใจของแต่ละส านักในการน ามาสังเคราะห์ เพื่อให้เกิดประเด็นในการน าไปสู่เป้าหมาย
ของการจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรต่อไป 
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การบริหารจัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
    เกษม จนัทร์แกว้ (2556, 4) ให้ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติว่า หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ 
ที่ เกิดขึ้ นตามธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษยไ์ม่ทางใดก็ทางหน่ึง ซ่ึงถ้าส่ิงนั้ นไม่เป็น
ประโยชน์ต่อมนุษยก์็ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติและให้ความหมายของส่ิงแวดล้อมว่า หมายถึง 
ส่ิงแวดลอ้มนั้น เป็นทุกส่ิงทุกอยา่งบนโลก (อาจรวมไปถึงจกัรวาล) เป็นทั้งของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 
สารเคมีสัตว ์มนุษยดิ์น หิน ตน้ไม้แร่ อากาศ วตัถุธาตุ ส่ิงก่อสร้าง บา้นเรือน ถนน โรงเรียน วดั 
เมือง ชุมชน วฒันธรรม ศาสนา ประเพณีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ฯลฯ เป็นตน้ 
   ทว ีทองสวา่ง และ ทศันีย ์ทองสวา่ง (2523, 27) ใหค้วามหมายของทรัพยากรธรรมชาติว่า 
หมายถึง ส่ิงที่ปรากฏตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้ นเอง ซ่ึงอ านวยประโยชน์แก่ มนุษยแ์ละสภาวะ
ธรรมชาติดว้ยกนัเอง และไดใ้ห้ความหมายของส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ที่อยู ่รอบตวัมนุษย ์
ช่วยอ านวยประโยชน์ในการด ารงชีวติทางตรงหรือทางออ้ม หรือเป็นอุปสรรคเม่ือ ส่ิงแวดลอ้มนั้น
เป็นพิษ จากความหมายต่าง ๆ ดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า ส่ิงแวดล้อมครอบคลุมความหมายของ 
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย ทั้ งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนั้น มีความสัมพนัธ์กับมนุษย ์    
โดยช่วยอ านวยประโยชน์ให้แก่มนุษยอ์ย่างมาก ขณะเดียวกันมนุษยใ์ชท้รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอยู่ ตลอดเวลา จึงท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบางอย่างลดน้อยลง  
ซ่ึงถา้หากไม่มีการควบคุมดูแลหรืออนุรักษอ์ยา่งไดผ้ลแลว้ก็จะเป็นผลเสียแก่มนุษยแ์ละสงัคมได ้
   ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เกษม จันทร์แก้ว (2556, 17) แบ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ออกเป็น 3 ประเภท คือ  
   1.  ทรัพยากรที่ใชแ้ลว้ไม่รู้จกัหมดส้ิน 
   2.  ทรัพยากรที่ใชแ้ลว้จะทดแทนกนัได ้ 
   3.  ทรัพยากรที่ใชแ้ลว้จะหมดไป  
   นอกจากน้ี เกษม จนัทร์แกว้ (2556, 22) แบ่งส่ิงแวดลอ้ม ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
   1.  ส่ิงแวดล้อมที่มีชีวิต (Biotic Environment) หมายถึง ส่ิงที่มีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ  
ส่ิงที่มีชีวติชนิดหน่ึงหรือส่ิงที่เคยมีชีวติชนิดหน่ึง เช่น แมลง ฯลฯ  
   2. ส่ิงแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) หมายถึง ส่ิงที่ไร้ชีวิตซ่ึงอยู่รอบ ๆ  
ส่ิงที่มีชีวิตชนิดหน่ึง เช่น ดิน น ้ า บา้น ฯลฯ แนวความคิดในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  
   กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (2558, 12) ให้ความหมาย การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติว่า หมายถึง การรู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชน
มากที่ สุด ยาวนานที่สุดและโดยทั่วถึงกัน การอนุรักษ์หรือการจดัการกับทรัพยากรธรรมชาติ  
ตอ้งค านึงถึงทรัพยากรทุกอยา่งในเวลาเดียวกัน ไม่ควรจะแยกพิจารณาเฉพาะอยา่งใดอย่างหน่ึง 
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เพียงอย่างเดียว เพราะทรัพยากรทุกอย่างมีส่วนเก่ียวข้องซ่ึงกันและกันอย่างใกล้ชิด กิบบส์  
(Gibbe, 2003, 28) สรุปสาเหตุความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ระดบัมหภาควา่ เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ  
   1.  การใชท้รัพยากรโดยไม่ระมดัระวงั เพือ่การส่งออกและตอ้งการเงินตราต่างประเทศ  
   2.  นโยบายการอนุรักษท์รัพยากรที่มองขา้มการจดัการระดบัพื้นที่  
   3.  ผลที่ไม่ปรารถนานโยบายการพฒันาที่ท  าให้มีการอพยพยา้ยถ่ินเขา้ไปในเขตตน้น ้ า
ล าธาร ปัญหาความเส่ือมโทรมของป่าไมบ้ริเวณตน้น ้ าล าธารและวธีิจดัการที่เหมาะสมเป็นปัญหา 
ที่มีความส าคญัมาก การพงัทลายของดินท าใหป้ระชาชนในชนบทที่ตอ้งอาศยัทรัพยากรดินและน ้ า
เพือ่การเพาะปลูกท าให้มีรายไดน้้อยลง ปัญหาดงักล่าวมีความรุนแรงมากในประเทศที่ก  าลงัพฒันา
ซ่ึงส่วนใหญ่มีการเพิ่มขึ้ นของประชากรอย่างรวดเร็วการเพิ่มขึ้ นของประชากรอย่างรวดเร็ว  
นอกจากจะท าให้สัดส่วนการถือครองที่ ดินต ่ าลงแล้ว ย ังท าให้ เกิดการใช้ที่ ดินแบบเข้ม  
(Intensive Land Use) หรือมีการใชท้ี่ดินอยูต่ลอดเวลาอยา่งต่อเน่ืองไดด้ว้ย  
   นอกจากน้ี การบุกรุกป่าไมท้ี่มีความอุดมสมบูรณ์ การท าลายป่าไมแ้ละการท าการเกษตร
แบบการท าไร่เล่ือนลอย ยิ่งสามารถท าให้เกิดการเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินและน ้ ารุนแรง
รวดเร็วมากขึ้น ผลกระทบที่เกิดต่อเน่ืองตามมาคือ ป่าไมล้ดความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่การประมง
พื้นที่เพื่อการเกษตร และพื้นที่ป่าสงวนและศกัยภาพในการผลิต กระแสไฟฟ้าจากพลังน ้ าลดลง 
ทรัพยสิ์น เสียหายและสุดทา้ยคือส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยเ์อง กิบบส์, จอห์นน่ี และ
เอลิซาเบธ (Gibbs, Johnie Elizabeth (2003, 34) 
   ปีเตอร์ โฮร์ (Peter Hoare อ้างถึงใน ณัฐวรรธน์ สุนทรวริทธิโชต, 2556, 68) วิเคราะห์ 
ลึกลงไปถึงสาเหตุของปัญหาและเสนอว่า ปัญหาของการพฒันาและการแก้ไขปัญหาในชนบท 
มกัอยูท่ี่กระบวนการวางแผนที่ไม่ถูกตอ้งและเหมาะสม ส่วนใหญ่มกัอาศยัการวางแผนในรูปแบบ
จากเบื้ องบนมาสู่เบื้ องล่าง (Top Down) โดยไม่มีข้อมูลเพียงพอ โฮร์ เสนอแนะทางออกว่า  
การแก้ไขปัญหาในชนบทให้ได้ผลควรอาศยัข้อมูลในพื้นที่ ซ่ึงมี ความส าคัญต่อการวางแผน
แกปั้ญหา ทั้งน้ี ตอ้งใหป้ระชาชนในชนบทมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการพฒันา รวมทั้ง
กระบวนการในการตดัสินใจ กิบบส์ (Gibbs, 2003,98) สรุปว่า การแกปั้ญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม จ าเป็นต้องอาศยัมาตรการหลายประการรวมทั้งการกระจายอ านาจและการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
   1.  การตดัสินใจ  
   2.  การใชท้รัพยากร  
   3.  การส่ือสาร  
   4.  การจดัการแกไ้ขความขดัแยง้  
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   แนวทางในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เค วิลเล่ียม อิสเตอร์  
(K. William Easter, 2014, 121) กล่าวว่า การแกไ้ขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจ าเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองมือหรือมาตรการในการแกไ้ข ปัญหาหลายดา้นควบคู่กนัไป 
ไดแ้ก่  
   1.  การใช้มาตรการด้านกฎหมาย เช่น การจ ากัดเขตการใช้พื้นที่ การออกกฎควบคุม 
หรืออนุญาตในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
   2.  การใช้แรงจูงใจในรูปเงินหรือรางวลั การเก็บภาษีการใช้การให้ส่ิงตอบแทนหรือ 
การปรับ เม่ือมีการฝ่าฝืน เป็นตน้  
   3.  การให้ความรู้และขอ้มูลโดยความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคการวิจยั การสนับสนุน
ก าลงัใจ และการใหก้ารศึกษา  
   4.  การลงทุนโดยตรง  
    เพือ่ใหม้าตรการในการแกไ้ขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มถูกใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อมนุษยโ์ดยตรง รูดเดิล และรอวดิ์นส์ซล่ี (Ruddle and Roudinclli 
อา้งถึงใน ณัฐวรรธน์ สุนทรวริทธิโชต, 2556, 67) ให้ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงเป็นมาตรการส าคญัในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรไว ้ดงัน้ี  
   1.  การเพิม่ความตระหนักต่อความสัมพนัธ์อนัซบัซอ้น ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  
   2.  การปรับปรุงขบวนการบริหาร สถาบนัและการออกกฎหมายเพือ่ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ และพฒันาการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติของมนุษย ์
โดยเฉพาะส าหรับผูท้ี่อยูใ่นพื้นที่ห่างไกล  
   3.  ปรับปรุงและขยายระบบขอ้มูลและการวจิยัส าหรับการวางแผน และก าหนดนโยบาย
และปรับปรุงวธีิการในการประยกุตแ์นวคิดเร่ืองทรัพยากรส าหรับการวเิคราะห์นโยบาย 
   4.  การพฒันาระบบการศึกษาอบรมให้แก่สถาบันต่าง ๆ ทั้ งของเอกชนและของรัฐ 
ในเร่ืองการวเิคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติและการใชป้ระโยชน์เพือ่การพฒันา  
    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการพฒันาชนบทแนวใหม่ 
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยส าคัญที่ ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา 
ทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใชใ้นการเพิ่มผลผลิตและบรรเทาปัญหาความยากจนเป็นจ านวนมาก 
การเร่งรัดในการน าทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ มาใชป้ระโยชน์ดงักล่าวนั้น เป็นไปในลกัษณะต่างคน
ต่างใช้ กระจดักระจายและประชาชนในทอ้งถ่ินไม่มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่เอ้ืออ านวย โอกาสให้กับประชาชนที่อยูใ่กลชิ้ดทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น จากเหตุผลขา้งตน้ 
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จึงเกิดปัญหาส าคัญ  3 ประการ (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555,  
133 – 134) คือ  
   1.  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพไม่คุ ้มค่า ทรัพยากร 
ธรรมชาติแต่ละชนิด จึงมีปริมาณลดลงอยา่งรวดเร็ว  
   2.  ขาดการประสานงานในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละระดับพื้นที่และ 
เกิดปัญหาความขดัแยง้  
   3.  ขาดการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ไวใ้ชง้านในอนาคต ทรัพยากรธรรมชาติ
แต่ละชนิด จึงมีสภาพเส่ือมโทรม เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
   ดงันั้น แนวทางพฒันาทรัพยากรธรรมชาติแนวใหม่ จึงประกอบดว้ย กลยทุธ์ที่ส าคญั 3 
ประการ (คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2555, 12) คือ  
   1.  ยดึพื้นที่เป็นหลกั  
   2.  เนน้การผสมผสานกิจกรรมการบริหาร และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเป็น 
ระบบ  
   3.  สนับสนุนประชาชนและองคก์รในระดงัทอ้งถ่ินให้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   สภาวะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั อยูใ่นสภาวะที่น่าวิตกกงัวล 
อยา่งยิง่ เพราะมีความสึกหรอของทรัพยากรและความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อมอยูใ่นขั้นวิกฤต 
ในบางพื้นที่อยู่ในภาวะเส่ียงภัย ส่วนภาวะสมดุลตามธรรมชาติมีบางพื้นที่และอยู่ในวงแคบ  
เพราะมีภาวะเตือนภยัที่สร้างความผิดปกติของปรากฏการณ์ธรรมชาติขึ้ นบ่อย ๆ สาเหตุส าคัญ 
อันเป็นที่ทราบกัน ทั่วไปก็คือ ได้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมาก ทั้งใน 
อตัราการใช ้ปริมาณการใช ้ระยะเวลาการใช ้และไม่เลือกสถานที่ที่จะน าทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมมาใช้ การมองปัญหาส่ิงแวดล้อมที่ เกิดขึ้ นทั้ งในลักษณะความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม ไม่ว่าจะมองในแง่ใด ในที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ชีวิตของมนุษยเ์อง ปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นจึงเป็นส่ิงกระตุน้เตือน 
ให้ประเทศต่าง ๆ ตอ้งรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยา่งเร่งด่วน รวมทั้งมาตรการในการ
ป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเพื่อป้องกนั ไม่ให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นอีก ตลอดถึงการร่วมมือกนัในการปลูกฝัง
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์  จากส่ิงแวดล้อมในเชิงอนุรักษ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้ น 
(ณั ฐวรรธน์  สุนทรวริทธิโชต , 2556, 38) ประเทศไทยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ  เช่น  
การผลิตพลงังานไฟฟ้า และการเกษตรกรรม ซ่ึงทั้งสองกิจกรรมน้ีเป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
โดยตรงเพื่อให้ไดผ้ลผลิตแก่ผูบ้ริโภค ส่วนหน่ึงส่งไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศในกระบวนการผลิต
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จะตอ้งอาศยัปัจจยัการพฒันาเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต เช่น ในการเกษตรมีการใช้ปุ๋ ยและ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ทั้ งสองเป็นปัจจัยในกระบวนการผลิตที่ เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลย ี
ขึ้นทั้งส้ิน ปัจจยัการผลิตที่เกิดจากเทคโนโลยน้ีีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมาก เพราะส่วนใหญ่ 
เป็นส่ิงที่ไม่ไดเ้กิดหรือมีอยูใ่นธรรมชาติ ท าให้เกิดภาวการณ์ตกคา้งของส่ิงเหล่าน้ี การคืนสภาพ 
สู่ส่ิงแวดล้อมที่ เป็นธรรมชาติต้องใช้เวลานานมาก นอกจากน้ี สารเคมีบางชนิดยงัก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิต รวมทั้งมนุษยด์ว้ยการใชเ้ทคโนโลยขีองมนุษยมี์ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
ทั้งในทางบวกและทางลบในทางบวก คือ การท าให้ความเป็นอยูข่องมนุษยดี์ขึ้น ในทางลบ คือ  
การท าให้คุณภาพส่ิงแวดล้อม เลวลง จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลก เช่น การเผาไหม้เช้ือเพลิง
ก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
   แนวความคิดในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้น มีแนวคิดที่ส าคญัในการด าเนินการ (ณรงค ์ใจหาญ, 2552, 21) 
ดงัต่อไปน้ี 
   1.   การพฒันาแนวนิเวศ (Eco – Development) การประชุมเร่ืองส่ิงแวดล้อมของมนุษย ์
ที่กรุงสตอกโฮล์ม ค.ศ. 1972 เป็นการบุกเบิกน าปัญหา ส่ิงแวดล้อมเข้าไปในเวทีการเมืองโลก  
การริเร่ิมให้มีการประชุมน้ีเกิดขึ้นจากความตอ้งการของกลุ่ม ประเทศอุตสาหกรรมที่เจริญแล้ว 
หลายฝ่ายได้มองเห็นว่าการพฒันาอุตสาหกรรมและการพฒันาเมือง ได้น าความก้าวหน้าและ 
ความเจริญมาสู่โลกตะวนัตกอยา่งมากมาย แต่ในขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิด ความสูญเสียที่คาดไม่ถึง
หลายประการ เช่น อากาศและน ้ าเป็นพิษ ความเส่ือมโทรมของพื้นที่ ตามชายฝ่ัง ในป่าเขา และ
ความทรุดโทรมของคุณภาพชีวติในเมืองใหญ่ การมองเห็นความลม้เหลวของแบบจ าลองการพฒันา
ที่เนน้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผสมผสานความต่ืนตวัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดท้  าใหห้ลายฝ่าย
หลายวงการพยายามแสวงหาแนวคิดใหม่ ๆ เก่ียวกบัการพฒันาโดยมีความหวงัว่าประเทศโลกที่สาม 
คงจะสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ที่ร้ายแรงของโลกตะวนัตก และหลีกเล่ียงไปจากความสูญเสีย  
ทางสงัคมและทางนิเวศได้ การพฒันาที่ผ่านมาลม้เหลวอยา่งส้ินเชิง ดา้นหน่ึงเราไม่สามารถสนอง
ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยไ์ด ้อีกดา้นหน่ึงไดเ้กิดวกิฤตการณ์รูปใหม่ปรากฏใหเ้ราเห็น นัน่คือ
ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อมและความขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง 
ปัญหาส าคญัที่สุดที่ประเทศ โลกที่สามก าลงัเผชิญอยู ่คือ ความไม่เสมอภาคในรูปแบบต่าง ๆ และ
ปัญหาน้ีก็ได้ผลักดันไปสู่การก่อตัวของปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยตรง เช่น ประชาชนที่ถูกเอารัด 
เอาเปรียบ และตอ้งอยูอ่ย่างยากจน ไม่มีทางเลือกในชีวิตเลย พวกเขาตอ้งท าการบุกรุกท าลายป่า 
หรือบางทีตอ้งอพยพเข้ามาในเมืองใหญ่ที่แออัดและเส่ือมโทรม ในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่า
ประชาชนในโลกอุตสาหกรรมตะวนัตกก็มีการด ารงชีวิตที่ใช้ทรัพยากรของโลกอยา่งฟุ่มเฟือย  
การใช้กลไกตลาดเสรีและยุทธศาสตร์ที่เน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตัวการส าคัญ 
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ที่ท  าให้เกิดปัญหาวิกฤตการณ์ทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มในประเทศโลกที่สาม ดงันั้น ในประเทศ
โลกที่สามจึงตอ้งแสวงหาระบบใหม่และแนวคิดการพฒันาใหม่ที่สามารถสนองความตอ้งการ
พื้นฐานของประชาชนอยา่งเพยีงพอ โดยไม่ตอ้งไปท าลายทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  
   “การพฒันาแนวนิเวศ” (Eco – Development) เป็นแนวทางที่ผสมผสานระหว่าง “นิเวศวิทยา” 
และ “เศรษฐศาสตร์” โดยมีปรัชญาว่าทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าไม่ว่าจะเป็นดิน ป่าไม้ น ้ า  
พืชพรรณ และชีวิตสัตว์ ควรจะต้องถูกน าไปใช้ในกระบวนการพัฒนาอย่างมีเหตุผล การใช้
ทรัพยากรน้ีจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของแรงงานและความสามารถของคนทอ้งถ่ินเอง โดยให้มีความ
สอดคลอ้งกบัค่านิยมและวฒันธรรมพื้นบา้น รวมทั้งจะตอ้งให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่คนส่วนใหญ่
ของสังคม ขอ้ส าคญัที่สุด คือ จะตอ้งไม่มีการท าลายลา้งฐานทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นเงื่อนไข
ส าหรับการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและประการสุดทา้ย การพฒันาแนวนิเวศจะตอ้งรวมไปถึงการน าเอา
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาใช ้ในกระบวนการผลิตพร้อมกบัการพฒันาความรู้ความสามารถทางดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของตนเองโดยยึดหลักการว่าเทคโนโลยีมีไวเ้พื่อรับใช้วิถีแห่ง 
การพฒันามากกวา่ที่จะมีไวเ้พือ่ก าหนดรูปแบบการพฒันา 
   จากที่กล่าวมาท าให้มองเห็นว่าการพัฒนาแนวนิเวศน์มีความส าคัญต่อการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ดังนั้ น  จึงสอดคล้องกับการศึกษา การพัฒนารูปแบบภาวะผู ้น า 
การเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
ในจงัหวดัอุตรดิตถท์ี่ตอ้งยดึการพฒันาแนวนิเวศน์ เพื่อความสอดคลอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มและสร้างความเขม้แขง็ต่อไป 
 
แนวคดิ ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
   ความหมายของการบริหารจัดการ 
   การศึกษาการพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจแนวคิดการบริหาร
จดัการ ดงัน้ี 
   อรุณ รักธรรม (2547, 18) ใหค้วามหมายของการบริหาร คือ การท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพือ่ใหเ้กิดความส าเร็จร่วมกนั โดยยดึหลกัประหยดัและประสิทธิภาพ 
ความส าเร็จนั้นจะตอ้งเป็นที่พงึพอใจของผูรั้บบริการต่าง ๆ 
   วรัิช วรัิชนิภาวรรณ (2548, 5) กล่าวว่า การบริหารจดัการ การบริหารการพฒันา การบริหาร 
การบริการ มีความหมายคลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกนั ที่เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนมีอยา่งนอ้ย 3 ส่วน คือ 
   1.  ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐและ/หรือ
เจา้หนา้ที่ของรัฐน ามาใชใ้นการปฏิบติัราชการ เพือ่ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  
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   2.  มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking) หรือ 
การวางแผน (Planning) การด าเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating)  
   3.  มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท  าให้ประชาชน  
มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น รวมทั้ง ประเทศชาติมีความเจริญกา้วหนา้และมัน่คงเพิม่ขึ้น ส่วนที่แตกต่างกนั 
คือ แต่ละค ามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจดัการเน้นเร่ืองการน าแนวคิดการจดัการของ
ภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวงัผลก าไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว 
การตลาด การประชาสมัพนัธ์การจูงใจดว้ยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็นตน้ 
ในขณะที่การบริหารการพฒันาให้ความส าคญัเร่ืองการ บริหารรวมทั้งการพฒันานโยบาย (Policy) 
แผน (Plan) แผนงาน (Program) โครงการ (Project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการ
บริหารการบริการ เนน้เร่ืองการอ านวยความสะดวก และการใหบ้ริการแก่ประชาชน  
   พระธรรมโกศาจารย ์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, 2 – 3) ให้ความหมายว่า การบริหาร 
หมายถึง ศิลปะแห่งการท างานใหส้ าเร็จโดยอาศยัคนอ่ืน ซ่ึงนักบริหารมีหนา้ที่ส าคญัในการวางแผน 
จดัองค์กรอ านวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน  ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ  
เพือ่บรรลุเป้าหมายที่วางไวห้นา้ที่ของนกับริหารมีอยู ่5 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจดั
องค์การ (Organizing) การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing) การอ านวยการ (Directing) และการควบคุม 
(Controlling)  
   สาคร สุขศรีวงศ ์(2550, 25 – 26) กล่าวว่า มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
หลายท่าน ได้รวบรวมความหมายเก่ียวกับการบริหารว่า ค  าว่า การบริหารงาน ในภาษาอังกฤษ  
มีค  าที่ใช้อยู่สองค า คือ Administration และ Management ความแตกต่างอยู่ที่ว่า Administration 
มกัจะเน้นในเร่ืองนโยบาย ในขณะที่ค  าว่า Management นั้น เป็นการน าเอานโยบายไปปฏิบตัิจดัท า 
หรือระดับปฏิบัติการ แต่หากพิจารณาในด้านความนิยมในการน าค  ามาใช้แล้วจะพบว่า ค  าว่า 
Administration นิยมน าไปใชใ้นทางการบริหารราชการและค าว่า Management นิยมใชใ้นทางการ
บริหารธุรกิจ  
   นพพงษ ์บุญจิตราดุลย ์(2551, 13) ให้ความหมายของการบริหารวา่ การบริหาร หมายถึง 
การกระท าต่าง ๆ ที่มีผูก้ระท าตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกนัท า เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ที่วางไว ้โดยใชก้ระบวนการท าอยา่งมีระเบียบ ทรัพยากร และเทคนิค ต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
   วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, 1) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการ ด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัหน้าที่ในการบริหาร ได้แก่  
การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การช้ีน า (leading) และการควบคุมองค์กร 
(Controlling)  
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   ศิริ  ถีอาสนา (2557, 8) ให้ความหมายของการบริหารว่า เป็นกิจกรรมของกลุ่ม ตั้งแต่ 
สองคนขึ้ นไป ร่วมมือกันจัดการทรัพยากรที่ เหมาะสม เพื่อได้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน  
ใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์จดัการกระบวนการบริหารหรือหนา้ที่การบริหาร ประกอบดว้ย การวางแผน 
(Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การจดัคณะท างาน (Staffing) การอ านวยการ (Directing) 
การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting)  
   จากที่กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า การบริหารงาน หมายถึง การท างานอย่างใด
อย่างหน่ึงที่ มีบุคคลตั้ งแต่สองคนขึ้ นไปเพื่อความส าเร็จร่วมกัน โดยยึดหลักประหยดัและ
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคล องค์การ หรือประเทศชาติ โดยมีองค์ประกอบ  
4 ประการ คือ กลุ่มบุคคล ทุน ทรัพยากร และกระบวนการท างาน ซ่ึงรวมถึง การบริหารราชการ 
และการบริหารธุรกิจดว้ย โดยผ่านหน้าที่หลกั คือ การวางแผน การจดัองคก์าร การเป็นผูน้ าและ 
การควบคุมใหก้ารท างานบรรลุจุดประสงคร่์วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   ค าว่า “การบริหารจัดการ” หรือ “Management” หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการ 
การใช้ทรัพยากรขององค์การ เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงที่องค์การก าหนดไว ้ 
การจดัการมีความคลา้ยคลึงกับการบริหาร (Administration) เน่ืองจากมีจุดมุ่งหมายในการบรรลุ
เป้าหมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ มุ่งเน้นให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(Louis Allan, 1973, 46)  
   แนวคิดและทฤษฎีการจดัการปัจจุบนัในองคก์ารต่าง ๆ มกัใชค้  าสองค า คือ “การบริหาร
(Administration)” กบัค าว่า “การจดัการ (Management)” สลบักนัไปมา ทั้งน้ี เน่ืองจากทั้งสองค าน้ี 
มีความหมายเหมือนกัน  จึงใช้แทนกันได้มีข้อแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตรงที่ประการแรก  
“การบริหาร” มกัใชใ้นวงการสาธารณะหรือราชการและใช้กบัผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ารที่มี
หนา้ที่ในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ในขณะ ที่ “การจดัการ” ใชใ้นวงการธุรกิจหรือเอกชนเป็นหลกั
และใชก้บัผูป้ฏิบติังาน รองลงมาที่มีหนา้ที่น านโยบายไปปฏิบติั (องอาจ ก่อสินคา้, 2556, 8) 
   การจดัการมิใช่เป็นการท างาน เพื่องานเสร็จส้ินไปแต่เพียงอยา่งเดียวในภาวะปัจจุบัน 
ซ่ึงวิทยาการก้าวหน้าการจัดการ จึงจ าเป็นต้องใช้หลักวิชาการเข้ามาช่วย มิใช่ประสบการณ์ 
แต่เพียงอย่างเดียว การศึกษาวิชาการจัดการมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับงานย่อมจะเกิดคุณค่า 
หลายประการ คือ (สมคิด บางโม, 2542, 32 – 33) 
   1.  คุณค่าในดา้นการประหยดั หมายถึง จะท าให้การใชจ่้ายเงินทุนเกิดประโยชน์สูงสุด
ไดก้ าไรหรือผลตอบแทนสูงสุด ประหยดัทั้งคน เงิน วสัดุ ส่ิงของ และเวลา 



66 

 

   2.  คุณค่าในดา้นประสิทธิผลการท างานให้ลุล่วงไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้หรือที่คาดหวงัไว ้
เรียกว่า การจดัการนั้ นมีประสิทธิผล แต่ผลส าเร็จของงานดังกล่าวน้ี อาจไม่ประหยดัหรือไม่มี 
ประสิทธิภาพได ้หากไม่ใชห้ลกัวชิาการเขา้มาช่วยในการจดัการ 
   3.  คุณค่าในดา้นประสิทธิภาพ หมายถึง การท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว ้และ
ใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุดโดยใชท้รัพยากรนอ้ยที่สุด 
   4.  คุณค่าดา้นความเป็นธรรมการจดัการงานหากปฏิบติัตามความพอใจของผูจ้ดัการ 
โดยมิได้ยึดหลักเกณฑ์และทฤษฎีต่าง ๆ เป็นหลักย่อมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้ น  
โดยมิไดต้ั้งใจ ท าใหข้วญัในการท างานของคนในหน่วยงานไม่ดี ซ่ึงจะส่งผลไปถึงคุณภาพของงาน 
ที่ปฏิบตัิดว้ย 
   5.  คุณค่าในเกียรติยศช่ือเสียงผูจ้ดัการที่ดีมีประสิทธิภาพในทุกสาขางานและในทุกระดบั 
ยอ่มจะเป็นผูไ้ดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญตรงขา้มกบัผูจ้ดัการที่บริหารงานตามใจตนเอง ปราศจาก 
หลกัเกณฑเ์ล่นพวกพอ้ง  
   ดงันั้น การศึกษาวิชาการบริหารและการจดัการจะช่วยให้มีความเขา้ใจลึกซ้ึงมองเห็น
ลู่ทางที่จะบริหารงานใหลุ้ล่วงไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสงัคม  
   บาร์โทล และ มาร์ทีน  (Bartol and Martin, 1991, 6) ให้ความหมาย การบริหารว่า 
เป็นกระบวนการที่ท  าให้เป้าหมายขององคก์รประสบผลส าเร็จ โดยการวางแผนการจดัการองคก์าร 
การใชภ้าวะผูน้ าและการควบคุม 
   นโตเนอร์ และฟรีแมน (Stoner and Freeman, 1992, 3) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการวางแผน การจดัการองคก์าร ภาวะผูน้ า การควบคุมการท างานของสมาชิกขององคก์าร 
และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 
   สตรับ และ แอทเนอร์ (Straub and Attner, 1985, 86 – 91) ให้แนวคิดเก่ียวกับหน้าที่ 
ของผูบ้ริหาร ไวด้งัน้ี 
   1.  การวางแผน (Planning) เป็นยทุธศาสตร์ หรือแผนปฏิบตัิเพือ่น าไปสู่แนวทางในการ 
แสวงหาวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์การ มีการวางแผนเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ 
ที่เฉพาะเจาะจง ก าหนดจุดศูนยก์ลางของการบริหารและการปฏิบตัิงาน 
   2.  การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการจัดแบ่งงานขององค์การ เพื่อที่จะท าให้มี
ประสิทธิภาพมากที่ สุดและสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นการปฏิบัติงาน  
โดยผา่นสายการบงัคบับญัชา 
   3.  การจดับุคคลเขา้ท  างาน (Staffing) เป็นการวางแผนทรัพยากรบุคคลในเร่ืองเก่ียวกบั
จ านวน และประเภทของต าแหน่งที่ต้องใช้ในการท างาน ก าหนดความต้องการก าลังคนของ 
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แต่ละงานและคุณสมบัติของแต่ละต าแหน่งซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทน ตลอดจนให้การดูแลและ 
ใหก้ารพฒันา 
   4.  การอ านวยการ (Directing) เป็นการบริหารใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินงานไปไดต้าม 
วตัถุประสงคก์ารอ านวยการ ตอ้งการทกัษะในการส่ือสารการรับรู้ การจูงใจและมีคุณสมบตัิในการ 
เป็นผูน้ า 
   5.  การควบคุม  (Controlling) เป็นระบบเพื่อก าหนดมาตรฐานและเปรียบเทียบ 
ความกา้วหนา้ในการด าเนินงานของพนกังานใหเ้ป็นไปตามแผนและที่คาดหวงัไว ้
   บราวน์ (Brown, 1993, 273) แบ่งองคป์ระกอบที่สนบัสนุนทางการบริหารไว ้2 ดา้น ดงัน้ี 
   1.  การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการระบุปัญหาขององคก์ารความตอ้งการ
ของชุมชนและทรัพยากร การก าหนดล าดบัความส าคญัของวตัถุประสงคแ์ละการก าหนดแนวทาง 
ส าหรับการบริหารเพือ่ใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคเ์หล่านั้น 
   2.  การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกับ 
การคดัเลือก การบรรจุ การก าหนดหนา้ที่ รวมถึงการใหค้่าจา้งและค่าตอบแทน ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ 
   3.  การฝึกอบรม (Training) หมายถึง กระบวนการพฒันาความรู้ ทกัษะและความสามารถ
ของผูป้ฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
   4.  การนิเทศติดตาม (Supervision) หมายถึง การแนะน า การสนับสนุน การช่วยเหลือ
ให ้การปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ด  าเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล 
   5.  การจดัส่ิงสนบัสนุน (Logistics Management) หมายถึง การจดัหา การเก็บรักษา และ
การสนบัสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการท างาน 
   6.  การจัดการงบประมาณ (Financial Management) หมายถึง การจัดการเก่ียวกับ
การเงิน การบญัชีส าหรับแผนปฏิบตัิการและแผนงาน 
   7.  การจดัการขอ้มูลข่าวสาร (Information Management) หมายถึง การรวบรวมรายงาน
และการใชข้อ้มูลเพือ่เป็นตวับ่งช้ีมาตรฐาน และความส าเร็จของการด าเนินงาน 
   8.  การจัดองค์กรชุมชน (Communication Organization) หมายถึง การเปิดโอกาสให ้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น การวางแผน การจดักิจกรรมการใหบ้ริการ 
   เกษม จนัทร์แก้ว (2540, 512 – 514) ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะการ 
ด าเนินการน าวตัถุดิบสู่กระบวนการผลิตจนได้ผลผลิตตามที่ก  าหนดไว ้การบริหารจึงเป็นการ 
ด าเนินการให้ทุกโครงการท าหน้าที่สัมพนัธ์กัน เป็นเร่ืองที่ยากที่จะท าให้เกิดการผสมผสานกัน 
ถา้ไม่วางแผนการด าเนินการที่ดี ซ่ึงขึ้นอยูก่บัผูบ้ริหารที่วางแผนบริหารอยา่งไร อยา่งไรก็ดีผูบ้ริหาร
มี หน้าที่อ  านวยการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นผูรั้บผิดชอบควบคุมในการน าแผนงาน 
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ที่ไดก้  าหนดไวแ้ลว้ ไปด าเนินการร่วมกบัทรัพยากร ท าให้เกิดผลผลิตหรือการใชปั้จจยัการบริหาร 
ไดแ้ก่ คน งบประมาณ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สวสัดิการ ฯลฯ ก่อใหเ้กิดผลผลิตขั้นสุดทา้ย 
   สมยศ  นาวีการ (2544, 24 – 25) กล่าวว่า กระบวนการบริหารควรประกอบดว้ย 4 ประการ 
คือ 
   1.  การวางแผน หมายถึง การก าหนดเป้าหมายที่ต้องการพิจารณาถึงความพร้อม 
ขององค์การตลอดจนปัจจยัที่ช่วยให้องค์การหรือหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและจดัท าแผนงาน 
ขึ้นมา เพือ่ด าเนินงาน 
   2.  การจัดองค์ก าร หม ายถึ ง  ก ารให้ รายละ เอี ยดงานทุ กอย่างที่ ต้อ งกระท า  
เพื่อความส าเร็จของเป้าหมายขององค์การการแบ่งปริมาณงานทั้ งหมดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่สามารถปฏิบติัได้โดยบุคคลคนเดียว และการก าหนดกลไกลของการประสานงานของสมาชิก 
ขององคก์าร เพือ่ท  าใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
   3.  การสั่งการ หมายถึง กระบวนการของการสั่งการ และการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของสมาชิกของกลุ่ม 
   4.  การควบคุม หมายถึง ความพยายามอย่างมีระบบเพื่อก าหนดมาตรฐานของการ 
ปฏิบติังานการออกแบบระบบขอ้มูลยอ้นกลบั การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานที่เกิดขึ้นจริงกับ
มาตรฐานที่ก  าหนดไวล่้วงหน้า พิจารณาว่ามีขอ้แตกต่างหรือไม่ และท าการแกไ้ขใด ๆ ที่ตอ้งการ
เพื่อเป็นหลักประกันว่าทรัพยากรทุกอย่างขององค์การ ได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
เพือ่ความส าเร็จของเป้าหมายขององคก์าร 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545, 19) กล่าวถึงกระบวนการบริหารจดัการ โดยแบ่ง 
หนา้ที่ของการบริหารจดัการออกเป็น 4 หนา้ที่ คือ 
   1.  การวางแผน เป็นขั้นตอนในการก าหนดวตัถุประสงค์และพิจารณาถึงวิธีการที่ควร
ปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งตดัสินใจว่าบริษทัมีวตัถุประสงคอ์ะไร 
ในอนาคต และจะตอ้งด าเนินการอย่างไรเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์นั้ น ลักษณะ 
การวางแผน มีดงัน้ี 
    1.1  การด าเนินการตรวจสอบตวัเองเพือ่ก าหนดสถานภาพในปัจจุบนัขององคก์าร  
    1.2  การส ารวจสภาพแวดลอ้ม  
    1.3  การก าหนดวตัถุประสงค ์ 
    1.4  การพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต  
    1.5  การก าหนดแนวทางปฏิบตัิงานและความจ าเป็นในการใชท้รัพยากร  
    1.6  การประเมินแนวทางการปฏิบตัิงานที่วางไว ้
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    1.7  การทบทวนและปรับแผนเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงและผลลัพธ์ของ 
การควบคุมไม่เป็นไปตามที่ก  าหนด 
    1.8  การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการวางแผนเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
   2.  การจัดองค์การ เป็นขั้นตอนในการจัดบุคคลและทรัพยากรที่ใช้ในการท างาน  
เพือ่ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายในการท างานนั้น หรือเป็นการจดัแบ่งงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับงาน
เพือ่ใหง้านเหล่านั้นส าเร็จการจดัองคก์ารประกอบดว้ย 
    2.1  การระบุและอธิบายงานที่จะถูกน าไปด าเนินการ  
    2.2  การกระจายงานออกเป็นหนา้ที่  
    2.3  การรวมหนา้ที่ต่าง ๆ เขา้เป็นต าแหน่งงาน  
    2.4  การอธิบายส่ิงที่จ  าเป็นหรือความตอ้งการของต าแหน่งงาน 
    2.5  การรวมต าแหน่งงานต่าง ๆ เป็นหน่วยงานที่มีความสัมพนัธ์อย่างเหมาะสม 
และสามารถบริหารจดัการได ้
    2.6  การมอบหมายงานความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ที่ 
    2.7  การทบทวนและปรับโครงสร้างขององคก์ารเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงและ
ผลลพัธข์องการควบคุมไม่เป็นไปตามที่ก  าหนด 
    2.8  การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการจดัองคก์ารเป็นไปอยา่งทัว่ถึง  
    2.9  การก าหนดความจ าเป็นของทรัพยากรมนุษย ์ 
    2.10 การสรรหาผูป้ฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ 
    2.11  การคดัเลือกจากบุคคลที่สรรหามา  
    2.12  การฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยต่์าง ๆ 
    2.13  การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรมนุษยเ์ม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลงและผลลพัธข์องการควบคุมไม่เป็นไปตามที่ก  าหนด 
    2.14  การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการจดัคนเขา้ท างานเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
   3.  การน าเป็นขั้นตอนในการกระตุน้ใหเ้กิดความกระตือรือร้นและชกัน าความพยายาม
ของพนักงานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการใช้ความพยายามของผูจ้ดัการ 
ที่จะกระตุน้ให้พนักงานมีศกัยภาพในการท างานสูง ดังนั้น การน าจะช่วยให้งานบรรลุผลส าเร็จ
เสริมสร้างขวญั และจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการน าประกอบดว้ย 
    3.1  การติดต่อส่ือสารและอธิบายวตัถุประสงคใ์หแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดท้ราบ  
    3.2  การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบติังานต่าง ๆ 
    3.3  การให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ของการปฏิบตัิงาน 
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    3.4  การใหร้างวลัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบนพื้นฐานของผลการปฏิบติังาน  
    3.5  การยกย่องและสรรเสริญและการต าหนิติเตียนอย่างยุติธรรมและถูกต้อง
เหมาะสม 
    3.6  การจดัหาสภาพแวดลอ้มมากระตุน้การจูงใจ โดยการติดต่อส่ือสารเพือ่ส ารวจ 
ความตอ้งการและสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
    3.7  การทบทวนและปรับวิธีการของภาวะความเป็นผูน้ าเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง
และผลลพัธข์องการควบคุมไม่เป็นไปตามที่ก  าหนด 
    3.8  การติดต่อส่ือสาร โดยทัว่ทุกแห่งในกระบวนการของภาวะความเป็นผูน้ า 
   4.  การควบคุม เป็นการติดตามผลการท างานและแก้ไขปรับปรุงส่ิงที่จ  าเป็นหรือ 
เป็นขั้ นตอนของการวัดผลการท างานและด า เนินการแก้ไข เพื่ อให้บรรลุผลที่ ต้องการ  
ซ่ึงประกอบดว้ย 
    4.1   การก าหนดมาตรฐาน  
    4.2   การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐาน  
    4.3   การแก้ไขขอ้บกพร่องการทบทวนและปรับวิธีการควบคุม เม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลง และผลลพัธข์องการควบคุมไม่เป็นไปตามที่ก  าหนด 
    4.5   การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการควบคุมเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
   จากแนวคิดทฤษฎีการบริการจดัการดังกล่าวมา ท าให้มองเห็นว่า การบริหารมาคู่กับ 
การจดัการแมจ้ะเป็นความหมายแตกต่างกนั แต่จุดมุ่งหมายเหมือนกนัคือ มุ่งไปสู่การบริหารส่ิงที่
ด  าเนินการและจัดการส่ิงที่เป็นปัญหาอุปสรรค ทั้ งน้ี เพราะค าทั้ งสองจะต่อเน่ืองกัน เม่ือมีการ
บริหารก็ต้องมีการจัดการตามมา ซ่ึงการศึกษาการพัฒนารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
มุ่งเน้นในเร่ืองของการบริหารและการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในพื้นที่จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้
และเขา้ใจการบริหารและการจดัการ จากที่กล่าวมาการบริหารและการจดัการมุ่งเน้นในเร่ืองของ
กระบวนการการน าไปปฏิบัติ เพราะการบริหารมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีการจดัการ 
อย่างเป็นระบบให้เกิดประสิทธิผลตามมาในการศึกษาคร้ังจึงต้องอาศัยหลักการบริหารและ 
การจดัการมาเป็นส่วนส าคญัในการศึกษาต่อไป 
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แนวคดิชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
   แนวคดิเศรษฐกิจสีเขียว 
   นิยามเศรษฐกิจสีเขียว  
   1.  การประชุมสหประชาชาติ ว่าด้อยการพัฒนาที่ย ัง่ยืนในปี ค .ศ. 2012 (Rio+20) 
เผยแพร่เอกสารผลลัพธ์ “The Future We Want” ให้ค  านิยามว่า เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเคร่ืองมือ 
เพื่อการบรรลุการพัฒนาที่ย ัง่ยืน  ช่วยปกป้องและเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติ  เพิ่มประสิทธิ  
ภาพดา้นทรัพยากร ส่งเสริมรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ย ัง่ยนื และขบัเคล่ือนโลกไปสู่การ
พฒันาแบบคาร์บอนต ่า โดยเศรษฐกิจสีเขียวควรเป็นกรอบของการตดัสินใจทั้ งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน  เพื่อให้เกิดการบูรณาการสามเสาหลักของการพฒันาที่ย ัง่ยืน (เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม) 
   2.  The Global Citizens Center (2012) ให้ค  านิ ยามของเศรษฐกิจสี เขียวในแง่ของ
“Triple Bottom Line” ที่ค  านึงถึงความสัมพนัธ์  3 ส่วนหลัก ได้แก่ ความย ัง่ยืนของส่ิงแวดล้อม 
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานความเช่ือว่า ระบบนิเวศของโลกเป็นระบบปิด มีทรัพยากรจ ากัด และศกัยภาพ 
ในการจดัการและการทดแทนทรัพยากรมีขอ้จ ากัดเราใช้ชีวิตโดยพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ 
ของโลก ดงันั้น เราจึงจะตอ้งสร้างระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้ความส าคญัความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศ และจะต้องปรับการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับระบบนั้ น  สังคม  ตั้ งอยู่บนความเช่ือว่า
วฒันธรรมและศกัด์ิศรีเป็นแหล่งทรัพยากรอันทรง คุณค่าเช่นเดียวกันกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ตอ้งการการดูแลเอาใจใส่ไม่ให้สูญสลายไป เราจึงตอ้งสร้างระบบเศรษฐกิจให้มีชีวิตชีวา เพื่อให้
ทุกคนสามารถเขา้ถึงมาตรฐานการด ารงชีวิตเหมาะสม  และไดรั้บโอกาสการในการพฒันาตนเอง
และการเขา้สังคม รากฐานของทอ้งถ่ิน ตั้งอยูบ่นพื้นฐานความเช่ือวา่การเช่ือมโยงที่แทจ้ริงระหว่าง
กนัเป็นเง่ือนไขเบื้องตน้ที่ส าคญัที่จะน าไปสู่ความย ัง่ยนืและความยติุธรรม เศรษฐกิจสีเขียว จึงเป็น
การรวบรวมความต้องการของแต่ละชุมชนท้องถ่ินจากทั่วโลกและตอบสนองความต้องการ
เหล่านั้นโดยการด าเนินการตามหน้าที่ ผลิตสินคา้ในทอ้งถ่ินนั้น ตลอดจนแลกเปล่ียนสินคา้และ
บริการระหวา่งกนั  
   3.  International Trade Union Confederation หรือ ITUC (2012) หลักการเพื่อน าไปสู่
เศรษฐกิจสีเขียว 10 ประการ ดังน้ี  1) ความเท่าเทียมกันทั้ งในประเทศและระหว่างประเทศ  
2) การด าเนินการแบบองคร์วมและการมีส่วนร่วมของเยาวชน ผูห้ญิง คนยากจน และแรงงานที่มี
ทกัษะต ่า 3) การเปล่ียนแปลงลักษณะของ งานแบบดั้งเดิม และการสร้างงานแบบใหม่ที่เป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อมและงานที่ดีมีคุณค่า 4) เคารพในสิทธิของแรงงานและสหภาพแรงงาน  5) บรรลุ
วตัถุประสงคท์างสังคมและความพงึพอใจต่อความตอ้งการของมนุษยใ์นระยะยาวรวมถึงการเขา้ถึง
น ้ า อาหาร ที่อยูอ่าศยั พลงังาน ที่ดิน สุขภาพ การศึกษา การขนส่ง และวฒันธรรม 6) ส่งเสริมการใช้
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แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพการจดัล าดบัความส าคญัของแหล่งพลงังานทดแทน 
การตระหนักถึงตน้ทุนทางสังคมและส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์วฎัจกัรชีวิตและเป้าหมายการลด 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Zero Carbon) และของเสีย (Zero Waste)  7) ให้ความส าคญั 
กบัการใชว้ตัถุดิบในการผลิตมากกว่าการลดตน้ทุนดา้นแรงงาน  8) ให้มีระยะเวลาในการเปล่ียน 
เขา้สู่เศรษฐกิจสีเขียวส าหรับแรงงานและชุมชนที่อาจไดรั้บผลกระทบ รวมถึงการขยายโครงข่าย
คุม้ครองทางสังคม  พัฒนากลไกทางสังคมเพื่อน าไปสู่นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว  9) ขึ้ นอยู่กับ
เศรษฐกิจที่แทจ้ริงปราศจากการเก็งก าไร และ 10) ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  
   4.  UNEP (2010) นิยามเศรษฐกิจสีเขียวว่า เป็นระบบเศรษฐกิจที่น าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของมนุษยใ์ห้ดีขึ้ นเพิ่มความเป็นธรรมทางสังคมในขณะที่ลดความเส่ียงทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศไดอ้ยา่งมีนัยส าคญั หรือความหมายอีกนัยหน่ึง 
คือ การปลดปล่อยคาร์บอนในระดบัต ่า การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกภาคส่วนในทางปฏิบติั คือ การเติบโตของรายได ้และการจา้งงานจากภาครัฐและ
เอกชน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและมลพิษสนับสนุนการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ป้องกนัการสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริการนิเวศวทิยา โดยเนน้ความสมดุล
ระหว่างการปกป้องส่ิงแวดล้อม การลดปัญหาความยากจน  และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ี 
แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวไม่ไดเ้ป็นเป้าหมายที่แตกต่างหรือจะมาแทนที่แนวคิดเร่ือง “การพฒันา
ที่ย ั่งยืน ” (Sustainable Development) แต่เป็นการมองว่าการจะไปสู่ เป้าหมายความย ัง่ยืนได ้
จ  าเป็นตอ้งมีการจดัการใหร้ะบบเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่ถูกตอ้ง  
   5.  UNCTAD (2010) เศรษฐกิจสีเขียว เป็นระบบเศรษฐกิจที่ท  าให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในปัจจุบนัดีขึ้น และสามารถลดความไม่เสมอภาคไดใ้นระยะยาว และไม่ท าให้ประชาชน
รุ่นหลังประสบกับความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและปัญหาด้านระบบนิเวศที่เสียสมดุล เศรษฐกิจ 
สีเขียวเป็นระบบเศรษฐกิจที่ท  าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในปัจจุบันดีขึ้ น และสามารถลด 
ความไม่เสมอภาคได้ในระยะยาวและไม่ท าให้ประชาชนรุ่นหลังประสบกับความเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดล้อมและปัญหาด้านระบบนิเวศที่เสียสมดุลซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว เศรษฐกิจสีเขียวเป็น
ส่วนหน่ึงของการพฒันาที่ย ัง่ยืน อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสีเขียวอาจมีความหมายและขอบเขต 
ที่หลากหลาย ดังน้ี 1) อาจมองเห็นเป็นภาคเศรษฐกิจ เช่น ป่าไม้ ที่ดิน น ้ าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  พลังงาน  2) อาจหมายถึง แนวปฏิบัติที่ ดี  เช่น การบริโภคและการผลิตอย่างย ัง่ยืน  
การบูรณาการยทุธศาสตร์  การด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม การติดฉลากคาร์บอน
ฟุตพร้ินท ์3) อาจเป็นทิศทางของนโยบายในการบรรลุเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนื เช่น ราคาสินคา้ 
ภาษี  เงินอุดหนุนการลงทุนภาครัฐ  การศึกษา การพัฒนาและวิจัย 4) อาจเป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงที่เก่ียวข้องกับนโยบายและการปฏิบัติ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และ 5) อาจเป็น
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เป้าหมายสุดทา้ยในการด าเนินนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล โดยสร้าง
แรงจูงใจและการสนบัสนุนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  
   6.   ส านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554, 14) กล่าวว่า เศรษฐกิจ
สีเขียว คือ การพฒันาที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างย ัง่ยืนเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยที่ กิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าว  มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม และสูญเสียความสมดุลในการที่จะค  ้าจุนการด ารงชีวิตและสนับสนุน
วถีิชีวติของประชากรในทุกสาขาการผลิต 
   7.  ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2553, 10) กล่าวว่า เศรษฐกิจ 
สีเขียว คือ เศรษฐกิจที่อยูบ่นพื้นฐานของความสมดุลระหวา่งความตอ้งการของมนุษยก์บัทรัพยากร
ที่มีอยูบ่นโลกใบน้ีโดยทิศทางของเศรษฐกิจสี เขียว คือการให้ความส าคญัต่อ “มูลค่าของการใช้
ประโยชน์” (Use – Value) ไม่ใช่ “มูลค่าการแลกเปล่ียนหรือเงิน” (Exchange – Value or Money) 
อีกทั้งด าเนินการโดยค านึงถึงคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ 
   จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า เศรษฐกิจสีเขียว เป็นการพฒันาชุมชนสังคมให้มุ่งไปสู่ความ
เจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิ เวศน์  ซ่ึงสอดคล้องกับประเด็นในการศึกษารูปแบบภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวใน 
จงัหวดัอุตรดิตถใ์นการส่งเสริมมูลค่าทางทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มต่อไป 
   แนวคดิเศรษฐกิจชุมชน 
   การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนให้ความส าคัญต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คน 
ในชุมชนทอ้งถ่ิน จึงเป็นการพฒันาที่เน้นกระบวนการมากกว่ารูปแบบและตอ้งการความต่อเน่ือง 
ในการปฏิบัติ รวมทั้งให้ความส าคญัต่อการพฒันาที่เร่ิมจากฐานทรัพยากรในท้องถ่ิน ตลอดจน 
การมีส่วนร่วมของพหุภาคี ไดแ้ก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพฒันาเอกชน นักวิชาการ ส่ือมวลชน 
ฯลฯ เพื่อน าไปสู่การพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งบูรณาการ ซ่ึงเป็นรากฐานที่ส าคญัของการพฒันา
ประเทศอย่างย ัง่ยืน เศรษฐกิจชุมชนจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาทั้ งในระบบชุมชน สังคม 
การศึกษาเศรษฐกิจชุมชนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจเก่ียวกบั แนวคิด ความหมาย ความส าคญั ปัจจยัที่ผลกัดนั
ใหเ้กิดเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงสามารถกล่าวไดด้งัน้ี 
     แนวคดิเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน 
     การพฒันาประเทศของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 มาจนถึงปัจจุบนั กล่าวไดว้่า
ประเทศไทยได้บทเรียนที่ส าคัญ  คือ  ข้อที่ ว่าแนวทางการพัฒนากระแสหลักนั้ น มีปัญหา 
ไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ซ่ึงทางออกก็คือ ควรส่งเสริมให้ชุมชนท าธุรกิจหรือ 
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สร้างเศรษฐกิจที่สอดคลอ้งกบั เง่ือนไขของตนเอง แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนน้ีจึงเป็นทางเลือกหน่ึง 
ที่จะสร้างความเขม้แข็งทางดา้น เศรษฐกิจชุมชนให้แก่ชุมชน บางคนเรียกแนวคิดน้ีว่า “เศรษฐกิจ
พื้นฐาน” หรือ “เศรษฐกิจพึ่งตนเอง” หรือ “เศรษฐกิจชุมชน” ซ่ึงอาจมีลกัษณะและปรัชญาแนวคิด
ทิศทางเดียวกนั แต่อาจจะมีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกนั มีประเด็นที่ส าคญั คือ มิใช่เป็นเร่ือง 
ที่เก่ียวกับเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเร่ืองของสังคม การศึกษา วฒันธรรม ประชาธิปไตย 
ส่ิงแวดลอ้ม จิตใจ ศีลธรรมและสุขภาพอนามยั 
     ความสมัพนัธร์ะหว่างเศรษฐกิจพึ่งตนเองกบัเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
เน่ืองจากเดิมชุมชนในชนบทอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง พึ่งพาอาศยักนั พึ่งพาอาศยัธรรมชาติ มีสายสัมพนัธ์
ในแนวนอนที่น าไปสู่การพึ่งพากนั จนกลายเป็นประเพณี วิถีชีวิตหรือระเบียบของชุมชน มีผลต่อ
การสร้างเศรษฐกิจชุมชน แต่เดิมเป็นเศรษฐกิจแบบยงัชีพ เป็นการท ามาหากินเพื่อให้ชีวิตอยูร่อด 
บทบาทของเงินตรามีน้อยมาก และเม่ือเร่ิมต้นยุคของการพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
แบบพึ่งพาถูก แทนที่ดว้ยโลกทศัน์ทุนนิยม เงินตราเขา้มามีบทบาทส าคญัในชุมชน ชนบทกลายเป็น
แหล่งทรัพยากร และแรงงานส าหรับพฒันาเมืองให้เจริญมัง่คัง่ ทิ้งให้ชุมชนหรือหมู่บา้นในชนบท
ล่มสลาย การต่อสู้เพื่อความอยูร่อดจึงเป็นเหตุให้หลายชุมชนเกิดผูน้ าตามธรรมชาติรวมตวัขึ้นมา
ช่วยเหลือตนเอง หันมาสะสมทุนที่เป็นทุนของชุมชนเพื่อการอยู่รอดร่วมกัน มีการพฒันาธุรกิจ
อุตสาหกรรมชุมชนขนาดเล็ก หรืออุตสาหกรรมครัวเรือนขึ้น ความส าเร็จของชุมชนเหล่าน้ีช่วยให้
ตนเองอยูร่อดและยงัพฒันาใหด้ ารงชีวิตอยูไ่ดท้่ามกลางวกิฤติเศรษฐกิจเงินตรา (พทิยา วอ่งกุล, 2542, 8) 
     เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดที่ มีความส าคัญ  มากส าหรับประเทศก าลังพัฒนา  
เพราะถา้หากเศรษฐกิจชุมชนมีความมัน่คง แขง็แรง ก็จะส่งผลให้ ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ทั้งประเทศมีความมั่นคง แข็งแรง ตามไปด้วยประเทศที่ขบัเคล่ือนด้วย ระบบเศรษฐกิจชุมชน 
อย่างเช่น ประเทศอิตาลี ที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจครอบครัวหรือเศรษฐกิจชุมชนและการ
ประกอบการดา้นเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมใน ครัวเรือนสามารถส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตได ้จากการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนไดข้ยายตวัมาเป็นวสิาหกิจขนาดยอ่มและขนาดกลาง
ในที่สุด และเป็นตัวอย่างที่ดี จนท าให้ประเทศอิตาลีกลายมาเป็นต้นแบบหน่ึงของการพฒันา
ประเทศที่อาศัยการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจใน ภาพรวมของประเทศ  
เม่ือพิจารณาถึงปัญหาขอ้จ ากดั และโอกาสในการพฒันาแล้ว การพฒันาที่ถูกตอ้ง และเหมาะสม 
ควรจะมุ่งเน้นการพฒันาเพื่อให้เกิดผล ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ นั่นคือ จะตอ้ง
ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเขม้แข็ง จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างย ัง่ยืน
ต่อไป (ธเนศ ศรีวชิยัล าพนัธ,์ 2556) 
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     เน่ืองด้วยแนวคิดในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนมีหลายประการ มีแนวทางในการ
พฒันาเศรษฐกิจชุมชนที่น าเสนอโดย ฟิทซ์เจอร์ราลด์ และเลห์ (Fitzgerald และ Leigh, 2002) เห็นว่า
กรอบ แนวคิดดังกล่าวได้รับการสังเคราะห์ขึ้ นจากประสบการณ์ของเมืองต่าง ๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ประสบความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผา่นมา และ
เห็นว่ากรอบแนวคิดดังกล่าวน่าจะให้ขอ้คิดที่เป็นประโยชน์ส าหรับการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
ของไทย นอกจากน้ี ฟิทซ์เจอร์ราลด์ และเลห์ กล่าวว่า เป้าหมายหลักของการพฒันาเศรษฐกิจ 
ไม่ควรจ ากดัอยูเ่พยีงเฉพาะการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) เท่านั้น 
หากตอ้งรวมถึงการพฒันาคุณภาพในการด ารงชีวิต  (Living Standard) ของประชาชน ค านึงถึง 
การกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเป็นธรรม (Equity Distribution of Development 
Benefits) และค านึงถึงเป้าหมายในการสร้างความย ัง่ยนื (Sustainability)  
     ฉตัรทิพย ์นาถสุภา (2544, 14) ให้แนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจชุมชนวา่ เศรษฐกิจชุมชน
มีครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สุด เพราะ
แรงงานเป็นส่ิงที่ครอบครัวมีอยู่ โดยธรรมชาติไม่ต้องจา้ง เป็นส่ิงที่มีมากับสถาบันครอบครัว
โดยทั่วไปครอบครัวคิดถึงการอยู่รอดก่อนแล้ว จึงสะสมและค้าขาย พึ่งแรงงานในครอบครัว 
พึ่งทรัพยากรท้องถ่ิน พึ่งตัวเองและพึ่งชุมชนก่อนและหากจะขายซ่ึงเป็นขั้นตอนที่สูงก็จะขาย 
ในตลาดใกลต้วัตลาดภายในประเทศ แนวคิดน้ีมุ่งใหค้  านึงถึงชุมชนศีลธรรม ครอบครัว เพื่อนบา้น
และทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
     มงคล ด่านธานินทร์ (2541, 91) ให้แนวคิดในเร่ืองเศรษฐกิจชุมชนว่า เศรษฐกิจ
ชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจชาติในการพฒันาเศรษฐกิจระดบัชุมชนจะตอ้งมีความสัมพนัธก์บั
การพฒันาเศรษฐกิจระดบัประเทศ และตอ้งสัมพนัธก์บัการเมือง การปกครอง การศึกษา วฒันธรรม
ของคนทั้งประเทศ การท างานเพื่อการด ารงชีพอยู่ ร่วมกันชาวบา้น สนใจในการรวมกลุ่ม อาทิ  
การปลูกพืช กิจกรรมการผลิตนอกการเกษตร การบริการ เพื่อให้เกิดพออยู่พอกิน  เพื่อความ 
พึงพอใจ เพื่อให้คุม้กับการลงทุนหรือเพื่อก าไร ผลที่เกิดตามมาท าให้คนมีความสุข ชุมชนเกิด 
ความเขม้แขง็  
     โสภณ สุภาพงษ์ (2541, 71) กล่าวถึงเศรษฐกิจชุมชนว่า เป็นแนวคิดในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ และเช่ือว่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ ซ่ึงเศรษฐกิจชุมชน 
เน้นการพึ่งตนเองและการเติบโตโดยมีทุกอยา่งพอเพียง ไดแ้ก่ การมีการแบ่งปันพอเพียง มีตลาด
พอเพียง มีวตัถุพอเพียง มีความรู้พอเพียง มีการผลิตพอเพียง และมีความดีพอเพียงโดยค่อย ๆ 
เติบโตในสังคมชนบทนั้ นมีพื้นฐานทางการเกษตร ดังนั้ น ความพอเพียงในสังคมชนบท  คือ  
การปลูกทุกอย่างที่ กินและกินทุกอย่างที่ปลูกที่ เหลือก็ขาย พอขาดได้ก็มีเงินออมซ่ึงในระบบ
เศรษฐกิจชุมชนนั้น ชุมชนสามารถร่วมมือกบัองคก์รภายในการคา้ขาย แต่ตอ้งเป็นองคก์รที่เปิดเผย



76 

 

และให้ชาวบา้นเป็นเจา้ของจนสามารถกลายเป็นองค์กรชุมชนที่พึ่งตนเองได้  โดยองค์กรชุมชน 
ที่พึ่งตนเองได้นั้น มีพื้นฐานมาจากครอบครัวแต่ละครอบครัว และชุมชนที่มีการบริโภคพอเพียง
และมีเงินออกมาร่วมกนัเพือ่จดัท าการผลิต การคา้ และสวสัดิการร่วมกนั  
     เสรี พงศพ์ิศ (2547) กล่าวถึงเศรษฐกิจชุมชนว่า เศรษฐกิจชุมชนเป็นระบบเศรษฐกิจ
ที่เป็นส่วนหน่ึงของสังคมวฒันธรรม สัมพนัธ์กบัวถีิชีวิตและระบบคุณค่า เศรษฐกิจชุมชนไม่เน้น
การแข่งขัน แต่ให้ความส าคญักับการร่วมมือ ไม่มีการผูกขาด เพราะชุมชนเป็นเจา้ของร่วมกัน  
ไม่ก่อให้เกิดรายได ้กระจุกตวัอยูบ่างกลุ่ม ตวัช้ีวดัเศรษฐกิจชุมชนไม่ใช่เพียงแค่ตวัเลข แต่ผสมกบั
ตวัช้ีวดัทางสงัคม เช่น ความสุข ความเขา้ใจกนั การยอมรับกนั การแบ่งปันกนั  
     ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2548, 42) กล่าวว่า แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนที่ส าคัญ  คือ 
ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิกของครอบครัวเป็นปัจจยัส าคญัที่สุด ความพอเพียง 
การพึ่ งตนเอง ขึ้ นอยู่กับการใช้แรงงาน เพราะแรงงานเป็นส่ิงที่ครอบครัวมีอยู่โดยธรรมชาติ  
มีการพึ่งแรงงานในครอบครัว พึ่งทรัพยากรทอ้งถ่ิน พึ่งตวัเองและพึ่งกนัเองในชุมชนก่อน หากจะมี
การขายซ่ึงเป็นขั้นตอน ที่สูงขึ้นก็ขายในตลาดใกลต้วั ตลาดภูมิภาค ตลาดภายในประเทศ ลกัษณะ 
ที่ส าคญัอีกประการหน่ึง ดงัที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ คือ เศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงที่ฝังตวัอยูใ่นสังคมและ
วฒันธรรมในระบบทุนนิยม ดงันั้น จึงหลุดออกจากสังคมและวฒันธรรมแลว้หวนกลบัมาท าลาย
สงัคมวฒันธรรม 
     พุทธินันทน์  บุญเรือง (2562) กล่าวว่า แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรม 
ต่าง ๆ  ที่ เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจของชุมชน  ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมทางการผลิต การแปรรูป  
การขายผลผลิต การซ่ือ และการบริโภคในชุมชน อาจจะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได ้และก าไร
ในชุมชน 
     จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดที่ด  าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยมีเป้าหมายคือการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก 
ใชพ้ลงัของชุมชนในการขบัเคล่ือน คือ การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการ
ขบัเคล่ือน มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ในทาง
เศรษฐิจ สังคม ด ารงอยูด่้วยวฒันธรรม ภูมิปัญญา การคน้หาภูมิสังคมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจในชุมชน 
   ความหมายของเศรษฐกิจชุมชน 
   ค าว่า เศรษฐกิจชุมชน (Community Economy) นักวิชาการต่างประเทศและประเทศไทย 
ใหค้วามหมายไวพ้อสงัเขป ดงัน้ี 
   เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง พฤติกรรมของชุมชนในการใชท้รัพยากรต่าง ๆ เพือ่สนองตอบ
ความตอ้งการของ ชุมชน โดยเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมที่หรือองคก์รชุมชน หรือเอกชน
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ร่วมกิจการ ช่วยกนัด าเนินงานดว้ย ตนเองทั้งหมด หรือบางส่วนโดยประสานท างานกบั พหุภาคีและ
ผูค้นในทอ้งถ่ิน  
   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2561) ให้ความหมายของเศรษฐกิจชุมชนว่า เศรษฐกิจ
ชุมชน หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆไม่วา่จะเป็นการผลิตการบริโภค การจ าหน่ายจ่ายแจก 
ที่คนในทอ้งถ่ินชุมชนไดมี้ส่วนร่วมคิดร่วมท าร่วมรับประโยชน์ของประชาชน และร่วมกันเป็น
เจา้ของเศรษฐกิจชุมชนมีรากฐานมาจากศกัยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน หรือทุนในชุมชน 
อาทิวฒันธรรม ประเพณี สภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายทางทรัพยากรที่มีอยู ่
   ฉัตรทิพย ์นาถสุภา (2533) ให้ความหมายของเศรษฐกิจชุมชนว่า เศรษฐกิจชุมชนเป็น
เศรษฐกิจที่ มีครอบครัวและชุมชนเป็นหน่วยผลิต เป็นการผลิตบนพื้นฐานของภูมิปัญญา  
ทุนทางสังคม และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลกั การขายผลผลิต
เป็นการขายเพื่อให้ไดม้าด ารงชีวิตในครอบครัวและชุมชน มิใช่มุ่งการผลิตขนาดใหญ่ เพื่อการขาย
เป็นหลัก เป็นการผลิตที่มีทุนเดิมจากการใชแ้รงงานในครอบครัวและเป็นการใช้แรงงานเพิ่มขึ้น 
ในกระบวนการผลิตเพือ่ทดแทนขนาดครอบครัวที่ขยายตวัและการขาดแคลนที่ดินท ากิน 
   มงคล  ด่านธานินทร์ (2553) เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ทั้งดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ ทั้งในดา้นการผลิต การบริโภค และการกระจาย
ผลผลิต โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนนั้น คือ 
ใหมี้ส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ บนรากฐานความสามารถที่มีอยู ่ 
   ธเนศ ศรีวิชัยล าพนัธ์ (2556, 1) ให้ความหมายของเศรษฐกิจชุมชนว่า เศรษฐกิจชุมชน 
หมายถึง ระบบเศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ิน หรือชุมชนที่มีลกัษณะเป็นองคร์วม ซ่ึงไม่ได้มีแต่เพียงมิติ
ทางดา้นเศรษฐกิจที่เป็นตวัเลขของรายได ้รายจ่าย การผลิต และการบริโภคเท่านั้น แต่จะเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่เป็นส่วนหน่ึงของสังคม วฒันธรรม มีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนใน
ชุมชน และรวมถึงการมีระบบคุณค่าเขา้ไปดว้ย 
   ฐิติวรดา รุ่งเรือง (2561) ให้ความหมายของเศรษฐกิจชุมชนว่า เศรษฐกิจชุมชน มีอยู ่ 
2 ความหมาย คือ 1) ความหมายเชิงวิชาการ หมายถึง การผลิต การแปรรูป การคา้ และการบริหาร  
ที่ผูอ้ยูใ่นกระบวนการมุ่งหวงัผล ก าไรในรูปตวัเงิน แต่ในขณะเดียวกนัก็ตระหนักถึงความพึงพอใจ 
ที่แม้ว่าจะได้เงินเล็กน้อยแต่ตนเองและครอบครัว และชุมชน ด ารงอยู่อย่างรู้รักสามัคคี มั่นคง
ปลอดภยั และ 2) ความหมายเชิงปฏิบัติหมายถึง การผลิตการแปรรูป การบริโภค การคา้ และ  
การบริหารที่เป็นการตดัสินใจด าเนินการของชุมชน โดยชุมชน และเพือ่ชุมชน 
   ประทีป วรีพฒันนิรันดร์ (2557, 1) ให้ความหมายวา่ เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง เศรษฐกิจ
ชุมชนที่พึงปรารถนา คือ กิจกรรมเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และบริการ 
ที่คนในชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมเป็นเจา้ของ โดยการ

https://sites.google.com/site/thitiwrdarungreuxng/
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พฒันาจากฐานของ “ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน” หรือ “ทุนในชุมชน” รวมถึงเงินทุน แรงงาน วฒันธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พิพิธภณัฑ์ วดั ที่ดิน แหล่งน ้ า ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพ  
ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กิจกรรมเศรษฐกิจสร้าง “กระบวนการเรียนรู้”  
ซ่ึงจะท าให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ใสขณะเดียวกนัยงัมุ่งพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรืออีกนัยหน่ึง เพื่อพฒันา
ชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งบูรณาการ 
   สมัพนัธ์  เตชะอธิก (2545, 4) กล่าวว่า เศรษฐกิจชุมชน มีความหมายครอบคลุมค าอ่ืน ๆ
เช่น เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพยีง เศรษฐกิจพึ่งตนเองมีนัยทางหลกัการและแนวคิดเหมือนกนั
และน าไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยนืของชุมชน มีนยัของความย ัง่ยนื 6 ประการ ดงัน้ี 
   1.   การพึ่ งตัวเองได้ทางเศรษฐกิจเร่ิมจากส่ิงที่ มีอยู่ไม่เป็นหน้ีหรือเป็นหน้ีน้อย ๆ  
ลดความตอ้งการวตัถุ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิต โดยการศึกษาเรียนรู้แบ่งปันความรู้ 
เทคนิคและทรัพยากรด้วยตนเอง และภายนอกใช้เทคโนโลยทีี่ เหมาะสม มีความขยนัหมั่นเพียร 
ด ารงชีวิตอยา่งมีอิสระและศกัด์ิศรี มีความสมดุลทัว่ภายในครอบครัวและการรวมกลุ่มเป็นเครือ
อยา่งเก้ือกูลกนั 
   2.   การดูแลสุขภาพตนเองได้รู้จักการกินอยู่ หลับ นอน การพึ่ งตนเองทางสุขภาพ  
ศึกษาหาความรู้ สาเหตุอาการทางสุขภาพ 
   3.   การรวมกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาและทางเลือกจนน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาได้ เน้นการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในหลากหลายกลุ่มเปิดเวทีส ารวจปัญหา และหาทางเลือกที่แกไ้ขไดจ้ริง
ร่วมกนั 
   4.   การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยชุมชนดว้ยจิตส านึกความเป็น
เจ้าของและมี ส่วนร่วมในการดูแลฟ้ืนฟูอนุ รักษ์และพัฒนาโดยมีหลักคิด  คนอยู่ร่วมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได ้
   5.   การด ารงรักษาวฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวการอยู่
ร่วมกนัในครอบครัวและชุมชน โดยไม่ละเลย ให้ความส าคญักบัความเป็นทอ้งถ่ินที่มีองคค์วามรู้ 
ในการด ารงความเป็นชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
   6.   การใชเ้ทคโนโลยเีหมาะสมกบัชุมชนเน้นกระบวนการผลิตการแปรรูป ลดการใช้
สารเคมี การน าเขา้เคร่ืองจกัรกลพนัธุพ์ชื สตัว ์และส่งเสริมเทคโนโลยพีื้นบา้น 
   กรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2542, 27) กล่าวว่า เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง 
กิจกรรมที่บุคคลหรือองคก์รชุมชน หรือเอกชน ร่วมกิจการและ/หรือช่วยกนัด าเนินงานดว้ยตนเอง
ทั้งหมด หรือบางส่วนหรือการรับช่วงงานไปท าจากเอกชนหรือกลุ่มองคก์รอ่ืน โดยการประสาน
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ท างานกบัพหุภาคีกบัหน่วยงาน หรือเอกชน และผูค้นในทอ้งถ่ิน ในการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน และ
เทคโนโลยทีี่เหมาะสม ช่วยเหลือการผลิตการตลาด ทุน การจดัการร่วมกนัในเร่ืองเก่ียวกบัการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร การคา้ขาย การบริการ การท่องเที่ยว การพฒันาส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
เพือ่มุ่งใหเ้กิดรายได ้ส่งผลต่อครอบครัวและชุมชน 
   ประเวศ  วสี (2542, 21) กล่าวว่า เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง เศรษฐกิจที่เป็นส่วนหน่ึงของ
ความเป็นชุมชน เศรษฐกิจชุมชนเป็นตวัเช่ือมที่จะตอ้งมีการบูรณาการ มีความเป็นบูรณาการของ
ชุมชนทุกอย่าง เช่ือมโยงกันระหว่างเศรษฐกิจครอบครัวกับธุรกิจขนาดใหญ่ เช่ือมโยงกับการ
ส่งออกและการตลาดเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (2541, 6) ให้ความหมายของเศรษฐกิจชุมชนว่า 
หมายถึง ระบบความสมัพนัธ์ ของฐานทรัพยากร เช่น ดิน น ้ า ป่าไม ้ระบบการผลิต ระบบการบริโภค 
ระบบการจดัการทุน โดยอาศยักิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างเพื่อยกระดับการกินดีอยูดี่ และการท ามา
คา้ขายของชุมชนในการพฒันาคุณภาพชีวติที่ดีของชุมชน 
   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2525) ใหค้วามหมายของเศรษฐกิจชุมชน ดงัน้ี 
   เศรษฐกิจ หมายถึง งานอันเก่ียวกับการผลิตการจัดจ าหน่ายจ่ายแจกและการบริโภค 
ใชส้อยส่ิงต่าง ๆ ของชุมชน 
   ชุมชน หมายถึง หมู่บา้นกลุ่มคนที่อยูร่วมกนัเป็นสงัคมขนาดเล็กอาศยัอยูใ่นอาณาบริเวณ
เดียวกนั และมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
   ดงันั้น ค  าว่า เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง ระบบการผลิตจ าหน่ายการบริโภค และใชส้อย 
ส่ิงต่าง ๆ ร่วมกันของกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมขนาดเล็กที่อยู่ในบริเวณเดียวกันและ 
มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
   ประเวศ  วสี (อ้างถึงใน จิตราภรณ์ เพ็งดี, 2560, 25) ให้ความเห็นและความหมายว่า 
เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง มีความคลา้ยคลึงกนัหรือเหมือนกนั เน่ืองจาก
เศรษฐกิจพื้นฐานมีความหมายเดียวกบัเศรษฐกิจชุมชน ลว้นมุ่งไปสู่เศรษฐกิจสมดุล เช่นเดียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่หมายถึง พอเพียงส าหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง  
มีปัญญาพอเพียง เกิดความสมดุล เศรษฐกิจพื้นฐานหรือเศรษฐกิจชุมชนเป็นเศรษฐกิจที่ไม่มอง 
แยกส่วน เป็นเศรษฐกิจที่อยู่บนความเขม้แข็งของสังคมหรือชุมชน อาศยัการสร้างความเขม้แข็ง 
ของชุมชนเป็นเคร่ืองมือพฒันาเศรษฐกิจเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมอยา่งบูรณาการ 
เศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพื้นฐานมีลกัษณะ 5 ประการ คือ 1) เป็นเศรษฐกิจส าหรับคนทั้งมวล 
2) มีพื้นฐานที่เขม้แข็งของชุมชน 3) มีความเป็นบูรณาการอยูบ่นพื้นฐานความเขม้แข็งของตนเอง   
4) มีการจดัการ และ 5) มีนวตักรรมของชุมชนอยา่งไม่หยดุน่ิง 
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   สมเกียรติ  ตั้งมโน (อ้างถึงใน จิตราภรณ์ เพ็งดี, 2560, 25) ให้ความหมายว่า เศรษฐกิจ
ชุมชน คือ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งด้านเกษตรกรรรม อุตสาหกรรม บริการ  
ทั้งในด้านการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน คือ ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์  
บนรากฐานของความสามารถที่มีอยู่ จากการใช้ทุนของชุมชน ทั้ งที่ เป็น สินคา้ทุน (เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ เป็นตน้ ที่มีอยู่สามารถจดัหามาให้ได้ตามศกัยภาพ) ทุนทาง
เศรษฐกิจ (ปัจจยัที่สนับสนุนให้การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปอยา่งสะดวกราบร่ืน เช่น 
ที่ดิน แหล่งน ้ า สภาพภูมิประเทศ การคมนาคม เป็นตน้) และทุนทางสังคม (วิถีการผลิต ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ศาสนสถาน โรงเรียน สถานีอนามยั เป็นตน้)   
   สมาชิกในชุมชนจะเป็นผูต้ ัดสินใจว่า ชุมชนจะผลิตอะไรได้บ้างตามศักยภาพและ 
ทุนประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ จะผลิตกันยงัไง แล้วจะแบ่งปันผลประโยชน์จากการผลิตกันอยา่งไร  
นัน่คือ ชุมชนคิดเอง ท าเอง ไดเ้อง โดยมีเป้าหมายที่การพฒันาขีดความสามารถของคน ครอบครัว 
และชุมชนดว้ยการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้พึ่งพาตนเองได ้พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ชุมชน ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
   อภิชัย พนัธเสน (2548) อธิบาย เศรษฐกิจชุมชน คือ กิจกรรมที่ท  าร่วมกันของสมาชิก 
ในชุมชน ซ่ึงเป็นหน่วยใหญ่ที่สุดที่คนธรรมดาโดยทัว่ไป สามารถจะมีการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์
(Creative Intervention) ได้ง่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัเง่ือนไขพิเศษมากนัก เพื่อแก้ปัญหาความ
ทุกข ์(ความยากจน) ในชุมชน และเพือ่สร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่ชุมชน จากวกิฤตจากภายนอก ตลอดจน
เป็นส่วนส าคญัที่จะช่วยส่งเสริมการพฒันาที่ย ัง่ยนื 
   ประทีป  วรีพฒันนิรันดร์ (2557, 1) ใหค้วามหมายวา่ เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง เศรษฐกิจ
ชุมชนที่พงึปรารถนา คือ กิจกรรมเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
ที่คนในชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมเป็นเจา้ของ โดยการ
พฒันาจากรากฐานของ “ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน” หรือ “ทุนในชุมชน” ซ่ึงรวมถึงเงินทุน แรงงาน 
วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พพิธิภณัฑ ์วดั ที่ดิน แหล่งน ้ า ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิ
ประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ เป้าหมายส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน คือ เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กิจกรรมเศรษฐกิจสร้าง “กระบวนการเรียนรู้”  
ซ่ึงจะท าให้ชุมชนพึ่งตนเองได ้ในขณะเดียวกนัยงัมุ่งพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรืออีกนัยหน่ึง เพื่อพฒันา
ชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งบูรณาการ 
   กลัเวย ์และฮดัสัน (Galaway and Hudson, 1994) อธิบายความหมายของเศรษฐกิจชุมชน
ว่า เป็นการผสมผสานผลประโยชน์ในการบรรลุผลส าเร็จของการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและ
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เป้าหมายการพฒันาสังคม ซ่ึงเกิดขึ้นในระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน และเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของ
พลเมือง โดยเฉพาะกลุ่มที่เสียเปรียบทางสังคม รวมถึงตอ้งการหุ้นส่วนทั้งระหว่างองคก์รภายใน
และองคก์รภายนอก 
   สเตฟาน ไบลินสก้ี (อา้งถึงใน จิตราภรณ์ เพง็ดี, 2560, 26) ให้ความหมายเศรษฐกิจชุมชน
วา่ เป็นเศรษฐกิจเพื่อชุมชน ที่อธิบายการรวมกลุ่มของคนในชุมชนต่าง ๆ เพื่อจดัหาปัจจยัที่จ  าเป็น
แก่ครอบครัวหรือชุมชน ผลิตและจ าหน่ายสินคา้ของชุมชน จดัหาสินคา้และบริการจากภายนอก 
และสร้างชุมชนของตนให้เป็นแหล่งจูงใจลูกคา้ใหม่ ๆ และจูงใจคนในชุมชนให้เขา้มาเป็นสมาชิก
ใหม่ของกลุ่ม 
   จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า เศรษฐกิจชุมชน  หมายถึง การกระท าส่ิงต่าง ๆ ในทาง
เศรษฐกิจที่อยูใ่นชุมชนอยา่งเป็นกระบวนการ เป็นระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายชุมชน โดยชุมชน 
เพือ่การพฒันาคนและชุมชนใหส้ามารถพึ่งพาตวัเองได ้บนพื้นฐานวฒันธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน
ท้องถ่ินบน ทรัพยากรที่ มีอยู่ในชุมชนเพื่อความมั่นคง เศรษฐกิจชุมชน  จึงหมายรวมถึง 
การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ ทั้ งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมบริการ  
ทั้ งในด้านการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต ที่คนในชุมชนท้องถ่ินร่วมกันคิด  
ร่วมกนัท า และร่วมกนัรับผลประโยชน์ โดยการพฒันาจากรากฐานของศกัยภาพของทอ้งถ่ิน หรือ
ทุนในชุมชน เป็นการผลิตบนพื้นฐานของภูมิปัญญา ทุนทางสังคม และทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน เพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก การขายผลผลิตเป็นการขายเพื่อให้ได้มาด ารงชีวิต  
ในครอบครัวและชุมชน มิใช่มุ่งการผลิตขนาดใหญ่ เพื่อการคา้ขายเป็นหลกั เป็นการผลิตที่มีทุนเดิม
มาจากการใชแ้รงงานในครอบครัวและเป็นการใชแ้รงงานเพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต เพือ่ทดแทน
ขนาดครอบครัวที่ขยายตวัและการขาดแคลนที่ดินท ากิน 
   ความส าคญัของเศรษฐกิจชุมชน 
   เศรษฐกิจชุมชน เป็นการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่วา่ดว้ยการผลิต การบริโภค และ
การกระจายในกลุ่มบุคคลที่อยูบ่ริเวณเดียวและมีผลประโยชน์ร่วมกนัอันเน่ืองมาจากภูมิหลงัทาง
วฒันธรรม ค่านิยมทั้งทางเศรษฐกิจและสงัคมร่วมกนั อาจกล่าวไดว้่า เศรษฐกิจชุมชน หรือเรียกอีก
อย่างหน่ึงว่า “เศรษฐกิจฐานราก” คือ ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถ่ิน ที่สามารถพึ่งตนเอง  
มีการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพฒันา
ดา้นอ่ืน ๆ ในพื้นที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผูค้น ชุมชน วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
อยา่งเขม้แข็งและย ัง่ยนื ระบบเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชน เป็นระบบเศรษฐกิจแนวราบ 
ที่ส่งผลและสร้างความสัมพนัธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างผูค้นในชุมชนทอ้งถ่ิน มิใช่เป็น
เฉพาะเศรษฐกิจแนวดิงแบบปัจเจกแต่สามารถท าให้เกิดความร่วมมือ เกิดโอกาสและความสัมพนัธ์
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ที่ดีระหว่างเศรษฐกิจร่วมของชุมชนกบัเศรษฐกิจของปัจเจก เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลกัษณะความ
ร่วมมือเป็นหุน้ส่วนสร้างความสมัพนัธ ์ทั้งในชุมชนทอ้งถ่ินและในระดบัที่กวา้งขวางอ่ืนภายนอก 
   ระบบเศรษฐกิจฐานราก จะตอ้งมีแนวทางการพฒันาและการจดัการโดยชุมชนทอ้งถ่ิน 
ให้ครบวงจรมากที่ สุด มีการสร้างทุนและกองทุนที่ เข้มแข็ง มีการผลิตพื้นฐาน การแปรรูป  
การบริการ การตลาด การผลิตอาหาร และความจ าเป็นพื้นฐานเพื่อการด ารงชีวิตต่าง ๆ ส าหรับคน
ในพื้นที่อยา่งพอเพยีง และพฒันาเป็นวสิาหกิจเพือ่สงัคมหรือธุรกิจของชุมชนต่าง ๆ (ในมิติของการ
เก้ือกูล เอ้ือเฟ้ือการมีส่วนร่วมของคนในต าบล) ทั้งขนาดยอ่มหรือขนาดใหญ่ขึ้น โดยใชท้ั้งความรู้
ในที่สัง่สมในพื้นที่ หรือที่เป็นเอกลกัษณ์วฒันธรรมของพื้นที่ และมีการพฒันาใหท้นัสมยั พร้อมกบั
มีเทคนิค วิทยาการและความรู้ เทคโนโลยี มาพฒันาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับตลาด หรือสังคม
เศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป ท าให้ผูค้นและชุมชนท้องถ่ินโดยรวมสามารถพึ่งตนเอง มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย และสามารถพฒันาเป็นผูผ้ลิต ผูส้ร้างงานบริการต่างๆ จากท้องถ่ินที่เข้มแข็ง 
สร้างสรรค ์หลากหลาย มีเอกลกัษณ์ ทนัสมยั และเช่ือมโยงกบัระบบตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ระบบเศรษฐกิจฐานราก จะตอ้งมีความหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสและแบ่งปันให้คน 
ทุกกลุ่ม ทุกวยัสามารถมีพื้นที่ และมีโอกาสในการร่วมพฒันาได้อยา่งผสมผสานและสร้างสรรค ์
รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งดี อยา่งมีฉันมิตร เป็นธรรมและมีความ 
สมัพนัธอ์ยา่งเท่าเทียม 
  องค์ประกอบที่ส าคญัของเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชน 
  องคป์ระกอบที่ส าคญัของเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชน ไดแ้ก่ 
  1.  มีการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างพลงัในการท างานร่วมกนั ความสามารถที่จะเจรจาต่อรอง
และประสานงานทั้งภายในและกบัภายนอกอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.  มีการจดัการระบบการเงินของชุมชน การบูรณาการทุนร่วมกนั มีกองทุนของชุมชน
ที่เขม้แข็ง สามารถเป็นกลไกการเงินของชุมชนในการพฒันาทั้งเศรษฐกิจสังคม อาชีพ วฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน และของคนในชุมชน 
  3.  มีการจดัการทุนชุมชนที่ไม่ใช่เฉพาะทุนเงินตรา แต่รวมถึงทุนทางสังคมที่ มีอยู ่ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากร วถีิวฒันธรรมภูมิปัญญา อตัลกัษณ์ของชุมชนทอ้งถ่ิน ประวติัศาสตร์ 
  4.  มีระบบขอ้มูลที่ทนัสมยัรอบดา้นทั้งภายในและภายนอก เพือ่การวเิคราะห์ระบบของ
ท้องถ่ิน อาชีพ รายได้รายจ่าย การผลิต ฐานเศรษฐกิจ ที่ ดิน ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  
ขอ้มูลความรู้ระบบเศรษฐกิจเก่ียวขอ้งภายนอก เป็นฐานส าคญัในการวางแผนชุมชน การวางแผน  
เพือ่การตดัสินใจ การติดตาม วดัผลและรายงานผล  
  5.  มีระบบการผลิตของชุมชนทั้งขั้นพื้นฐานและกา้วหน้า ที่ไดม้าตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม
และสามารถเช่ือมโยงระบบเศรษฐกิจภายนอกได ้ 
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  6.  สร้างความร่วมมือในทุกระดบัและทุกมิติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือใหบ้รรลุเป้าหมาย
และสัมพนัธภาพที่ดี ทั้งระดับกลุ่มต่อกลุ่ม กลุ่มกบัชุมชน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ภูมินิเวศน์ หรือ
รวมตวักันเป็นเครือข่ายประเด็นต่าง ๆ ได้ เช่น เครือข่ายเกษตรอินทรีย ์เครือข่ายขา้ว เครือข่าย
ประมงพื้นบา้น เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน เครือข่ายภูมินิเวศน์วิถีวฒันธรรม หรือการสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงานต่าง ๆ เป็นตน้ 
  7.  มีระบบการอยู่ร่วมกัน หรือเคารพกติกา จารีตประเพณีในการอยู่ร่วมกัน ระบบ
สวสัดิการการดูแลซ่ึงกนัและกนัและการอยูร่่วมกบัธรรมชาติและสังคมใหญ่อยา่งสร้างสรรคแ์ละ
เก้ือกูล 
  8.  มีคุณธรรม จริยธรรมในการท ากิจกรรม การประกอบกิจการ ทั้งดา้นเศรษฐกิจและ
สงัคม หรือการด ารงชีวติ 
  9.  มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยคนในชุมชนร่วมทุนร่วมกิจกรรมหรือกิจการ  
ในการพฒันาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน มีส านึกถึงความเป็นเจา้ของร่วมกนั 
  10.  คนในพื้นที่หรือสมาชิกของชุมชนสามารถมีส่วนร่วม มีความรู้เร่ืองราวการพฒันา 
ในพื้นที่รวมทั้ งความรู้ในสังคมอ่ืน ๆ มีคุณภาพ มีความมั่นใจที่จะให้ความรู้ความเห็น ร่วมคิด 
ร่วมท า ต่ืนรู้ มีความสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน ครอบครัวมีความเข้มแข็ง และ
สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจไดม้ากที่สุด 
  จากองค์ประกอบที่ส าคญัของเศรษฐกิจชุมชนที่กล่าวมา ท าให้มองเห็นว่า เศรษฐกิจ
ชุมชนมีความส าคัญ คือ  ครอบครัวและชุมชนเป็นหน่วยการผลิต เป้าหมายของการผลิต คือ 
การด ารงอยู่รักษาตัวให้รอดของครอบครัวและชุมชน ให้สามารถเล้ียงตัวเองได้ การผลิตจึงมี
ลักษณะเพื่อบริโภคในครัวเรือน ผลิตเพื่อให้ได้เงินมาซ้ือสินค้าให้ครอบครัวอยู่ได้เล้ียงตัวได ้
มากกว่าจะคิดขยายการผลิตให้ใหญ่โต ให้มีก าไรสูง เม่ือสามารถด ารงอยู่ได้ ก็จะน ามาสู่ความ
เขม้แข็งและมีภูมิคุม้กัน ทั้งด้านวตัถุนิยม บริโภคนิยม เม่ือมีความเขม้แข็งก็จะเป็นจุดเร่ิมตน้ให้
สงัคมเขม้แขง็และขยายสู่รากฐานอนัแขง็แรงของประเทศต่อไป 
  จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า เศรษฐกิจชุมชนมีความส าคญัต่อชุมชนเป็นอยา่งยิ่ง ทั้งน้ี
ความส าคัญของเศรษฐกิจชุมชน คือ มี การรวมกลุ่ม มีการจัดการระบบการเงินของชุมชน  
การบูรณาการทุนร่วมกัน การจดัการทุนชุมชนที่ไม่ใช่เฉพาะทุนเงินตรา มีระบบขอ้มูลที่ทนัสมัย
รอบดา้นทั้งภายในและภายนอก เพื่อการวิเคราะห์ระบบของทอ้งถ่ิน มีระบบการผลิตของชุมชน 
ทั้งขั้นพื้นฐานและก้าวหน้าที่ได้มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่มและสามารถเช่ือมโยงระบบเศรษฐกิจ
ภายนอกได้สร้างความร่วมมือในทุกระดบัและทุกมิติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมาย 
และสมัพนัธภาพที่ดี ทั้งระดบักลุ่มต่อกลุ่ม กลุ่มกบัชุมชน มีระบบการอยูร่่วมกนั หรือเคารพกติกา 
จารีตประเพณีในการอยูร่่วมกนั ระบบสวสัดิการการดูแลซ่ึงกนัและกนัและการอยูร่่วมกบัธรรมชาติ
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และสังคมใหญ่อยา่งสร้างสรรคแ์ละเก้ือกูล มีคุณธรรม จริยธรรมในการท ากิจกรรม การประกอบ
กิจการ ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสงัคม หรือการด ารงชีวิต มีความเป็นเจา้ของร่วมกนั โดยคนในชุมชน
ร่วมทุนร่วมกิจกรรมหรือกิจการ ในการพฒันาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน มีส านึกถึงความเป็นเจา้ของ
ร่วมกนั อีกทั้งคนในพื้นที่หรือสมาชิกของชุมชนสามารถมีส่วนร่วม มีความรู้เร่ืองราวการพฒันา 
ในพื้นที่รวมทั้ งความรู้ในสังคมอ่ืน ๆ มีคุณภาพ มีความมั่นใจที่จะให้ความรู้ความเห็น ร่วมคิด 
ร่วมท า ต่ืนรู้ มีความสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน ครอบครัวมีความเข้มแข็ง และ
สามารถพึ่ งตนเองทางเศรษฐกิจได้มากที่ สุด เศรษฐกิจชุมชนมีความส าคัญและมีคุณค่าต่อ 
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ โดยเศรษฐกิจ
ชุมชนสามารถด ารงชีวิตแบบพออยู่พอกิน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เศรษฐกิจชุมชน จึงมี
ความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ อนัจะน าไปสู่สงัคมที่มีคุณภาพ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
ผูค้นในชุมชนด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข เพราะทุกคนพออยู่พอกิน ตามสมควรแก่อัตภาพ  
ไม่อดอยาก ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น สามารถช่วยเหลือตนเองและยงัช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอี้กด้วย สมาชิก 
ในชุมชนเกิดความสมคัรสมาน สามคัคี ร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เศรษฐกิจชุมชน
เกิดความเข้มแข็ง เพราะประชาชนมีการประกอบอาชีพ มีรายได้ช่วยลดการพึ่ งพาเศรษฐกิจ 
จากภายนอก ก่อให้เกิดความสมดุลในทุก ๆ ด้าน ทั้ งในการด ารงชีวิตของสมาชิกในชุมชน  
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าของสังคม และการจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มที่ย ัง่ยนื สามารถสรุปความส าคญัของเศรษฐกิจชุมชน ได ้5 ประการ ดงัน้ี 
  1.   แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่และ
ลกัษณะของสงัคมไทย 
  2.   เศรษฐกิจชุมชนเป็นระบบเศรษฐกิจที่มอง และวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ  
อยา่งเป็นระบบหรืออยา่งเป็นองคร์วม 
  3.   เศรษฐกิจชุมชนเป็นระบบเศรษฐกิจแบบกระจายตวั กระจายความเขม้แข็งและย ัง่ยนื
ไปสู่ทัว่ทุกภูมิภาค 
  4.   เศรษฐกิจชุมชนสามารถพฒันาขีดความสามารถของคน ครอบครัว ชุมชน จากการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพือ่ใหพ้ึ่งตนเองได ้
  5.   เศรษฐกิจชุมชนเป็นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปพร้อม ๆ กนั 
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  ลักษณะของเศรษฐกิจชุมชน 
  มงคล  ด่ านธานินท ร์ (2553)  กล่าวว่า  ลักษณะส าคัญของเศรษฐกิจชุมชน  คื อ  
ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ สุด  
ความพอเพียง ความพึ่ งตนเองขึ้ นอยู่กับการใช้แรงงานเป็นอย่างมาก พึ่ งแรงงานในครอบครัว  
พึ่งทรัพยากรท้องถ่ิน พึ่ งตนเอง และพึ่งกันเองในชุมชน และหากจะขายก็ขายในตลาดใกล้ตัว  
ตลาดภูมิภาค ตลาดภายในประเทศ ซ่ึงจะท าใหเ้ศรษฐกิจชุมชนนั้น ฝังตวัอยูใ่นสงัคมและวฒันธรรม 
  ธเนศ ศรีวิชัยล าพนัธ์ (2556, 2) กล่าวว่า ลักษณะเด่นของเศรษฐกิจชุมชน คือ เศรษฐกิจ
ชุมชนไม่มุ่งเน้นการแข่งขัน แต่จะเน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือในชุมชน และจะไม่มี 
การผูกขาดกิจการใด ๆ เกิดขึ้ น ทั้ งน้ี  เพราะชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน ดังนั้ น เศรษฐกิจชุมชน  
จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาความรวยกระจุกตวัอยูเ่ฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านั้น อยา่งไรก็ตามในระบบ
เศรษฐกิจชุมชนหากเกิดปัญหาความยากจนขึ้นในชุมชนแลว้ ความยากจนดงักล่าวจะกระจายตวัไป
ทั่วชุมชน ดังนั้ น ตวัช้ีวดัเศรษฐกิจชุมชนจึงไม่อาจจะใช้แค่การน าเสนอตัวเลขเพียงอย่างเดียว  
แต่ตัวช้ีวดัทางเศรษฐกิจชุมชนจะเป็นการผสมผสานระหว่างตัวเลขทางเศรษฐกิจกับตัวช้ีวดั 
ทางสงัคม และตวัช้ีวดัความเป็นอยูเ่ยน็เป็นสุขของผูค้นในชุมชนนั้น ๆ ดว้ย 
  เศรษฐกิจชุมชนมีลกัษณะส าคญั คือ ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิก 
ในครอบครัวเป็นปัจจยัที่ส าคัญที่สุด เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการอยู่รอดของครอบครัวต่อความ
พอเพียง และต่อความสามารถในการพึ่งตนเอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนเป็นตวัของ
ตวัเอง มีพลวตั และสามารถที่จะอยูร่อดดว้ยตวัเองได ้พฒันาเคียงคู่ไปกบัพฒันาการของระบบทุนนิยม 
โดยมีลกัษณะทัว่ไปของเศรษฐกิจชุมชน สรุปไดด้งัน้ี 
  1.  อาศยัธรรมชาติ ปรับตวัตามธรรมชาติ และรักษาธรรมชาติ  
  2.  พึ่งพาตนเอง พึ่งพากนัและกนัในครัวเรือน ชุมชน และระหวา่งชุมชน  
  3.  สัง่สมความรู้และภูมิปัญญา และถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง  
  4.  พอใจในวถีิเศรษฐกิจชุมชน 
  หลักการส าคญัของเศรษฐกิจชุมชน 
  หลกัการส าคญัของเศรษฐกิจชุมชนวางอยูบ่นพื้นฐานของความหลากหลาย เพราะความ 
หลากหลาย คือ ธรรมที่สังเกตได้จากธรรมชาติย่อมจะมีลกัษณะที่หลากหลายเสมอ เพราะความ 
หลากหลาย คือหลกัประกนัของความอยูร่อดและความมัน่คงของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด เกษตรกรไทย
ในอดีตก็เน้นการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด เพื่อเป็นหลักประกันของผลผลิต การปลูกพืช
เชิงเด่ียวจึง เป็นการผลิตที่ผิดธรรมชาติ ในแง่ของสังคมและวฒันธรรมก็เช่นเดียวกัน การด ารง 
อยู่ร่วมกันของคน ต่างกลุ่ม ต่างวฒันธรรม จึงมีการน าเอาแนวคิด ความเช่ือ การแก้ปัญหามา
ประยุกต์ใช้ในสังคมที่อยู่ ร่วมกันในแง่ของระบบเศรษฐกิจ การทอดทิ้งการผลิตในภาคเกษตร 
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ให้ความสนใจแก่การผลิต ภาคอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออกเป็นหลกั เม่ือมีปัญหาจากค่าเงินและ
สถาบันการเงิน ระบบเศรษฐกิจ จึงพงัทลายเพราะระบบมีความหลากหลายน้อยเกินไป ดังนั้ น
เป้าหมายหลกัของการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน จึงตอ้งสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนและ ฐานการผลิต
ตั้ งแต่ระดับชุมชนขนาดเล็กหรือชุมชนหมู่บ้านไปจนถึงชุมชนขนาดใหญ่ในระดับชาติให ้ 
เป็นระบบเศรษฐกิจที่วางอยู่บนพื้นฐานการผลิตที่หลากหลายและย ัง่ยืน จะตอ้งเป็นการพฒันา 
ที่ย ัง่ยืน ตั้ งอยู่บนวฒันธรรมหรือรากเหงา้ของตนเอง แต่ละชุมชนต้องหันกลับมาพิจารณาถึง 
ฐานทรัพยากร และองค์ความรู้ของชุมชนว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอยูท่ี่ใดและเลือกใช้ความได้เปรียบ 
ใหเ้ป็นประโยชน์มากที่สุด และเพือ่ใหบ้รรลุการเป็นเศรษฐกิจชุมชนเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนืจะตอ้งมี
องคป์ระกอบส าคญั อยา่งนอ้ย 4 ประการ (ยศ สนัตสมบตัิ, 2542, 200) ดงัน้ี  
  ประการที่ 1 ชุมชนเรียนรู้หมายความว่า คนตอ้งเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา โดยเน้น
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ินเป็นหลัก ชุมชนจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ 
อยา่งต่อเน่ือง โดยสืบทอดภูมิปัญญาเดิมและปรับประยกุตเ์ขา้กบัวทิยาการสมยัใหม่ เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการของยคุสมยัไดอ้ยา่งแทจ้ริง หากเป็นชุมชนชนบทที่ท  าการผลิตในภาคเกษตรนัยยะ
ส าคญัของการเป็นชุมชน เรียนรู้ยอ่มหมายความวา่ชุมชนดงักล่าวมีการปรับปรุง คดัเลือกและพฒันา
สายพนัธุ์พืชอย่างต่อเน่ือง สามารถควบคุมระบบการผลิตและสร้างอ านาจต่อรองกับภายนอก 
ไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั 
  ประการที่ 2 ชุมชนจะต้องมีระบบการจัดการทรัพยากรที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ ดี 
มีทรัพยากรในระดบัที่ยงัคงใชป้ระโยชน์ได ้มีส านึกของความเป็นชุมชน มีองคก์รชุมชนที่เขม้แข็ง 
สามารถจดัการความสัมพนัธท์างสังคมทั้งภายในและภายนอกชุมชน ชุมชนยงัตอ้งมีความสามารถ
ในการวางกฎเกณฑ์ เพื่อจดัระเบียบของชุมชนและจดัการความขดัแยง้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ใช้ป่าผืนเดียวกันหรือ 
ใช้น ้ าสายเดียวกัน เป็นต้น มีการสร้างเครือข่ายพหุภาคี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างชุมชน 
นกัวชิาการองคก์รพฒันาเอกชน หน่วยงานรัฐและเอกชน เพือ่สร้างขึ้นเป็นประชาคมในระดบัต่าง ๆ 
ซ่ึงท างานสู่ จุดมุ่งหมายในการสร้างสงัคมร่วมกนั  
  ประการที่  3 ชุมชนต้องมีศักยภาพในการผลิต ชุมชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
อยา่งลึกซ้ึง ในฐานทรัพยากรของตนเองว่ามีจุดแข็งที่ตรงไหน ชุมชนมีศกัยภาพในการผลิตอะไร  
ใชอ้ะไร ขายอะไร ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ศกัยภาพในการผลิตยงัหมายรวมถึงการเรียนรู้ที่จะเพิม่มูลค่าใหก้บั
ผลผลิตด้วยการแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การส่งเสริมบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือ
รูปแบบของการสร้างรายได้อ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้และการจดัการทรัพยากร
อย่างย ัง่ยืน ศักยภาพในการผลิต ยงัหมายถึง การที่ชุมชนจะต้องมีทุนซ่ึงมาจากการริเร่ิมของ 
ชาวบา้นเอง มีการพฒันาระบบการ บริหารจดัการการผลิต เช่น ท าบญัชี มีการพฒันาระบบตลาด  
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มีความรู้เร่ืองตลาด ร้านคา้ชุมชนไป  จนถึงการส่งออกตามแต่ระดับการพฒันาและศกัยภาพของ 
แต่ละชุมชนเป็นส าคญั 
  ประการที่ 4 ชุมชนจะตอ้งมีศกัยภาพในการก าหนดและจดัการชีวติตนเอง หมายความว่า 
ชุมชนสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี ปราศจากการแทรกแซงและครอบง าจากภายนอก มีความ 
เป็นตวัของตวัเอง มีความเคารพในจารีตประเพณี ระบบคุณค่าและรากเหงา้ทางวฒันธรรมของตน  
  สรุปได้ว่าเศรษฐกิจชุมชน คือทางเลือกของการพฒันาที่เน้นการสร้างฐานการผลิต 
กระบวนการเรียนรู้ ระบบการจดัการทรัพยากร การจดัการทุนและตลาดในรูปแบบที่หลากหลาย 
โดยพิจารณาจากศักยภาพของชุมชนท้องถ่ินเป็นหลัก ชุมชนกับธรรมชาติแวดล้อมจะต้องมี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะที่ เน้นความย ัง่ยืน  ความเป็นธรรม คุณภาพชีวิตและความมี
ประสิทธิภาพของการผลิตไปพร้อมกนั 
    แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
  มงคล  ด่ านธานินท ร์ (2541, 34) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ประกอบดว้ย 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน
และก าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน  
  ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 
  ปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชนเป็นปัจจยัส าคญัที่จะเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดเศรษฐกิจชุมชน
ในพื้นที่จึงควรให้ความสนใจกับปัจจยัน้ี เป็นล าดับแรก เพื่อท าให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน 
อยา่งย ัง่ยนื ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงัน้ี  
  1. การพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์ประกอบด้อยการพฒันากลุ่มคน 3 กลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
การพฒันาผูน้ าเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ให้มีความรู้ และความสามารถในการวิเคราะห์ ความจ าเป็น
ที่ตอ้งท าการผลิต การแปรรูป การคา้และการติดต่อสัมพนัธ์กับโลกภายนอก นอกจากน้ี ควรมี
ความสามารถในการระดมคน เงินทุน การบริหารและการจดัการกระบวนการผลิต การแปรรูปและ
การใชทุ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การพฒันาชาวบา้นให้มีความสนใจในกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน
โดยพัฒนาชาวบ้านให้มีความรู้ และความสามารถด้านเทคนิคการผลิต  และการแปรรูป  และ 
พฒันาเจา้หน้าที่ผูเ้ก่ียวข้องให้มีความรู้อย่างลึกซ้ึงในอุดมการณ์และเทคนิคการกระตุ้นเช่ือม
ประสานเพือ่เศรษฐกิจชุมชน 
  2. การพฒันากลุ่มหรือองคก์รชุมชน ควรมีความเขา้ใจในการสร้างกลุ่มและการด าเนิน
กิจกรรมในรูปแบบกลุ่มที่มีผูน้  าชาวบา้น และผูท้ี่เก่ียวขอ้งร่วมกนัท างาน ซ่ึงเป็นหวัใจของเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยการท างานดว้ยวธีิการน้ี สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยที่คนชนบทมีความเก้ือหนุนจุนเจือ
ซ่ึงกันและกัน และสอดคลอ้งกับขอ้จ ากัดทางเศรษฐกิจของคนในชนบท เน่ืองจากต่างฝ่าย ต่างมี 
ทุนทรัพย ์และเคร่ืองมือท ากินที่ไม่มากนกั 
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  3. การพฒันาพื้นฐานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การได้มาซ่ึงเงินทุน ได้แก่ เงินทุน 
ที่ไดจ้ากการระดมทุนในหมู่บา้น จากชาวบา้นผูส้นใจในการผลิตและการแปรรูปจะถูกน าไปใช้
อยา่งสมเหตุสมผล มีความต่อเน่ืองและไม่ค่อยเสียหายจากการคดโกงด้วยวิธีต่าง ๆ ซ่ึงต่างจาก
เงินทุนที่ รัฐสนับสนุนผ่านหน่วยงานราชการและเงินของภาคเอกชนที่ ถูกน าไปใช้อย่างไม่
ระมัดระวงั เพราะชาวบ้านมักถือว่าไม่ใช้เงินของตน การได้มาซ่ึงเงินทุนอาจได้จากกิจกรรม 
ออมทรัพย  ์การระดมหุ้นการระดมทุน  การตั้ งธนาคารหมู่บ้าน  หรือจากการรับทุนช่วยเหลือ 
จากภายนอกสมทบกบัทุนภายในชุมชน 
  4. การพฒันาพื้นฐานทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน ้ าเพื่อการบริโภคและ 
การผลิตเน่ืองจากในช่วงฤดูแลง้ หรือฤดูฝนที่ฝนตกขาดช่วง ชาวบา้นส่วนใหญ่จะใชเ้วลากบัการหา
น ้ าเพื่ออุปโภคบริโภคดว้ยความล าบาก ดงันั้นคนในชุมชนที่อยูใ่นวยัหนุ่มสาวที่มีร่างกายแข็งแรง 
จะอพยพ หางานท านอกพื้นที่ จึงส่งผลใหช้าวบา้นท ากิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนได ้อยา่งไม่ต่อเน่ือง 
  กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
  เม่ือมีความพร้อมในปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชนทั้ง 4 ปัจจยั แลว้จึงท าให้กระบวนการ
เศรษฐกิจชุมชนพร้อมที่จะด าเนินการได ้ประกอบดว้ย กิจกรรมการผลิต การบริโภค การแปรรูป
และการขาย ให้ สามารถด าเนินไปอยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงกิจกรรมในกระบวนการน้ี อาจจ าแนกได ้
ดงัต่อไปน้ี 
  1. การเกษตรต่อเน่ืองการเกษตร และนอกการเกษตร ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑจ์ากผา้ 
เช่น การท าผา้ฝ้ายทอมือยอ้มสีธรรมชาติ ผา้ไหม มดัหม่ี ผา้ขาวมา้ และกระเป๋าผา้ชนิดต่าง ๆ เป็นตน้ 
ผลิตภณัฑต์ดัเยบ็เส้ือผา้ เช่น การตดัเยบ็เส้ือผา้และผลิตภณัฑ ์เคร่ืองใช้ภายในบา้นและส านักงาน 
เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์จกัสานไมไ้ผ่และหวาย เช่น ตะกร้า เข่ง กระจาด เส่ือหวาย เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์
ดอกไม้ประดิษฐ์ เช่น ดอกไม้ ผลไม้ และไม้ประดับจากกระดาษชนิดต่าง ๆ เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์
อาหารและการแปรรูป  เช่น ผลิตภัณฑ์จากผลไม้ พร้อมด่ืมไวน์ จากผลไม้ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 
ผลิตภณัฑว์สัดุ เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา ผลิตภณัฑ ์เคร่ืองเงิน ผลิตภณัฑ ์เคร่ืองหนงั เป็นตน้ 
  2. กิจกรรมลานคา้ชุมชน ได้แก่ การจดัหาพื้นที่ที่ชาวบา้นน าผลิตภณัฑ์ ออกสู่ตลาด 
เพื่อ ซ้ือ  และขายสินค้า ซ่ึงร้านค้าน้ีอาจตั้ งในตลาดชนบท  ตลาดเมือง  โดยปลอดการเสีย
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
  3. กิจกรรมร้านค้าชุมชน  ได้แก่  การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันตั้ งร้านค้า  
เพื่อขายผลิตภัณฑ์ของตน  ซ่ึงมักมีความเก่ียวพันธ์กับกิจกรรมการออมทรัพย  ์การระดมหุ้น  
ระดมทุนการผลิต และการแปรรูป ซ่ึงถือวา่เป็นวงจรที่กลุ่มเกษตรกรผูมี้ประสบการณ์จดัตั้งขึ้น 
  4. การท่องเที่ยว เป็นที่ รู้กันว่าประเทศไทยอุดมไปด้วยแหล่งโบราณสถาน น ้ าตก  
แม่น ้ า ล าคลอง และทิวทศัน์ธรรมชาติ ซ่ึงการฟ้ืนฟู ความส าคญัของส่ิงเหล่าน้ี จะท าให้ผู ้คนทั้ง
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ภายในประเทศและต่างประเทศเขา้มาเที่ยว เป็นโอกาสใหค้นในชุมชนสามารถเก็บเงินค่าขนส่งและ
การขายผลิตภณัฑเ์พือ่เป็นของฝากหรือของที่ระลึกได ้
  5. ศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือเรียกว่า ศูนย ์One – Stop – Service เป็นการจดัตั้ง
เพื่อเจริญรอยตามพระราชด าริที่ว่า ควรมีสถานที่ที่เกษตรกรสามารถแสวงหาขอ้มูล  ค าแนะน า 
ในการปลูกพืช เล้ียงสัตวบ์ก สัตวน์ ้ า การใชน้ ้ า บ ารุงดิน การป้องกันและปราบศตัรูพืช การลงทุน
การตลาด การแปรรูปผลผลิต เป็นตน้ ไดอ้ยา่งครบครัน 
  การแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑต์ามเกณฑ ์ของกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2552) 
ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑใ์นโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (One Tambon One Product) เป็นนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองได ้ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายไดด้ว้ยการน าทรัพยากร และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นสินคา้ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น และมีมูลค่าเพิ่มเป็นที่ตอ้งการของตลาด สามารถ
แบ่งผลิตภณัฑ ์ออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
  1.  ประเภทอาหาร หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตรและอาหารแปรรูป  ซ่ึงได้ผ่าน 
การรับรองมาตรฐานจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), Good Agricultural Practice (GAP), 
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), Qmark, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช .), 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), มาตรฐานเกษตรอินทรีย ,์ ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑ ์
เพื่อการจ าหน่าย ประกอบด้วย ผลิตผลทางการเกษตรที่บริโภค  เช่น พืชผกั และผลไม้ เป็นต้น 
ผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นวตัถุดิบและผา่นกระบวนการแปรรูปเบื้องตน้ เช่น ขา้วสาร เน้ือสตัวส์ด 
เป็นตน้ และอาหารแปรรูปก่ึงส าเร็จรูปและส าเร็จรูป 
  2.  ประเภทเคร่ืองด่ืม  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ ประเภทเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่  
สุราแช่ สุรากลั่น  เช่น  สาโท  ไวน์ เหล้าขาว เป็นต้น  และเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทพร้อมด่ืม  ผลิตภณัฑ์ ประเภทชงละลาย และผลิตภณัฑ์ ประเภทชง  
เช่น น ้ าผลไม ้น ้ าสมุนไพร ชาใบหม่อน เป็นตน้ 
  3.  ประเภทผา้และเคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผา้ทอและผา้ถักจากเส้นใยธรรมชาติ หรือ
เส้นใยสังเคราะห์ ผลิตภณัฑ์ ประเภทเส้ือผา้ เคร่ืองประดับตกแต่งร่างกายจากวสัดุทุกประเภท  
ผา้ หมายถึง ผลิตภณัฑ ์ผา้ผืนที่ท  าจากเส้นใย เส้นดา้ย น ามาถกัเป็นผืนมีลวดลายเกิดจากโครงสร้าง
การทอหรือตกแต่งส าเร็จบนผืนผา้ ท าด้วยมือ หรือเคร่ืองจกัร รวมถึงผลิตภณัฑ์ที่ท  าจากผา้และ
เคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์  ส่ิงทอ และผลิตภณัฑ์ ที่ท  าจากผา้  
เป็นหลกัและมีวสัดุ อ่ืน ๆ เป็นองคป์ระกอบผสม เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผลิตภณัฑ์ที่ใชป้ระดับ
ตกแต่งร่างกาย เพือ่ประโยชน์ใชส้อยและความสวยงาม 
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  4.  ประเภทของใชข้องตกแต่ง และของที่ระลึก หมายถึง ผลิตภณัฑท์ี่มีไวใ้ชห้รือตกแต่ง
ประดบัในบา้นหรือสถานที่ต่าง ๆ เคร่ืองใชส้อย หรือเคร่ืองเรือนที่มีวตัถุประสงค์เพื่อการใชส้อย
ตกแต่ง หรือใหเ้ป็นของขวญั รวมทั้งส่ิงประดิษฐท์ี่สะทอ้นวถีิชีวติภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรม
ท้องถ่ิน  ทั้งน้ีไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ หรือประดับตกแต่งร่างกาย และสินค้านั้ นต้องไม่ผลิต 
โดยเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในลกัษณะของโรงงานที่ใช้เคร่ืองจกัรเป็นหลกัโดยไม่ใช้
ฝีมือการผลิตของคน ผลิตภณัฑป์ระเภทของใชข้องตกแต่งและของที่ระลึกแบ่งออกเป็น 7 ประเภท 
ไดแ้ก่ ไมจ้กัสานและถกัสาน ดอกไมป้ระดิษฐ ์โลหะ เซรามิคและเคร่ืองป้ันดินเผา เคหะ ส่ิงทอ และ
อ่ืนๆที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา เช่น แกว้ พลาสติก เทียน เป็นตน้ 
  5.  ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลผลิตจากสมุนไพร หรือมีสมุนไพร 
เป็นส่วนประกอบอา้งใชป้ระโยชน์ และอาจส่งผลต่อสุขภาพ ไดแ้ก่ ยาจากสมุนไพร เคร่ืองส าอาง 
สมุนไพร วตัถุอนัตรายที่ใชใ้นบา้นเรือน เช่น น ้ ายาลา้งจานสมุนไพร สมุนไพรไล่ หรือก าจดัแมลง
และรวมถึงผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรที่ใชท้างการเกษตร 
  ก าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน 
  มงคล  ด่านธานินทร์ (2541, 23) กล่าวว่า กลุ่มชาวบา้นที่ท  าเศรษฐกิจชุมชนและไดผ้ลดี
จะมีก าไรส่วนเกินที่ได้หักค่าใช้จ่ายออกแล้ว คณะกรรมการด าเนินงานจะแบ่งส่วนก าไร 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนโดยไม่เรียกเงินคืนในภายหลัง กิจกรรมที่มักไดรั้บการอุดหนุน
ไดแ้ก่ 
  1.   การใหก้ารศึกษาแก่เยาวชนในระบบโรงเรียนในรูปของหนงัสือเรียน อาหารกลางวนั 
อุปกรณ์การกีฬา อีกทั้ งได้ให้การสนับสนุนในรูปการศึกษา ดูงาน การพฒันาแก่เยาวชนและ
ชาวบา้น 
  2.   การให้ความอนุเคราะห์ในชุมชนแก่เยาวชนที่ออกจากการศึกษาภาคบังคับแล้ว
ต้องการมีเงินทุน เพื่อประกอบอาชีพ ส่วนคนชราเป็นการอนุเคราะห์ในรูปแบบการให้การ
ช่วยเหลือการรักษาพยาบาล และคนพิการเป็นการอนุเคราะห์ในรูปแบบการสนับสนุนกิจกรรม 
ที่เหมาะสม 
  3.  การสร้างสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการสร้างประปาหมู่บ้าน  
การสร้างถนนคอนกรีต และการขดุสระ โดยไม่ไดใ้ชง้บประมาณแผ่นดิน แต่ไดจ้ากการแบ่งก าไร
จากกองทุนพฒันาหมู่บา้น และกิจกรรมเศรษฐกิจมาสนบัสนุน 
  4.   การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ กลุ่มพฒันาอาชีพในปัจจุบนัไดเ้ห็นความส าคญัของ
การอยูร่่วมกันระหว่างคนในชุมชนกับทรัพยากรดิน น ้ า และป่า กลุ่มคนเหล่าน้ีได้สนับสนุนทุน
บางส่วนร่วมกบัโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานจากภายนอก เพื่อส่งเสริมเยาวชนในชุมชนเขา้ร่วม
กิจกรรมเพือ่ใหเ้ยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
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  ปัจจัยที่เสริมสร้างให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
  ปัจจยัที่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนใหเ้กิดความเขม้แข็ง (มงคล  ด่านธานินทร์, 2541, 133) 
ดงัน้ี 
  1.   การวิเคราะห์สถานการณ์ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ร่วมกนัระหวา่งชาวบา้น ผูน้ าชาวบา้น 
นักพัฒนา นักวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ือง ความสนใจและความร่วมมือของชุมชน 
เพือ่ด าเนินการเศรษฐกิจชุมชนในเร่ืองนั้น ๆ และความตอ้งการของผูบ้ริโภคและตลาดในดา้นชนิด 
ของ ผลิตภณัฑ ์คุณภาพ ปริมาณ รูป รส กล่ิน เป็นตน้ 
  2.  การเตรียมคนที่ เก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้น าในการท ากิจกรรม ชาวบ้าน ผูจ้ะ
ร่วมงาน นกัพฒันาทั้งหลาย และที่ปรึกษา 
  3.   การสร้างกติการ่วม ระหว่างผูน้ าชาวบ้าน และภาคีผูบ้ริโภค หรือในกลุ่มผูน้ า 
ที่เป็นตัวแทนชาวบ้านกับกลุ่มผูล้งทุนจากภายนอกหมู่บ้านถือว่าจ  าเป็นอย่างยิ่ง โดยกติกานั้ น 
อาจไดแ้ก่การแบ่งบนัความรับผดิชอบ การระดมทุน การผลิต การแปรรูป การคา้ การใชทุ้น เป็นตน้ 
หากขาดการสร้างกติกาโดยเพียงแต่ฝากความหวงัไวก้ับผูน้ าเหมือนเช่นในอดีตกิจกรรมนั้ น ๆ  
มกัมีอนัตอ้งเลิกลม้เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากความไม่ซ่ือตรงต่อกนั 
  4.   การระดมหุ้นและทุนจากชุมชน กลุ่มผูป้ระกอบการต่างก็ยืนยนัว่าเงินทุนที่ใช ้
ในการด าเนินการนั้น ควรตอ้งมาจากการระดมหุ้นและทุนในรูปแบบของกลุ่มออมทรัพย ์ธนาคาร 
หมู่บา้น หรือกลุ่มที่เรียกช่ืออยา่งอ่ืนแต่เพือ่ให้ไดม้าซ่ึงเงินทุนส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ ทุนที่ไดม้า
นั้น ชาวบา้นจะให้ความสนใจมากเพราะเป็นเงินของเขา เขาจะติดตามการใชเ้งินและการท างาน 
ซ่ึงผิดจากพฤติกรรมการใชเ้งินทุนที่ไดม้าจากการสงเคราะห์หรือเงินทุนอุดหนุนจากทางราชการ 
หรือเอกชนที่มกัหมดไปชนิดไม่โปร่งใส 
  5.   การควบคุมคุณภาพสินคา้ โดยที่การผลิตสินคา้จากชุมชนโดยใชมื้อหรือเคร่ืองจกัร
ขนาดเล็กมกัไดสิ้นคา้ที่มีคุณภาพไม่สูงและไม่สม ่าเสมอ แต่ทางแกไ้ขอาจท าไดโ้ดยการเอาใจใส่
ควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิดผูป้ระกอบการเศรษฐกิจชุมชนในรูปกลุ่มต่างยืนยนัว่าการปล่อย
ผลผลิตสู่ผูบ้ริโภคโดยไม่มีการควบคุมการผลิตและการคดัเลือกสินคา้จะท าให้ผูบ้ริโภคขาดความ
เช่ือมัน่ในอนาคต 
  6.   การแบ่งผลก าไรตามกติกา ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่การล่มสลายของกิจกรรมร่วมเศรษฐกิจ
ชุมชนมกัเน่ืองมาจากการไม่ซ่ือตรงต่อกนัในการแบ่งผลก าไรตามกติกาที่ร่วมกนัสร้างขึ้น ดงันั้น 
จึงตอ้งตระหนกักบัปัจจยัขอ้น้ีใหม้าก 
  7.   การมีพี่เล้ียงที่ไวว้างใจได ้พี่เล้ียงควรช่วยท าหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ของ
ปัญหาการผลิต การแปรรูปการคา้ และเทคนิคดา้นต่าง ๆ โดยพี่เล้ียงอาจไดแ้ก่ นักพฒันาเอกชน 
เจา้หนา้ที่พฒันาของรัฐ นกัวชิาการ หรือกระทัง่ชาวบา้นในพื้นที่ผูมี้ประสบการณ์ 
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  จากที่กล่าวมาปัจจยัที่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เขม้แข็ง พึ่งตนเองได้ ชุมชนตอ้งมี
การเรียนรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงเป็นชุมชนที่น่าอยู ่มีความสุข และมีการเช่ือมต่อระหว่างชุมชน
เป็นเครือข่ายขยายผลเพื่อการพฒันาโดยมีภาคีเครือข่าย เช่น ภาครัฐ ทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน ภาคชุมชน 
ตลอดจนสถาบนัสงัคมอ่ืน ๆ  
  กรอบแนวคดิของเศรษฐกิจชุมชน 
  มงคล ด่านธานินทร์ (2541) ให้ค  าจ  ากดัความเร่ือง เศรษฐกิจชุมชนโดยตรง เพราะเห็นว่า
จะเป็นเพียงขอ้ความหน่ึง ที่ท  าให้ผูค้นพยายามจ าความหมาย มากกว่าที่จะพยายามท าความเขา้ใจ 
ดงันั้นในที่น้ีจึงใชว้ิธีตั้งเป็นประเด็นเพื่อตอบค าถาม ให้เกิดความเขา้ใจในศพัทเ์พื่อจะไดห้ลีกเล่ียง
การจ าโดยตั้งเป็นประเด็นในลกัษณะเป็นกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน ดงัภาพที่ 2.1  

 

 
 
  ภาพที่ 2.1   แนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน  
  ที่มา :   มงคล  ด่านธานินทร์ (2541) 

 
   จากภาพที่ 2.1 เป็นแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตามล าดับ 
ดงัต่อไปน้ี 
   1.   ปณิธาน หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจชาติ ผูท้ี่ เก่ียวข้อง 
จึงตอ้งด าเนินการดว้ยความมุ่งมัน่ ตอ้งสมัพนัธก์บั การเมือง การปกครอง การศึกษา และวฒันธรรม
ของคนทั้งประเทศ การด าเนินการเศรษฐกิจโดด ๆ จะไม่ช่วยใหบ้รรลุปณิธานได ้

1.ปณิธาน คืออะไร

เพื่อสังคมไทยอยู่รอดปลอดภัย

2.ท าอะไร

การเกษตร เกี่ยวเนื่องการเกษตร 

นอกเกษตร บริการ

3.ท ากับใคร

กลุ่มชาวบ้าน องค์กรชุมชน  พหุภาคี

4. ท าอย่างไร

รวมกลุ่มผลิต แปรรูป 
แลกเปล่ียน ค้า บริการ

5. ท าไปท าไม ก าไร คุ้ม
ทุน คุ้มค่า พึงพอใจ

6.เพื่ออะไร 
ชุมชนเข้มแข็ง 
คนมีความสุข
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   2.   ท าอะไร หมายถึง ท างานเพื่อด ารงชีพในแนวสัมมาชีพ เพื่ออยูร่่วมกบัเพื่อนมนุษย์
อ่ืน ๆ ในชุมชน เช่น การเพาะปลูก เล้ียงสัตว ์แปรรูปผลผลิต ตัดเยบ็เส้ือผา้ ปลูกพืชสมุนไพร 
บริการท่องเที่ยว เป็นตน้ 
   3.  ท ากบัใคร หมายถึง ชาวบา้นรวมกลุ่มกนัเองอยา่งไม่เป็นทางการ ไม่เป็นนิติบุคคล 
เช่น สหกรณ์ สมาคม หรือรวมกลุ่มกบันกัพฒันาเอกชน เจา้หนา้ที่ของรัฐ หรือนกัวชิาการ 
   4.   ท าอย่างไร หมายถึง เม่ือรวมกลุ่มแล้วก็ท  าการผลิตสินค้า แปรรูป และซ้ือขาย
แลกเปล่ียนสินคา้ 
   5.   ท าไปท าไม หมายถึง เน่ืองจากชาวบา้นมีระดบัการท ามาหากินต่างกนั การรวมกลุ่ม
จะช่วยให้เกิดความพออยู่พอกิน เกิดความพึงพอใจ เพื่อจะเกิดความคุ้มค่ากับการลงทุน และ 
เพือ่ก าไร 
   6.   เพือ่อะไร หมายถึง เป็นการรวมตวัของชุมชนในระดบัล่างสุดของสงัคม เพื่อร่วมกนั
ท างานใหค้นมีความสุข และชุมชนมีความเขม้แขง็ 
   เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
   เป้าหมายหลักของการพฒันาเศรษฐกิจ คือ การบรรลุถึงความมั่นคงทางสังคม ความ
มั่นคงทางสังคมจะเกิดขึ้นตอ้งท าให้การพฒันาเศรษฐกิจเกิดผลต่อสังคม 3 ด้าน คือ 1) เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับประชาชนส่วนใหญ่  2) เกิดการกระจายรายได้ที่ เป็นธรรม และ  
3) เกิดการสร้างความมั่งคงทางเศรษฐกิจด้วยระบบสวสัดิการสังคมและท าให้เกิดเสถียรภาพ 
ทางการเมือง ซ่ึงในประเทศไทยไดเ้กิดแนวความคิดเร่ืองเศรษฐกิจชุมชน โดยพระปรีชาญาณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ในความพอเพียงตามแนวคิด 
ทฤษฎีใหม่ที่พระองค์ได้มีพระราชด าริไวเ้ป็น 3 ขั้น ขั้นที่ 1 พอเพียงในระดับครอบครัว ขั้นที่ 2 
พอเพียงในระดับชุมชน โดยเกษตรกรรวมพลังกนัในรูปชุมชนหรือสหกรณ์ ร่วมแรงกันในการ
พฒันาการผลิต ขั้นที่ 3 พอเพียงในระดบัประเทศ โดยการรวมมือกนัเป็นพนัธมิตรกบัแหล่งเงินทุน 
และแหล่งเครือข่าย นอกจากน้ี ยงักล่าวว่าการพึ่ งตนเองในระดับชุมชนต้องมีการออมทรัพย ์ 
เพราะการออมเงิน คือ การลงทุนอยา่งหน่ึงที่ปลอดภยั คนจนควรมีการออมเงิน คนจนไม่ควรจะ
เป็นคนกูเ้งิน ถา้คนจนอยากรวย คนจนจะตอ้งออมเงินไปฝากให้คนกูแ้ลว้เอามาแบ่งปันกนัในรูป
ดอกเบี้ย  
   การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปตามกระแสทุน นิ ยม มุ่ ง เน้นการพัฒน า
ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยไม่ให้ความสนใจที่จะพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเท่าที่ควรจึงก่อให ้ 
เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ไม่วา่จะเป็นปัญหาการกระจายรายได ้ที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาสงัคมอ่อนแอ 
ปัญหาเกษตรกรขาดแคลนที่ดินท ากิน ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม
ปัญหาสินคา้เกษตรปนเป้ือนสารพิษ และปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ดังนั้นทางออกของการพฒันา
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เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตขา้งหนา้ควรจะเป็นการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนใหมี้ความมัน่คง
แข็งแรงเสียก่อน ดงันั้น ค  าถามต่อไปก็คือว่า แลว้จะท ากนัอยา่งไร บางคนไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเลย แต่อยากจะเขา้ไปมี ส่วนร่วมในการพฒันาตามแนวทางน้ี 
แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน (ธเนศ ศรีวชิยัล าพนัธ,์ 2556, 11) สามารถสรุปได ้ดงัน้ี  
   1.   การสร้างเวที การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นก่อน อาจจะเป็นลักษณะของประชาคมหมู่บา้น
ต าบล หรืออ าเภอในลกัษณะของร้านคา้ชุมชน ตลาดนดัชุมชน ฯลฯ 
   2.  ควรมีการวิเคราะห์ศกัยภาพ และขีดความสามารถของชุมชนทอ้งถ่ินนั้นเสียก่อน 
ว่าชุมชนนั้ น ๆ มีความพร้อมแค่ไหน  หากชุมชนนั้ นไม่มีศกัยภาพ  หรือไม่มีความพร้อมที่จะ
พัฒนาการเข้าไปส่งเสริมก็จะเป็นไปได้ยาก  โอกาสที่จะประสบความส าเร็จแทบไม่มีเลย  
ในทางตรงกันขา้ม หากชุมชนนั้น ๆ มีศกัยภาพ หรือมีความพร้อมแล้ว โอกาสที่ชุมชนเหล่านั้ น 
จะประสบความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนของตนเอง จึงมีค่อนขา้งสูง   
   3.   ควรมีวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยให้ด าเนินตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
รัชกาลที่ 9  
   4.   ควรมีการส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มในลกัษณะต่าง ๆ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต กลุ่มสะสมทุน กลุ่มอนุรักษ์ต่าง ๆ และนอกจากน้ีควรมีการสร้างเครือข่ายระหว่าง
องคก์รในชุมชนนั้น ๆ ดว้ย 
   5.   ควรส่งเสริมให้มีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิต หรือพฒันาความรู้ เก่ียวกับวิธี 
การผลิต การคดัคุณภาพ การเก็บรักษา การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อของผลิตภณัฑ์ที่ชุมชน 
นั้น ๆ สามารถผลิตขึ้นมาไดด้ว้ยทรัพยากรของตนเอง 
   6.   ควรส่งเสริมการพฒันาระบบตลาด เช่น ตลาดในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง และ 
ตลาดภายในประเทศ  หรือบางคร้ังหากชุมชนมีศักยภาพสูงก็สามารถพัฒนาไปถึงตลาด 
ในต่างประเทศด้วยก็ได ้ควรส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผูผ้ลิตกับกลุ่มผูบ้ริโภค 
เพื่อ เช่ือมโยงระหว่างผู ้ผลิตกับตลาดปลายทาง  เช่น  ระหว่างกลุ่มผู ้ผลิตกับกลุ่มผู ้บริโภค  
กลุ่มผูผ้ลิตกบัโรงงานแปรรูปต่าง ๆ เป็นตน้ 
   7.   ควรมีการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ  ที่ เก่ียวกับการเรียนรู้ การศึกษา 
วฒันธรรม สาธารณสุข และส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 
   8.  ควรส่งเสริมให้มีการท าการวิจัย เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ
ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง    
   9.   ควรมีการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ เศรษฐกิจชุมชนแบบเบ็ดเสร็จในระดับอ าเภอหรือ
ระดบัจงัหวดั โดยเนน้การมีส่วนร่วมขององคก์รชุมชนทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 
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   10.  ควรส่งเสริมให้มีการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และพฒันา
ให้เป็นสถานที่ ดูงานของชุมชนอ่ืน ๆ ที่ตอ้งการเขา้มาศึกษาดูงาน หรือตอ้งการเขา้มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
   11.  ควรส่งเสริมให้มีการพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร เพื่อช่วยให้ชุมชนสามารถใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการตดัสินใจการท าธุรกิจของชุมชน 
   12.  ควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนของตนเอง
ออกสู่สงัคมภายนอก เพือ่น ามาสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ ซ่ึงกนัและกนั  
   นอกเหนือจากแนวทางการปฏิบตัิที่จะเขา้ไปส่งเสริมให้มีการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน
ขึ้นมาได้นั้นส่ิงจ าเป็นอีกประการหน่ึงก็คือ นักพฒันาทั้งหลายจะตอ้งทุ่มเททั้งก าลังกาย ก าลงัใจ
อยา่งเต็มที่และจะตอ้งมีจิตวิญญาณอย่างแท้จริงที่จะเขา้ไปส่งเสริม และพฒันาเศรษฐกิจชุมชน
เหล่านั้น โดยไม่มีผลประโยชน์อ่ืนแอบแฝงแต่อยา่งใด และจะตอ้งค านึงถึงความสามารถด ารงอยูไ่ด้
ของชุมชนนั้น ๆ เป็นส าคญั จึงจะท าให้ชุมชนเหล่านั้นสามารถพฒันาเศรษฐกิจชุมชนของตนเอง
ต่อไปได้อย่างย ัง่ยืนไม่เช่นนั้ นแล้ว หลังจากที่นักพฒันาถอนตวัออกจากชุมชนจะท าให้ชุมชน
เหล่านั้ นไม่สามารถพฒันาเศรษฐกิจชุมชนของตนเองต่อไปได้ หรือในท้ายที่  สุดกลุ่มต่างๆ  
ที่ช่วยกนัเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนก็จะเลิกลม้กนัไป และอาจจะเกิดปัญหาความแตกแยกของคน
ในชุมชนตามมา   
   จากที่กล่าวมาท าให้มองเห็นว่า แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดในการพึ่ งตนเอง 
ของคนในชุมชนเป็นทางเลือกในการพฒันาที่ให้ความส าคญักบัประชาชนจ านวนมากที่สุด และ
เป็นทางเลือกที่พึ่งตวัเอง โดยมีครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต พึ่งแรงงานจากสมาชิกในครอบครัว 
ทรัพยากรท้องถ่ิน และพึ่ งกันเองในชุมชน ผลิตส่ิงต่าง ๆ เพื่อเล้ียงตัวเองเป็นหลัก โดยมีการ
แลกเปล่ียนเพื่อให้พอเพียงยิง่ขึ้น ไม่ใช่เพื่อก าไร ไม่ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ พยายามด ารง 
อยูด่ว้ยตนเอง มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ ทั้งดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ 
ทั้งการผลิต การบริโภค การกระจายผลผลิต ให้คนในชุมชนร่วมกันแกปั้ญหา โดยการใชทุ้นของ
ชุมชนประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู ่แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนไม่ไดป้ฏิเสธระบบทุนนิยม แต่เศรษฐกิจชุมชน
เน้นการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ในระดับชุมชนหมู่บ้านและต าบล ใช้คุณธรรมและวฒันธรรม 
ดั้งเดิมของไทยเป็นแกนกลางในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ สัจจะ การท าความดี ความมีเมตตา  
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสมานฉันท์ โดยมีปัจจัยที่ส าคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจชุมชน 
ประสบความส าเร็จ ทั้ งปัจจัยการพัฒนาผูน้ าเศรษฐกิจในพื้นที่ การพัฒนาชาวบ้านที่สนใจใน
กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน ให้ความรู้ ความสามารถด้านเทคนิคการผลิต การพัฒนาเจ้าหน้าที่
ผูเ้ก่ียวขอ้ง การพฒันากลุ่มและองคก์รชุมชน การพฒันาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การไดม้าของเงินทุน ตลอดจนการพฒันาพื้นฐานกายภาพ เป็นตน้ 
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แนวคดิเกี่ยวกับปัจจัย 
   จากการทบทวนแนวคิดการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี 
   การรับรู้ข่าวสาร 
   ในส่วนของปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร หรือการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) การส่ือสาร
ในปัจจุบนัเป็นปัจจยัที่ส าคญัปัจจยัหน่ึงของมนุษย ์นอกเหนือจากปัจจยัส่ีที่มีความจ าเป็นต่อความ 
เป็นอยูข่องมนุษย ์ไดแ้ก่ อาหาร ที่อยูอ่าศยัเคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค ถึงแมก้ารส่ือสารจะไม่ได ้
มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกับมนุษยเ์หมือนกับปัจจยัส่ี แต่การที่จะได้มาซ่ึงปัจจยัส่ี จะตอ้งอาศัย 
การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือและมนุษยเ์ป็นสัตว์ สังคมต้องอาศัยการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการ
ด ารงชีวติและในการท ากิจกรรมใด ๆ ของตน และเพือ่อยูร่่วมกบัคนอ่ืน ๆ ในสงัคม การส่ือสารเป็น
พื้นฐานของการติดต่อของกระบวนการ สังคมบุคคลที่เปิดรับข่าวสารมาก ยอ่มมีหูตากวา้งไกล  
มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคนทันสมัย  ทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่ เปิดรับ 
ข่าวสารนอ้ย (ยพุดี ฐิติกุลเจริญ, 2537) 
   ส าหรับปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้น รูเบน (Ruben, 1993, 65 
อา้งถึงใน ยพุดี ฐิติกุลเจริญ, 2537) กล่าวถึง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล
ไวด้งัน้ี  
   1.  ความตอ้งการ (Need) ปัจจยัที่ส าคญัที่สุด ปัจจยัหน่ึงในกระบวนการเลือกของมนุษย์
คือ ความตอ้งการ ความต้องการทุกอย่างของมนุษยท์ั้ งความตอ้งการทางกายและใจ ทั้ งความ
ต้องการระดับสูง และความต้องการระดับต ่ า ย่อมเป็นตัวก าหนดการเลือกของเรา เราเลือก
ตอบสนองความตอ้งการของเรา เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ตอ้งการเพื่อแสดงรสนิยม  เพื่อการยอมรับ 
ในสงัคม เพือ่ความพงึพอใจ ฯลฯ  
   2.  ทศันคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทศันคติคือความชอบและมีใจโน้มเอียง 
(Preference and Predisposition) ต่อเร่ืองต่าง ๆ  ส่วนค่านิยม คือ หลักพื้นฐาน  ที่มนุษย์ยึดถือ 
เป็นความรู้สึกที่ว่า เราควรจะท าหรือไม่ควรท าอะไรในการมีความสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมและ 
คนซ่ึงทศันคติ และค่านิยมมีอิทธิพลอยา่งยิง่ต่อการเลือกใชส่ื้อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือก
ตีความหมายและการเลือกจดจ า  
   3.  เป้าหมาย (Goal) มนุษยท์ุกคนมีเป้าหมาย มนุษย  ์ทุกคนก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินชีวิตทั้งในเร่ืองอาชีพ การเขา้สมาคม การพกัผอ่น เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราก าหนด
ขึ้นน้ีจะมีอิทธิพลต่อการเลือกใชส่ื้อมวลชน การเลือกข่าวสารการเลือกตีความหมายและการเลือก
จดจ าเพือ่สนองเป้าหมายของตน  
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   4.  ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมทั้ง
ความสามารถด้านภาษา มีอิทธิพลต่อเราในการที่จะเลือกรับข่าวสารเลือกตีความหมาย และ 
เลือกเก็บเน้ือหาของข่าวนั้นไว ้ 
   5.  การใชป้ระโยชน์ (Utility) กล่าวโดยทัว่ไปแล้วจะให้ความสนใจและใชค้วามพยายาม
ในการที่จะเขา้ใจและจดจ าข่าวสารที่เราสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ 
   6.  ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) การเป็นผูรั้บสารนั้นส่วนหน่ึงขึ้นอยูก่ ับ
ลีลาในการส่ือสารของเราคือความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท  
   7.  สภาวะ (Context) สภาวะในที่น้ีหมายถึงสถานที่ บุคคล และเวลาที่อยูใ่นสถานการณ์
การส่ือสารส่ิงต่าง ๆ 
   จากที่กล่าวมาท าให้มองเห็นว่าการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน
จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการส่ือสาร เพราะเป็นเร่ืองส าคญัในการส่ือสารกบัชุมชนให้เขา้ใจ
ในส่ิงที่ด  าเนินการและจะท าให้บรรลุผลส าเร็จไดใ้นที่สุด นอกจากการส่ือสารแลว้ ความรู้เก่ียวกบั
การจดัการมีความส าคญัเช่นกนั 
   การจัดการ 
   การจัดการ (Management) ตามพจนานุกรมฉบับพระราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.  2542  
ใหค้วามหมาย การจดัการ หมายถึง การสัง่งาน ควบคุมงาน ด าเนินงาน โดยความหมายมุ่งส่ือไปถึง 
กระบวนการหรือกิจกรรม หรือการศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าที่ในอนัที่จะเช่ือมัน่ไดว้่า กิจกรรม
ต่าง ๆ ด าเนินไปในแนวทางที่จะบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ที่ก  าหนดไว  ้มีองค์ประกอบ
ขั้นตอนที่ส าคญั 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน การจดัองคก์ร การบงัคบับญัชา  การประสานงาน และ
การควบคุม การจดัการจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อหน่วยงาน 
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า การจดัการจึงมีความส าคญัต่อองคก์ารหรือการด าเนินการ เพื่อให้เกิด
ความคุม้ค่า โดยมีกระบวนการในการจดัการหลากหลายแนวคิด โดยสรุปแล้วเป็นการวางแผน  
การจดัองค์กร การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม ซ่ึงการศึกษาการจัดการสามารถ
ด าเนินการเพือ่บริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
   ความตระหนัก 
   แนวคิดเก่ียวกับความตระหนัก (Awareness) เป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยา (Psychological 
Approach) ซ่ึ งผสมผสานกับแนวความคิด เชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Science) มีผู ้ให้
ความหมายหลายท่านซ่ึงแตกต่างกนั ดงัที่ ประพล มิลินทจินดา (2542, 19) กล่าววา่ ความตระหนัก 
เป็นการแสดงออกทางความรู้สึก ความคิดเห็น ความส านึก ขณะที่  ประภาเพญ็ สุวรรณ (2526, 14 
อ้างถึงใน สมพงษ์ ใหญ่วงค์, 2550, 42) กล่าวว่า ความตระหนัก คือ การที่บุคคลฉุกคิดได้หรือ 
การเกิดขึ้นในความรู้สึกว่า มีส่วนหน่ึง เหตุการณ์หน่ึง หรือสถานการณ์หน่ึง ที่ท  าให้รู้สึกว่ามีหรือ
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การได้ฉุกคิดถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นความรู้สึกที่เกิดในสภาวะของจิตใจ สอดคล้องกับ สมหมาย  
วนัสอน (2522, 4 อา้งถึงใน โอภาส นามนคร, 2550, 13) กล่าววา่ ความตระหนกั คลา้ยกบัความรู้สึก
แตกต่างกันตรงที่ความตระหนักไม่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหรือความสามารถที่จะระลึกได ้แต่ความ
ตระหนักเป็นเร่ืองของการรับรู้ฉุกคิดหรือมีความรู้สึกต่อส่ิงที่เกิดขึ้น ส่วน วรีะชน ขาวผอ่ง (2551, 42) 
กล่าววา “ความตระหนัก” หมายถึง สภาวการณ์มีผลให้เกิดความรู้สึก การรับรู้มุ่งสู่สภาวะจิต 
แห่งตน คือ ทศันคติ ความคิด ความเช่ือ ความสนใจ อนัจะก่อให้เกิดความตระหนัก และจิตส านึก 
ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า ความตระหนักเป็นส่ิงที่รู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง 
อนัจะส่งผลต่อบุคคลหรือกลุ่มรวม  
   ทั้งน้ี ยงัพบว่าปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตระหนัก ซ่ึง แบล็คเคอร์ (Brackher, 1986, 250 
อ้างถึงใน ประภาส บุญยินดี , 2536, 15) กล่าวว่า ความตระหนักเกิดจากทัศนคติที่ มี ต่อส่ิงเร้า 
อันได้แก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม และส่ิงต่าง ๆ ที่โน้มเอียงหรือพร้อมที่จะสนองตอบ 
ในทางบวก หรือทางลบ เป็นส่ิงที่เกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ องคป์ระกอบส าคญัที่ก่อให้เกิด
ความตระหนักมี  3 ประการ คือ  1) พุทธิปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจ (Cognitive or Belief 
Component) ความรู้หรือความเข้าใจจะเร่ิมต้นจากระดับงาน และมีการพัฒนาขึ้ นตามล าดับ  
2) อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) เป็นความรู้สึกดา้นทศันคติ ค่านิยม ความตระหนัก
ชอบ หรือไม่ชอบ ดี หรือไม่ดี เป็นองค์ประกอบในการประเมินส่ิงเร้าต่าง ๆ และ 3) พฤติกรรม 
(Behavioral Component) เป็นการแสดงออกทั่งวาจา กิริยา ท่าทาง ที่ มีต่อส่ิงเร้าหรือแนวโน้ม 
ที่บุคคลจะกระท า ดงันั้น บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสงัคม การเรียนรู้ และ ประสบการณ์ จึงเป็นปัจจยั
ที่มีผลต่อความตระหนัก โดยมีความรู้ความเข้าใจความรู้สึก และ พฤติกรรมเป็นองค์ประกอบ 
ที่ก่อให้เกิดความตระหนัก บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม การเรียนรู้ และประสบการณ์เป็นปัจจยั 
ที่มีผลต่อความตระหนักโดยความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมเป็นองค์ประกอบ 
ที่ก่อใหเ้กิดความตระหนัก การจะใหบุ้คคลมีพฤติกรรมในทิศทางทีพึงปรารถนานั้นจ าเป็นที่จะตอ้ง
ให้บุคคลเกิดความตระหนักต่อตนเองและสังคม ซ่ึงบุคคลจะเกิดความตระหนักไดก้็ตอ้งมีการรับรู้
ส่ิงนั้น 
  ทัศนคติ 
  ความหมายเกี่ยวกับทัศนคติ 
  ทศันคติตรงกบักบัภาษาองักฤษวา่ “Attitude” ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายไวต่้างกนั ดงัน้ี 
  ชิฟ ฟ์แมนและคานุค  (Schiffman & Kanuk, 1994, 657) กล่ าวว่า  ทัศนคติ  หมายถึ ง  
ความโน้มเอียงที่เรียนรู้ เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 
ที่มี ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึง การแสดงความรู้สึกภายในที่สะท้อนว่าบุคคลมีความ 
โน้มเอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางส่ิง เช่น ตราสินคา้ บริการ ร้านคา้ปลีก เน่ืองจากเป็นผลของ
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กระบวนการทางจิตวิทยา ทศันคติไม่สามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยตรง แต่ตอ้งแสดงวา่บุคคล กล่าวถึง
อะไรหรือท าอะไร  
   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542, 44) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคลที่มีต่อส่ิงในส่ิงหน่ึง ซ่ึงผูบ้ริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต โดยใชเ้ป็นตวัเช่ือมระหวา่ง
ความคิดและพฤติกรรม นักการตลาดนิยมใชใ้นการโฆษณาเพื่อสร้างทศันคติที่ดีต่อผลิตภณัฑแ์ละ
ตราสินคา้ เสริมแรงและ/หรือเปล่ียนทศันคติ  
   จากที่กล่าวมาในการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว ทศันคติเป็นองคป์ระกอบในการศึกษาเพื่อให้รู้และเขา้ใจถึงทศันคติ 
ในการศึกษา ตอ้งอาศยัองค์ประกอบและส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ได้แก่ จิตส านึก การมีส่วนร่วม 
นโยบายรัฐ การส่ือสารมวลชน สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม ที่อยูอ่าศยั นิเวศวิทยา 
และประชากร 
 
แนวคดิการพัฒนารูปแบบ 
   ความหมายของรูปแบบ 
   มีนกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายของรูปแบบไว ้ดงัน้ี 
   อุทยั บุญประเสริฐ (2546) ให้ความหมายของรูปแบบว่า หมายถึง ตวัแบบหรือแบบจ าลอง 
ที่สะทอ้นภาพหรือปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรมที่จดัท  าขึ้น เพือ่ใชเ้ป็นตวัแทนในการอธิบายเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง หรือเร่ืองจ าเพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในการอธิบายองคป์ระกอบที่ส าคญั ๆ ของกระบวนการ
ที่ช่วยให้เขา้ใจความคิดไดง่้ายและชดัเจน ทั้งน้ี บาร์โด และฮาร์ดแมน (Bardo and Hartman, 1982) 
กล่าวว่า รูปแบบเป็นส่ิงที่เราพฒันาขึ้นเพื่อบรรยายคุณลกัษณะที่ส าคญั ๆ ของส่ิงที่ปรากฏ เพื่อให้
ง่ายต่อการเขา้ใจรูปแบบ จึงไม่ใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดของทุกแง่ 
ทุกมุม ส่วนการจะระบุวา่ รูปแบบหน่ึงมีรายละเอียดมากนอ้ยอยา่งไร หรือมีองคป์ระกอบอะไร อยูท่ี่
วตัถุประสงคข์องผูส้ร้างรูปแบบที่ตอ้งการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ ส่วน คมัภีร์ สุดแท ้(2553) 
ให้ความหมายรูปแบบว่า หมายถึง ส่ิงที่สร้างหรือพฒันาขึ้นที่แสดงให้เห็นถึงองคป์ระกอบส าคญั
ของเร่ืองใหเ้ขา้ใจง่ายขึ้น เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป สอดคลอ้งกบั ปัญญา ทองนิล 
(2553) ที่กล่าวว่า รูปแบบเป็นโครงสร้างที่เกิดจากประสบการณ์ การคาดการณ์ การน าเสนอในรูป
ของขอ้ความหรือแผนผงั ทั้งน้ี ยงัสอดคลอ้งกบั ณัฐศกัด์ิ  จนัทร์ผล (2552, 125) ว่า รูปแบบ หมายถึง 
โครงสร้างหรือโปรแกรม หรือแบบจ าลองสภาพความเป็นจริงที่สร้างขึ้นเพื่อลดทอนเวลาและ 
เทศะ วา่มีส่ิงใดที่จะตอ้งน ามาศึกษาเพื่อทดลองแนวคิดหรือปรากฏการณ์ โดยอธิบายความสมัพนัธ์
ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น  



100 

 

   จากที่กล่าวมาจะเห็นไดว้่า รูปแบบเป็นการอธิบายปรากฏการณ์หรือแบบจ าลองที่สร้าง
ขึ้นโดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบ ช่วยให้เขา้ใจสาระส าคัญหรือเร่ืองราวให้เข้าใจง่าย 
มากขึ้น ซ่ึงมีลกัษณะเป็นนามธรรม ทั้งน้ี มาลี สืบกระแส (2552, 108) ยงักล่าวอีกวา่ รูปแบบมีสอง
ลกัษณะ คือ รูปแบบจ าลองของส่ิงที่เป็นรูปธรรม เช่น การปฏิบติังาน รูปแบบที่เป็นแบบจ าลอง 
ที่เป็นนามธรรม เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยรูปแบบอาจแสดงความสัมพันธ์ด้วยเส้นโยง 
แสดงรูปภาพหรือเขียน ขณะที่ ทิศนา  แขมมณี (2550) กล่าวว่า รูปแบบเป็นเคร่ืองมือทางความคิด 
ที่บุคคลใชใ้นการสืบสอบหาค าตอบ สอดคลอ้งกบั วิลเลอร์ (Willer, 1967, 125) ที่กล่าววา่ รูปแบบ
เป็นการสร้างมโนทศัน์ (Conceptualization) เก่ียวกบัชุดของปรากฏการณ์ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
พลอคเตอร์และพอลล ์(Procter and Paul, 1985, 174) ซ่ึงใหค้วามหมายโดยสรุป 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
   Model หมายถึง ส่ิงซ่ึงเป็นแบบย่อส่วนของจริง ความหมายน้ีตรงกับภาษาไทยว่า 
แบบจ าลอง เช่น แบบจ าลองเคร่ืองบิน 
   Model หมายถึง ส่ิงของหรือคนที่น ามาใชเ้ป็นแบบอยา่งในการด าเนินการบางอยา่ง เช่น 
ครูแบบอยา่ง นกัเดินแบบ หรือแม่แบบ 
   Model หมายถึง แบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
เป็นตน้ 
   โทส์ และคาร์รอล (Tosi and Carroll, 1982, 74) ให้ความหมายของรูปแบบว่า หมายถึง 
รูปแบบเป็นนามธรรมของจริง หรือภาพจ าลองสภาพการณ์อยา่งใดอย่างหน่ึง ซ่ึงอาจจะมีตั้งแต่ 
รูปแบบอย่างง่าย ๆ ไปจนถึงรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนและที่มีรูปแบบทางกายภาพ และ  
รูปแบบเชิงลกัษณะที่ใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ดว้ยภาษาหรือสญัลกัษณ์ 
   จากที่กล่าวว่าสรุปได้ว่า รูปแบบ คือ การสร้างภาพจ าลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ 
ดว้ยสัญลักษณ์ เพื่อให้เขา้ใจว่าก าลงัด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปแบบกายภาพและรูปแบบ 
เชิงสัญลกัษณ์ โดยเป็นรูปแบบเชิงระบบ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ตอ้งให้แนวคิดการพฒันารูปแบบ
เพือ่ใหไ้ดรู้ปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพือ่การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถต่์อไป 
   ลักษณะและข้อก าหนดของรูปแบบ 
   การด าเนินงานด้านการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมที่เป็นระบบนั้ นตอ้ง
ก าหนดองค์ประกอบที่ชัดเจน ตอ้งจดัองค์ประกอบของระบบให้มีความสัมพนัธ์กันที่น าไปสู่
จุดหมายที่ตอ้งการอาจจดักรอบความคิดของตวัป้อน กระบวนการ กลไก การควบคุม การผลผลิต
และข้อมูลป้อนกลับ หรือจัดระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนั้ นให้เป็นไป
ตามล าดับขั้นที่ช่วยให้ระบบนั้นมีประสิทธิภาพ อนัเป็นรูปแบบที่จดัขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบ 
ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือต่าง ๆ โดยมีการจดักระบวนการหรือ
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ขั้นตอนในการด าเนินงานโดยอาศยัวธีิการและเทคนิคต่าง ๆ เขา้ไปช่วยท าใหส้ภาพการด าเนินงาน
เป็นไปตามหลกัการที่ยดึถือและไดรั้บการพสูิจน์แลว้วา่มีประสิทธิภาพ สามารถใชเ้ป็นแบบแผนได ้
สามารถน ามาพฒันาความสามารถ ทั้งทางดา้นพทุธพิสยั จิตพสิัย และทกัษะพสิยัของกลุ่มเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบนั้น ๆ 
   ลกัษณะของรูปแบบที่ดีควรมีลกัษณะตามขอ้ก าหนด (ทิศนา, 2555) ดงัน้ี  
   1.  รูปแบบตอ้งเป็นแนวทางที่น าไปสู่การท านายผลที่ตามมา (Prediction) ซ่ึงสามารถ
พสูิจน์และทดสอบไดเ้ชิงประจกัษ ์ 
   2.  โครงสร้างของรูปแบบตอ้งประกอบดว้ย ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship) 
ซ่ึงสามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือเร่ืองนั้น ๆ ได ้ 
   3.  รูปแบบตอ้งสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) 
และความสมัพนัธ ์(Interrelations) รวมทั้ง ช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้  
   4.  รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structure Relationships) 
มากกวา่ความสมัพนัธเ์ชิงเช่ือมโยง (Associative Relationships)  
   ประเภทของรูปแบบ  
   รูปแบบที่ใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไปมี 5 ประเภท (ทิศนา แขมมณี, 2555, 23) ดงัน้ี  
   1.  รูปแบบเชิงเปรียบเทียบหรือรูปแบบคลา้ย (Analogue Model) มีลกัษณะเป็นรูปแบบ
ความคิดที่แสดงออกในลักษณะของการเปรียบเทียบส่ิงต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ส่ิงขึ้ นไป รูปแบบ
ลกัษณะน้ีใชก้นัมากทางดา้นวทิยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์  
   2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออกผ่านทางการ 
ใชภ้าษา (พดูและเขียน) รูปแบบลกัษณะน้ีใชก้นัมากทางดา้นศึกษาศาสตร์  
   3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออก 
ผา่นทางสูตรคณิตศาสตร์ ส่วนมากจะเกิดขึ้นหลงัจากไดรู้ปแบบเชิงภาษาแลว้  
   4. รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) เป็น รูปแบบความคิดที่ แสดงออกผ่าน 
ทางแผนผงั แผนภาพ ไดอะแกรม และกราฟ เป็นตน้  
   5. รูปแบบ เชิงส าเหตุ  (Casual Model) เป็ น รูปแบบความคิดที่ แสดงให้ เห็น ถึ ง
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ ของสภาพการณ์หรือปัญหา รูปแบบ ดา้นศึกษาศาสตร์ 
มกัเป็นแบบน้ีเป็นส่วนใหญ่  
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   องค์ประกอบของรูปแบบ  
   รูปแบบตอ้งประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ (Ivancevich et al., 1989) ดงัน้ี  
   1.  วัต ถุประสงค์ของรูปแบบ เป็นการก าหนดว่าจะส ร้างและพัฒนารูปแบบ 
เพื่อวตัถุประสงค์ด้านใด โดยทั่วไปมักจะพฒันารูปแบบขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอยา่งหน่ึง  
หรือเพือ่ใหก้ารด าเนินงานเกิดผลงานที่ดีขึ้นตามภารกิจขององคก์ร  
   2.  ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ ผูส้ร้างและพฒันารูปแบบต้องก าหนด
รูปแบบสร้างขึ้นจากฐานคิดของทฤษฎี และหลกัการใดบา้ง  
   3.  ระบบงานและกลไกของรูปแบบ ส าหรับใชใ้นการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
และบรรลุตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบ เช่น การจดัโครงสร้างองคก์าร การตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างานที่จ  าเป็น พร้อมกับการก าหนดบทบาทหน้าที่ความสัมพนัธ์และการท างานร่วมกัน 
ของกลไกเหล่านั้น เพือ่การบรรลุวตัถุประสงคข์องรูปแบบที่ก  าหนดไว ้ 
   4.  วธีิการด าเนินงานของรูปแบบ เป็นการก าหนดภารกิจ กระบวนการ วธีิการ กิจกรรม
และอ่ืน ๆ ที่ตอ้งด าเนินการ เพือ่การบรรลุวตัถุประสงคข์องรูปแบบ  
   5.  แนวทางการประเมินผลการด าเนินงานของรูปแบบ เป็นการก าหนดแนวทางและ
เคร่ืองมือในการประเมินผลรูปแบบตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบวา่เป็นไปตามระบบงานที่ก  าหนด
ไวห้รือไม่เพียงใด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่ารูปแบบท าหน้าที่ตามที่สร้างไวม้ากน้อย
เพียงใดและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ หรือไม่เพียงใด ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพฒันา 
ปรับปรุงรูปแบบใหส้มบูรณ์ และตอบสนองการด าเนินงานมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
   6.  ค าอธิบายประกอบรูปแบบ เป็นการอธิบายค าศพัทเ์ฉพาะที่น ามาใชใ้นการสร้างและ
พฒันา รูปแบบ เพือ่ส่ือความใหมี้ความเขา้ใจตรงกนัในการน ารูปแบบไปใช ้ 
   7.  การระบุเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ เน่ืองจากรูปแบบมีขอ้จ ากัดของรูปแบบเอง 
ดังนั้ น การสร้างและพฒันารูปแบบ ควรได้ระบุเงื่อนไขที่จะท าให้การน ารูปแบบไปใช้ประสบ
ผลส าเร็จและขอ้ควรระวงั เพือ่ป้องกนัปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  
   8.  การจดัท าคู่มือการใช้รูปแบบการสร้างหรือพฒันารูปแบบควรจดัท าคู่มือการใช้
รูปแบบโดยน าสาระของรูปแบบ เคร่ืองมือ และเอกสารประกอบการใชรู้ปแบบทั้งหมดมาบรรจุไว้
ในคู่มือเพื่อการพฒันารูปแบบ การด าเนินงานที่สมบูรณ์ครบถว้น และเม่ือตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบแลว้ตอ้งรายงานการตรวจสอบรูปแบบไวใ้นภาคผนวกของคู่มือ เพื่อประโยชน์ต่อผูส้นใจ
ศึกษาและน ารูปแบบไปใชใ้นการด าเนินงานอยา่งเหมาะสม (สมาน อศัวภูมิ, 2550, 11)  
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   การออกแบบรูปแบบ  
   การออกแบบรูปแบบ (วารินทร์ รัศมีพรหม, 2541, 35) มีหลกัและวธีิการ ดงัน้ี  
   1.  หลกัการพื้นฐานของการออกแบบรูปแบบ ประกอบดว้ยหลกั 3 ประการคือ  
    1.1  การออกแบบและพฒันาระบบจะบอกวธีิการจดัท าใหเ้ป็นรูปแบบ (Model)  
    1.2 การออกแบบอย่างเป็นระบบเป็นห่วงโซ่วงจร (Loop) ที่มีข้อมูลยอ้นกลับ 
เพือ่การประเมินทุกขั้นตอน (Cybernetic)  
    1.3  มีลักษณะเป็นการก าหนดการส าหรับการวางแนวทางหรือสั่งการไวก่้อน 
(Prescriptive Procedure)  
   2.  วธีิการปรับปรุงและพฒันารูปแบบ มีหลกั 4 ประการ คือ  
    2.1 ปรับปรุงการด า เนิน งานโดยวิธีการแก้ปัญหา และมีข้อ มูลย ้อนกลับ 
อยา่งเป็นระบบ  
    2.2  ปรับปรุงการจัดการด้านการสร้างและพฒันาโดยใช้การตรวจตราควบคุม  
อยา่งเป็นระบบ  
    2.3  ปรับปรุงกระบวนการประเมินผล โดยประเมินการออกแบบส่วนประกอบและ
ล าดับขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้ ง ยอ้นข้อมูลกลับและท าการปรับปรุงให้เป็นไปตามการออกแบบ 
อยา่งเป็นระบบ 
    2.4  สร้างหรือทดสอบทฤษฎีที่น ามาใชใ้นรูปแบบการออกแบบและพฒันาระบบ
การด าเนินงานนั้น  
   3.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันารูปแบบ มีสาระส าคญัสรุปได้ดงัน้ี (Joyce & Weil, 
1972)  
    3.1  รูปแบบตอ้งมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีทางวทิยาการระบาด  
    3.2 เม่ือสร้างและพัฒนารูปแบบแล้ว ก่อนน าไปใช้ต้องมีการวิจัย เพื่อทดสอบ
ทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในการใชง้านในสถานการณ์จริง และน าขอ้คน้พบมาปรับปรุงแกไ้ข 
อยูเ่ร่ือย ๆ  
    3.3  การพฒันารูปแบบอาจออกแบบให้ใช้ได้กวา้งขวางหรือเพื่อวตัถุประสงค์
เฉพาะเจาะจงอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้ 
    3.4 การพฒันารูปแบบแต่ละรูปแบบตอ้งมีจุดมุ่งหมายหลักเป็นตวัตั้งและการน า
รูปแบบไปใช ้ควรเลือกใหต้รงกบัจุดมุ่งหมายรูปแบบนั้น จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่สามารถ
น ารูปแบบนั้ นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ ถ้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมแต่ความส าเร็จ 
อาจนอ้ยลง  
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   การสร้างและพัฒนารูปแบบ  
  การสร้างและพฒันารูปแบบมีขั้นตอนส าคญั ดงัน้ี  
  1.  ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลพื้นฐาน เพื่อการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและขอ้คน้พบจากการวจิยั
ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั หรือปัญหาจากเอกสารผลการวจิยัหรือ
จากการสงัเกต สอบถามผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
  2.  ก าหนดหลักการเป้าหมายและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลพื้นฐานและสัมพนัธ์กันอย่างเป็นระเบียบ การก าหนดเป้าหมายของรูปแบบจะช่วยให้
ผูป้ฏิบติังานสามารถเลือกรูปแบบไปใชใ้ห้ตรงจุดมุ่งหมาย เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหาร
บรรลุผลสูงสุด  
  3.  ก าหนดแนวทางการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย รายละเอียดของวิธีการและ
เง่ือนไขต่าง ๆ เช่น ใช้ด าเนินงานกับกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยเพื่อให้การใช้รูปแบบเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เป็นตน้  
   4.  การประเมินรูปแบบเป็นการประเมินเพื่อ ทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบ 
ที่สร้างขึ้นโดยทัว่ไปจะใชว้ธีิการต่อไปน้ี 
    4.1  ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีโดยคณะผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงจะประเมิน  
ความสอดคลอ้งภายในระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ  
    4.2 ประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติการ โดยน ารูปแบบที่พ ัฒนาขึ้ นไป
ทดลองใชใ้นสถานการณ์จริงในลกัษณะของการวจิยัเชิงทดลองหรือก่ึงทดลอง  
   5.  การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบเม่ือพบข้อบกพร่องแล้วต้องน ามาปรับปรุงให้
สมบูรณ์ยิง่ขึ้น ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้การปรับปรุงรูปแบบมี 2 ระยะ คือ  
    5.1 ระยะก่อนน ารูปแบบไปทดลองใชก้ารปรับปรุงรูปแบบในระยะน้ีใชผ้ลจากการ
ประเมินความเป็นไปไดเ้ชิงทฤษฎีเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง  
    5.2 ระยะหลังการน ารูปแบบไปทดลองใช ้การปรับปรุงรูปแบบในระยะน้ีอาศยั
ขอ้มูลจากการทดลองใช้เป็นตวัช้ีน าในการปรับปรุงและอาจมีการน ารูปแบบไปทดลองใช้และ
ปรับปรุงซ ้ าจนกวา่จะไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ  
   การตรวจสอบรูปแบบ  
   การตรวจสอบรูปแบบควรด าเนินการ ดงัน้ี  
   1.  การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใช้เทคนิค 
ทางสถิติ (อุทุมพร จามรมาน, 2541, 8) ดงัน้ี 
    1.1 ตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพนัธ์หรือความเก่ียวข้องหรือเหตุผล
ระหวา่งตวัแปร  
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    1.2 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสมัพนัธ์ โดยสามารถประมาณขา้มกาลเวลา 
กลุ่มตวัอยา่ง หรือสถานที่ได ้(Across Time, Samples, Sites)  
   การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ (Qualitative)  
   การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะเป็นการตรวจสอบโดยการใช้
ผูท้รงคุณวฒิุในเร่ืองที่ตอ้งการความละเอียดอ่อน ไอซ์เนอร์ (Eisner, 1976) ดงัน้ี 
   1.  ตรวจสอบรูปหรือประเมินโดยไม่เน้น ผลสัมฤทธ์ิของเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์
ตามรูปแบบเป็นการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal – based Model) การตอบสนองปัญหาและ
ความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive Model) หรือ
กระบวนการการวเิคราะห์วิจารณ์อยา่งลึกซ้ึง เฉพาะในประเด็นที่น ามาพจิารณา ไม่จ าเป็นตอ้งเก่ียว
เช่ือมโยงกบัวตัถุประสงค ์หรือผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจเสมอไป อาจผสมผสานปัจจยั 
ในการพิจารณาต่าง ๆ เขา้ด้วยกันตามวิจารณญาณของผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับ
คุณภาพประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของส่ิงที่ท  าการประเมิน  
   2. ตรวจสอบรูปหรือประเมินโดยเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (Specialization) 
พฒันาการประเมินมาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดลึกซ้ึง 
และต้องอาศยัผูเ้ช่ียวชาญระดับสูงมาเป็นผูว้ินิจฉัย เน่ืองจากเป็นการวดัคุณค่าที่ไม่อาจประเมิน 
ดว้ยเคร่ืองวดัใด ๆ ได ้และตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถของผูป้ระเมินอยา่งแทจ้ริง ตอ้งอาศยัผูรู้้จริง
ในองคค์วามรู้เฉพาะสาขาอยา่งลึกซ้ึงในเร่ืองนั้น ๆ มาเป็นผูป้ระเมินผล  
   3. ตรวจสอบรูปหรือประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ เป็นเคร่ืองมือในการประเมินโดยให้
ความเช่ือถือว่าผูท้รงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้ งน้ี มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณา 
ต่าง ๆ เกิดจากประสบการณ์และความช านาญของผูท้รงคุณวฒิุ  
   4. ตรวจสอบรูปหรือประเมินโดยความยืดหยุน่ในกระบวนการท างานของผูท้รงวุฒิ 
ตามอธัยาศยัและความถนัดของแต่ละคน เช่น การก าหนดประเด็นส าคญัที่พิจารณาการบ่งช้ีขอ้มูล 
ที่ต้องการการเก็บ รวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจน วิธีการน าเสนอ ทั้ งน้ี 
เกณฑ์การเลือกผูท้รงวุฒิจะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์และการเป็นที่ เช่ือถือ   
(High Credit) ของวชิาชีพเป็นส าคญั 
 
แนวคดิเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ 
   กรอบแนวคิดและความเช่ือมโยงของวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้มลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท  าให้ เกิดความแตกต่างในด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมที่ มีอยู่ในโลก  
ความหลากชนิดของส่ิงมีชีวิตที่พบบนพื้นโลกเรา และทรัพยากรต่าง ๆ จะผนัแปรไปตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ เช่น ความสูงของพื้นที่ ที่ต ั้งทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางภูมิอากาศ ลกัษณะภูมิประเทศ 
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เป็นต้น (นิวตัิ เรืองพานิช, 2546, 47) การพัฒนาส่ิงแวดล้อมที่ย ัง่ยืนจะเกิดขึ้ น พระธรรมปิฎก  
(ป .อ . ปยุตฺโต , 2542, 54) ให้แนวความคิดว่า เม่ือระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
ทั้ง 4 คือ มนุษยส์ังคม ธรรมชาติและเทคโนโลยีด าเนินไปด้วยดี โดยที่ทุกส่วนเป็นปัจจยัที่ส่งผล
ในทางเก้ือกูลต่อกนั ท าใหด้ ารงอยูด่ว้ยกนัเป็นอยา่งดีและในระบบน้ีมนุษยใ์นฐานะเป็นตวัประท า 
   1. ระบบของมนุษย  ์มนุษยฐ์านะเป็นมนุษยเ์ป็นหลักการที่ควรให้ความส าคญัสูงสุด 
โดยมุ่งให้การศึกษาและจัดสรรปัจจัยเก้ือหนุนอ่ืน เพื่อช่วยให้มนุษยแ์ต่ละชีวิตเจริญงอกงาม 
เขา้ถึงความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ และมีชีวติที่ดีงามสมบูรณ์มนุษยท์ี่ไดมี้การพฒันาในฐานะน้ีจะเป็น
ปัจจยัตัวกระท าที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้ระบบสัมพนัธ์องค์รวมใหญ่บรรลุจุดหมายแห่งการพฒันา 
ที่ย ัง่ยนื มนุษยใ์นฐานะทรัพยากรมนุษย ์คือ เป็นทุนหรือเป็นปัจจยัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
ก็พงึมีการพฒันาใหเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ โดยมีสุขภาพดีขยนัอดทน รับผดิชอบมีฝีมือ มีความรู้
ความสามารถ เช่ียวชาญ เป็นต้น พร้อมที่จะเป็นก าลังในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่จัดสรร 
ให้เก้ือหนุนและน าไปสู่การพัฒนาที่ย ัง่ยืน มนุษยมี์อิทธิพลท าให้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ตอ้งเปล่ียนแปลงไป ทุกแห่งหนที่มนุษยเ์ขา้ไปถึง มีผลใหส่ิ้งแวดลอ้มถูกเปล่ียนแปลงไปเสมอ 
   2. ระบบสังคมระบบการต่าง ๆ ทางสังคม มีพื้นฐานเป็นการจดัตั้ งวางรูปแบบขึ้ น 
เพื่อให้เป็นเคร่ืองมือและเป็นส่ือที่ช่วยให้กระบวนการแห่งเหตุปัจจยัในกฎธรรมชาติท  างาน หรือ
ด าเนินไปในทางที่จะอ านวยผลดีแก่มนุษยก์ารจ าแนกเป็นระบบย่อยต่าง ๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบการเมือง ระบบการบริหาร ตลอดจนกิจการต่าง ๆ ก็เพื่อให้กระบวนการแห่งเหตุปัจจยันั้น 
เกิดมีก าลงัและประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ในการที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จที่มุ่งหมาย และจะเป็นระบบ 
ที่ย ัง่ยนื และอาจจะเป็นตวัการที่ท  าใหส้งัคมวปิริต เรรวน ระส ่าระสาย เม่ือสงัคมมีการกดขี่บีบบงัคบั 
เอารัดเอาเปรียบกัน ผลส าเร็จที่เกิดจากระบบการต่าง ๆ ทางสังคม เช่น เศรษฐกิจเจริญเติบโต  
จากการพฒันาเศรษฐกิจส าเร็จผลสภาพบา้นเมืองสงบเรียบร้อย จากการเมืองการปกครองที่ไดผ้ล
ไม่ใช่เป็น จุดหมายในตวัแต่เป็นสภาพแวดล้อมเป็นบรรยากาศ และเป็นปัจจยัเก้ือหนุนเพื่อเอ้ือ
โอกาสใหม้นุษยส์ามารถพฒันาตนเองเขา้ถึงชีวติที่ดีงาม ความมีอิสรภาพและสนัติสุขที่แทจ้ริง 
   ดังนั้ น สังคมมนุษยจึ์งควรมีการจัดตั้ งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้ น เพื่อ เป็นหลักประกัน
ความสัมพันธ์ที่จะช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยดีและคุ้มครองสังคมให้อยู่ในสันติสุขและ 
ความชอบธรรม กฎเกณฑท์ั้งหลาย เช่น สิทธิต่าง ๆ มนุษยพ์งึใชอ้า้งต่อกนักบัมนุษยด์ว้ยกนัเท่านั้น 
จะใชอ้า้งในการปฏิบติัต่อธรรมชาติ ไม่ไดใ้นการปฏิบติัต่อธรรมชาติพงึดูที่ผลกระทบอนัจะเกิดขึ้น
ตามความเป็นจริงที่มันจะเป็นไปตามเหตุปัจจยั ในกฎธรรมชาติเท่านั้ น ว่าจะเป็นการก่อความ
เสียหายหรือสร้างสรรค์เก้ือกูล และผลดีผลร้ายตามกฎธรรมชาติที่แทน้ี้ก็จะส่งต่อมาถึงตวัมนุษย์
และสงัคมของตนในที่สุด 
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   3. ระบบนิเวศธรรมชาติระบบนิเวศธรรมชาติเป็นระบบที่สลบัซับซ้อนและมีเสถียรภาพ
ต้องใช้เวลาวิวฒันาการมานานนับล้าน ๆ ปี  การรบกวนระบบธรรมชาติมากเกินไป ย่อมมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษยอ์ยา่งแน่นอน ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติประกอบไปดว้ย 
สงัคมส่ิงมีชีวิต และส่ิงแวดลอ้มไม่มีชีวิต ส่ิงมีชีวิตด ารงชีพใชดิ้น น ้ า อากาศ อยูอ่าศยัอยา่งมีระบบ
ธรรมชาติ ระบบน้ีลว้นเกิดมาจากการรวมตวักนัของ สสาร (Matter) และพลงังาน (Energy) ส่ิงมีชีวิต 
แต่ละชนิดน้ีรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มประชากร รวมกนัเป็นสงัคมส่ิงมีชีวติ และเม่ือรวมกบัส่ิงไม่มีชีวิต
เข้าไปด้วยกันกลายเป็นระบบนิเวศ (Ecosystem) ระบบนิเวศเม่ือรวมกันเข้าก็กลายเป็นชีวภพ 
(Biosphere) มีทั้งส่วนที่เป็นน ้ า (Hydrosphere) พื้นดิน (Lithosphere) และอากาศ (Atmosphere) และ
หากส่ิงมีชีวิตในระดับใดถูกรบกวนย่อมมีผลกระทบต่อระบบนิเวศเสมอ องค์ประกอบต่าง ๆ 
เหล่าน้ีต่างมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด และเป็นพื้นฐานส าคญัของระบบนิเวศธรรมชาติของเรา 
(นิวตัิ เรืองพานิช, 2546, 62) ก่อนหนา้น้ี มนุษยถื์อดีวา่มีความสามารถในการเอาชนะธรรมชาติและ
จดัการกบัธรรมชาติไดต้ามปรารถนา มนุษยแ์ปลกแยก จากโลกที่แทข้องตนเอง คือ โลกธรรมชาติ
แทจ้ริงในยคุพฒันาที่ผ่านมา จากผลการพฒันาที่ผ่านมานั้น มุ่งแต่การพฒันาเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียว
ท าให้เกิดความมัง่คัง่ทางวตัถุ ท  าให้เกิดผลร้ายต่อธรรมชาติแวดลอ้ม เป็นการพฒันาที่ไม่ควบคุม 
ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ เกิดมลภาวะ สืบเน่ืองกันกับปัญหาประชากร เพราะฉะนั้ น 
จึงตอ้งพฒันาให้เกิดความสมดุลมีผลย ัง่ยนืมีความหมายว่า เพื่อให้เศรษฐกิจก็ดีธรรมชาติก็อยูไ่ด ้
คือ เป็นการพฒันาที่ไดท้ั้งเศรษฐกิจเจริญ และพร้อมกนันั้นก็รักษาธรรมชาติไวไ้ดด้ว้ย เพราะฉะนั้น
การพฒันาจะตอ้งค านึงถึงส่ิงแวดล้อม ตอ้งให้การพฒันาหรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น 
อยูใ่นภาวะมีส่ิงแวดลอ้มรองรับ หรือเจริญไปโดยไม่รังแกธรรมชาติ คือ ใหเ้ศรษฐกิจคู่กบัธรรมชาติ
แวดล้อม หรือระบบนิเวศ จากการพฒันาที่ผ่านมา พบความผิดพลาด 2 ส่วน คือ ความผิดพลาด 
ในการพฒันาและความผิดพลาดในการจดัการกับสภาพแวดล้อม จุดน้ีเป็นปัญหามี 3 ส่วน และ
ตอ้งการแกปั้ญหาจึงตอ้งแกใ้หต้รงประเด็น คือ 
   1.  ประชากร โดยเฉพาะการมีจ านวนประชากรมากเกินไป (Over Population) คือ 
ปัญหาประชากรมากลน้โลก ซ่ึงจะตอ้งลดหรือควบคุมดว้ยการวางแผนครอบครัว 
   2.  การร่อยหรอ สูญส้ินไปของระบบทรัพยากร ท าใหเ้กิดปัญหาความยากจน (Poverty) 
จากการเส่ือมลงในเชิงปริมาณ และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ท  าให้เกิดการขาดแคลนอาหาร
และตามมาด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะตอ้งหยุดย ั้งการท าลายทรัพยากรและฟ้ืนฟู 
ให้กลบัอุดมสมบูรณ์ขึ้นมา รวมถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่มีส่ิงมีชีวิตนานาชนิด
นานาพนัธุใ์นระบบนิเวศ อนัเป็นแหล่งที่อยูอ่าศยั ซ่ึงมีมากมายและแตกต่างกนัทัว่โลก ทั้งชนิดพนัธุ์
สายพนัธุ ์และระบบนิเวศที่แตกต่างกนั หลากหลายบนโลกของเรา 
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   3.  มลภาวะของเสีย ซ่ึงตอ้งก าจดัท าให้ลดน้อยลงหรือท าให้หมดไปไม่ควรปล่อยปละ
ละเลยใหเ้สียหาย 
   4.  ระบบทรัพยากรของมนุษยท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทั้ งมีชีวิตและ 
ส่วนไม่มีชีวิตเป็นบ่อเกิดแห่งปัจจยัส่ี และเคร่ืองอ านวยความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตของ
มนุษยท์ี่ได้จากการเก้ือหนุนจากระบบนิเวศธรรมชาติในเชิงทรัพยากรและมนุษย ์ด้วยเหตุน้ี  
จึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีการจดัการกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี เพราะ  
    4.1  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บางอย่างเป็นส่ิงที่ใช้แล้วส้ินเปลือง  
บางชนิดก็มีจ  านวนจ ากัด และไม่มีทางจะงอกเงยขึ้นมาใหม่ไดเ้ช่น แร่ธาตุต่าง ๆ เป็นตน้ ดังนั้ น
มนุษยจึ์งตอ้งช่วยกันอนุรักษ์ และจดัการกับทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อป้องกันการขาดแคลนและ 
เพือ่มนุษยจ์ะไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ไดน้านแสนนาน  
    4.2  ประชากรของโลกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้ นทุกวนั แต่ขณะเดียวกันทรัพยากร 
ธรรมชาติมีจ  านวนจ ากัด ถา้ไม่ช่วยกันบ ารุงรักษาที่สุดทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น ก็จะหมดไป 
จากโลกหรือทรัพยากรธรรมชาติ บางอย่างไม่สามารถเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่ให้ทนัต่อความ
ต้องการได้เป็นเหตุท  าให้มนุษยท์ี่ เกิดมาในภายหลัง ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น 
   ความหลากหลายทางชีวภาพ จากค าว่า Biodiversity หรือ Biological Diversity หมายถึง 
การมีส่ิงมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุ์ในระบบนิเวศ อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซ่ึงมีมากมายและ
แตกต่างกนัทัว่โลกพูดง่าย ๆ คือ การมีชนิดพนัธุ์สายพนัธุแ์ละระบบนิเวศที่แตกต่างกนั หลากหลาย
บนโลก ประเทศไทยได้ลงนามให้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Convention on Biological Diversity) ในระหวา่งการประชุมสหประชาชาติ วา่ดว้ยการส่ิงแวดลอ้ม
และการพฒันา เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ประเทศไทย
เป็นภาคีสมาชิกล าดับที่ 188 โดยมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 ปัจจุบนั อนุสัญญา 
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 จนถึง
ปัจจุบนั (วนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547) มีจ  านวนประเทศภาคีในอนุสญัญาฯ รวม 188 ประเทศ 
   ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวทิยา เป็นวชิาแขนงหน่ึงในทางชีววทิยาที่ศึกษาถึงความสมัพนัธ์
ระหว่างส่ิงมี ชีวิตกับ ส่ิงแวดล้อม  และระหว่างส่ิ งมี ชีวิตด้วยกัน เอง เดิม เม่ือ  ปี  ค.ศ.1866  
เออเน็ส แฮ็คเคล (Ernst Haeckel) นักสัตววิทยา ชาวเยอรมัน ตั้งช่ือวิชาน้ีว่า Oekologie หรือ Ecology 
เป็นค าที่มาจากภาษากรีก คือ Oikos หมายถึง ที่อยูอ่าศยั กับ Logos หมายถึง การศึกษา การศึกษา
วิชานิเวศวิทยา มีขอบเขตเก่ียวขอ้งในระดับประชากร สังคม และระบบนิเวศ ระบบนิเวศเป็น 
หน่วยหน่ึงที่มีบทบาทส าคญัในการศึกษาวิชานิเวศวิทยา ระบบนิเวศหน่ึง ๆ จะประกอบไปด้วย
สังคมของส่ิงมีชีวิต (Biotic Community) กับส่ิงแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (Non – living Environment)  
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ซ่ึงอาจมีรูปร่าง ลกัษณะโครงสร้าง ขนาดเน้ือที่ใหญ่หรือเล็กอยา่งไรก็ได้ เพียงแต่ตอ้งมีส่ิงมีชีวิต 
ที่มีบทบาทร่วมกนัหรือสัมพนัธก์นั และมีความสัมพนัธก์บัปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ โดยตอ้งมีกิจกรรม
หรือหน้าที่ ต่าง ๆ เกิดขึ้นด้วย ความส าคญัของการศึกษาวิชานิเวศวิทยามนุษยไ์ด้อาศัยความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้พฒันาเศรษฐกิจจนประสบผลส าเร็จ แต่ขณะเดียวกัน 
ก็ได้สร้างปัญหาที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมนุษยเ์ขา้ไป
รบกวนธรรมชาติมากเกินไป จนท าให้กลไกการควบคุมตวัเองตามธรรมชาติต้องถูกท าลายไป  
การท าความเขา้ใจกบัระบบธรรมชาติจะช่วยให้มนุษยรู้์จกัการใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติไดถู้กตอ้ง
และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้ นความส าคัญของการศึกษาวิชานิเวศวิทยาพอสรุปได้ (พิชญ์ศุภร วิสุทธิ ,  
2552, 73) คือ  
   1.  เป็นวชิาพื้นฐานที่ท  าใหเ้ขา้ใจถึงความเป็นไปของส่ิงมีชีวติในธรรมชาติ 
   2.  บทบาทต่อวชิาวทิยาศาสตร์ประยกุตอ่ื์น เช่น การเกษตร ป่าไม ้ประมง เป็นตน้ 
   3. เป็นพื้นฐานในการวางแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
   4. เป็นรากฐานการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มที่เกิดขึ้น 
   5.  ความตระหนักของมนุษยใ์นการด าเนินกิจกรรม เพราะมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบนิเวศ 
   แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยาที่ มีแนวทางในการศึกษานิเวศวิทยา (ภัทรกันย ์ 
นาคะวรพนัธุ,์ 2556, 36) ดงัน้ี 
   1.  ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นตวัการส าคญัในการก าหนดทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น ชนิดจ านวน ความหนาแน่น ความหลากหลาย การแพร่กระจายของพชืและสตัว ์เป็นตน้ 
   2.  มนุษยเ์ป็นส่ิงแวดล้อมธรรมชาติส่วนหน่ึงในระบบนิเวศ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับ
องค์ประกอบอ่ืนการที่มนุษยด์ าเนินกิจกรรมใด ๆ ย่อมมีผลต่อระบบนิเวศธรรมชาติด้วยอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้น มนุษยต์อ้งด าเนินชีวติใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติ 
   3.  การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศเป็นไปตามกฎเทอร์โมไดนามิกส์ ขอ้ 2 ว่า 
พลงังานไม่สามารถสูญหายไปได ้แต่เปล่ียนแปลงรูปได ้
   4.  การปรับตวัหรือการเปล่ียนแปลงแทนที่ ก็คือ การรักษาสมดุลตวัเองของระบบนิเวศ
ธรรมชาติ 
   ความรู้พื้นฐานเร่ืองระบบนิเวศ ความหมายของระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง  
ระบบที่มีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัอยา่งสลบัซบัซ้อน ระหวา่งกลุ่มส่ิงมีชีวติ ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบั
ส่ิงมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ระบบนิเวศหน่ึง ๆ นั้ น เป็นระบบเปิดที่มีความสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อม  
มีการแลกเปล่ียนสสารและพลงังาน มีความสมดุลตามธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตกับ
สภาพแวดล้อมบนพื้นโลก ท าให้เกิดระบบนิเวศขนาดน้อยใหญ่มากมาย แม้แต่แอ่งน ้ าเล็ก ๆ  
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ก็อาจจดัเป็นระบบนิเวศได ้โดยโลกถูกจดัว่าเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุด การศึกษาระบบนิเวศใด
ระบบนิเวศหน่ึงจะต้องศึกษาถึงโครงสร้างและหน้าที่หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของระบบนิเวศนั้ น 
ความส าคญัของระบบนิเวศระบบนิเวศ มีความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม และการด ารงชีพของส่ิงมีชีวิต
ทั้งมวลความส าคญัของระบบนิเวศ (ภทัรกนัย ์นาคะวรพนัธุ,์ 2556, 49) สรุปได ้ดงัน้ี 
   1. ดา้นเศรษฐกิจ ผลิตผลจากป่าไม ้การเกษตร การทกองเที่ยว เป็นตน้ 
   2. เป็นดรรชนีของส่ิงแวดลอ้ม ท าใหท้ราบถึงระดบัการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม 
   3.  คุณค่าทางดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศมีผลต่อ
การด าเนินชีวติของมนุษยเ์ช่นกนั 
   4.  ที่อยูอ่าศยั ระบบนิเวศธรรมชาติเป็นตน้แบบของการจดัการที่อยูอ่าศยัของมนุษย ์
   5.  การศึกษาและวจิยั เช่น การศึกษาปัจจยัที่จ  าเป็นในการด ารงชีพของส่ิงมีชีวติ การวจิยั
ธรรมชาติเพือ่ใหเ้ขา้ใจในธรรมชาติ เป็นตน้ 
   จากแนวคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัระบบนิเวศ ท าให้มองเห็นว่าระบบ
นิเวศมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของมนุษย ์เพราะทุกสถานที่ล้วนแล้วแต่อยู่ในระบบนิเวศ 
โดยเฉพาะทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนถือเป็นระบบนิเวศประการหน่ึงที่มีความสอดคลอ้ง
และมีความสัมพนัธ์กนัในหลายฐานะ ที่ส าคญั คือ การพฒันาระบบนิเวศหรือการน าระบบนิเวศ 
มาใช้อาจจะเรียกว่า ระบบนิเวศบริการ หรือการบริการของระบบนิเวศ คือการน าเอาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมาใช้และให้เกิดประโยชน์ ทั้ งยงัรักษาระบบนิเวศหรือทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่ตลอด การท าให้คงอยู่ต้องอาศัยการบริหารจดัการของคน 
ในชุมชน แนวคิดความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัระบบนิเวศ จึงมีความส าคญัในการศึกษารูปแบบ
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจ 
สีเขียว เพือ่ความย ัง่ยนืและสามารถไปใชป้ระโยชน์สูงสุด 
 
สถานการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในจังหวัดอุตรดิตถ์   
    อุตรดิตถ์เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคเหนือตอนล่างแดนล้านนาตะวนัออก มีพื้นที่ทั้งหมด 
7,838 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,899,120 ไร่ ลกัษณะภูมิประเทศ แบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ ที่ราบลุ่ม
แม่น ้ าน่าน บริเวณสองฝ่ังของแม่น ้ าน่าน และล าน ้ าสาขาที่ไหลมาบรรจบกบัแม่น ้ าน่าน สภาพพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตอ าเภอตรอนพิชัย และบางส่วนของอ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์ 
อ าเภอลบัแล และอ าเภอทองแสนขนั (ประมาณ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด) ที่ราบระหวา่งหุบเขา
และเชิงเขา บริเวณที่อยูต่่อเน่ืองจากบริเวณ ที่ราบลุ่มแม่น ้ าทางดา้นเหนือ และดา้นตะวนัออกของ
จงัหวดั ประกอบดว้ยที่ราบแคบ ๆ ระหวา่งหุบเขา ตามแนวคลองตรอน แม่น ้ าปาด คลองแม่พร่อง 
ห้วยน ้ าไคร้ และล าธารสายต่าง ๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาอยู่ในเขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์ 
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ลับแล น ้ าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอ าเภอบ้านโคก (ประมาณ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้ งหมด)  
เขตภูเขาและที่ สูง อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด  โดยเฉพาะ 
เขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ  าเภอลับแล น ้ าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอ าเภอบ้านโคก (ประมาณ  
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด) โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี  
    ทิศเหนือ   ติดกบั จงัหวดัแพร่ และจงัหวดัน่าน  
    ทิศใต ้   ติดกบั จงัหวดัพษิณุโลก  
    ทิศตะวนัออก  ติดกบั จงัหวดัพษิณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
    ทิศตะวนัตก   ติดกบั จงัหวดัสุโขทยั   
    สภาพภูมิประเทศ  
    สภาพพื้นที่แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ  
    1. ที่ราบลุ่มแม่น ้ าน่าน บริเวณสองฝ่ังของแม่น ้ าน่าน และล าน ้ าสาขาที่ไหลมาบรรจบ
กบัแม่น ้ าน่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยูใ่นเขตอ าเภอตรอนพิชยั และบางส่วนของ
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์อ าเภอลบัแล และอ าเภอทองแสนขนั (ประมาณ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด)  
    2.  ที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา บริเวณที่อยู่ต่อเน่ืองจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น ้ า
ทางดา้นเหนือ และดา้นตะวนัออกของจงัหวดั ประกอบดว้ยที่ราบแคบ ๆ ระหว่างหุบเขาตามแนว
คลองตรอน แม่น ้ าปาด คลองแม่พร่อง ห้วยน ้ าไคร้ และล้าธารสายต่าง ๆ สลับกับภูมิประเทศ 
เป็นเขาอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลบัแล น ้ าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอ าเภอบา้นโคก (ประมาณ
ร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด)  
    3. เขตภูเขาและที่ สูง อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวนัออกของจังหวัด 
โดยเฉพาะเขต อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลบัแล น ้ าปาด ฟากท่า ท่าปลา และบา้นโคก (ประมาณ ร้อยละ 
60 ของพื้นที่ทั้งหมด)   
    สภาพภูมิอากาศ  
    จงัหวดัอุตรดิตถ์ไดรั้บอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และตะวนัตก
เฉียงใตมี้ความช้ืน และความร้อนสูง ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจดั ในฤดูหนาวอากาศเยน็สบาย และ
ในฤดูฝนมีฝนตกชุก 
    ภาคเกษตรกรรม  
    กสิกรรม (การเพาะปลูก) ประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่การเกษตร เน่ืองจาก 
มีการเพาะปลูกและเล้ียงสตัวเ์ป็นหลกั โดยจงัหวดัอุตรดิตถ์มีเน้ือที่ถือครองที่ดินเพือ่การเกษตรและ
เน้ือที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมีเน้ือที่การเกษตรทั้งหมด 1,441,657 ไร่ โดยมีเน้ือที่ส าหรับที่นามาก
เป็นอันดับ 1 คือ 647,578 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.92 ของเน้ือที่การเกษตรทั้ งหมด รองลงมา คือ  
เน้ือที่ส าหรับผลไม้และพืชยืนต้น คือ 347,406 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.10 ของเน้ือที่ที่การเกษตร
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ทั้ งหมด ส่วนเน้ือที่ เล้ียง สัตว์มีพื้นที่น้อยที่ สุด คือ 2,007 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของเน้ือที่ 
ที่การเกษตรทั้งหมด อีกทั้งจงัหวดัอุตรดิตถไ์ดมี้การเพาะปลูกพชืเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ขา้ว มนัส าปะหลงั 
ขา้วโพด ยางพารา ถัว่ เหลือง ถัว่ลิสง และออ้ย จะพบวา่ในปี พ.ศ. 2554 มีการใชเ้น้ือที่ส าหรับเพราะ
ปลูกขา้วนาปีมากที่สุด เป็นจ านวนทั้งหมด 556,860 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.60 ของเน้ือที่เพาะปลูก
ทั้งหมด รองลงมา คือ เน้ือที่ส าหรับเพาะปลูกขา้วนาปรัง จ  านวน 368,674 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.86 
ของเน้ือที่เพาะปลูกทั้งหมด ส่วนเน้ือที่ที่น้อยที่สุด คือ เน้ือที่ส าหรับเพาะปลูกถัว่ลิสง เป็นจ านวน 
2,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของเน้ือที่เพาะปลูกทั้งหมด 
    ทรัพยากรธรรมชาติ  
    ทรัพยากรป่าไม้ พบว่า เน้ือที่ในจังหวดัอุตรดิตถ์สามารถท้าการจ าแนกออกได้เป็น  
3 ส่วน คือ เน้ือที่ ป่าไม้ เน้ือที่การเกษตร และเน้ือที่นอกการเกษตร โดยจะเห็นได้ว่า ตั้ งแต่ปี  
พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554 จงัหวดัอุตรดิตถ์มีเน้ือที่ป่าไมม้ากที่สุด รองลงมา คือ เน้ือที่การเกษตรและ
เน้ือที่ที่ไม่ไดจ้  าแนก จะเห็นไดช้ดัวา่เน้ือที่ไม่ไดจ้  าแนก และเน้ือที่ป่าไมมี้แนวโนม้ลดลง แต่ในทาง
กลบักนั เน้ือที่ท  าการเกษตรมีแนวโนม้ที่เพิม่ขึ้น 
    โดยจังหวัดอุตรดิตถ์มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ส าคัญประการหน่ึง ได้แก่ 
ยทุธศาสตร์การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน ้ า และส่งเสริมพฒันาพลงังานที่เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีกลยทุธส์ าคญั ไดแ้ก่ การสร้างสมดุลการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
พร้อมกับการอนุรักษ์ พฒันา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และขยายผลโครงการ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ กระจายการถือครองที่ดินอยา่งเป็นธรรม และด าเนินการจดักรรมสิทธ์ิ
ในที่ดินของประชาชนให้ เพียงพอแก่การอยู่อาศยัและการเกษตรกรรม หรือการประกอบอาชีพ  
การส่งเสริมพฒันาการบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มของเมืองและทอ้งถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  และทุกภาคส่วน  การส่งเสริมบ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตลอดจน 
ควบคุมและก าจดัภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
อีกทั้ งยงัมีการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจดัการด้านพลังงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
    ทั้งน้ี  โดยสภาพทั่วไปของจังหวดัอุตรดิตถ์พื้นทีส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับภูเขา 
เป็นบริเวณกวา้ง เป็นที่ตั้งของชุมชนในพื้นที่เป็นจ านวนมากในหลายอ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง 
อ าเภอลับแล อ าเภอท่าปลา อ าเภอน ้ าปาด อ าเภอฟากท่า อ าเภอบ้านโคก เป็นตน้ แต่ละอ าเภอ 
ที่กล่าวมา โดยลักษณะเป็นการอยู่ร่วมกับพื้นที่ ป่า และอยู่ในอาณาบริเวณใกล้เคียงกับป่า  
บางพื้นที่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ อีกทั้งบางพื้นที่ยงัเป็นเขตวนอุทยานและการท าให้กิจกรรม 
การด ารงชีวติเน่ืองดว้ยป่าไม ้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตลอด จากสถานการณ์ที่ผ่านมา
พบว่า ชุมชนท้องถ่ินในจังหวดัอุตรดิตถ์ยงัไม่มีแนวทางที่ ดีในการจัดการ หรือแก้ไขปัญหา
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นชุมชนทอ้งถ่ินใดก็ตามก็มีลกัษณะไม่แตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ ปัญหาด้านป่าไม ้ปัญหาการใช้ที่ดิน ปัญหาการบุกรุก พื้นที่สาธารณประโยชน์ปัญหาขยะ 
มูลฝอย ปัญหาการก าจดัส่ิงปฏิกูล เป็นตน้ ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มที่ผ่านมานั้น จะเห็นว่าไม่ไดรั้บการแก้ไขให้บรรลุผลไดเ้ท่าที่ควร ท าให้เกิดการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่ประสบความส าเร็จจนน ามาสู่ปัญหา 
ทางส่ิงแวดลอ้มหลายดา้นตามมา 
    จากรายงานการวิเคราะห์สถานการจงัหวดัอุตรดิตถ์ เป็นจงัหวดัที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย มีอาณาเขตทางด้าน  ทิศเหนือติดต่อกับจงัหวดั แพร่ และน่าน ทิศ
ตะวนัออก ติดต่อกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีเขตแนวพรมแดน 120 กิโลเมตร 
ทิศใตติ้ดต่อกบัจงัหวดัพษิณุโลก และทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดั สุโขทยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์มีพื้นที่
จ  านวนทั้งส้ิน 7,838,592 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ 67 ต าบล 613 หมู่บา้น 
มีประชากร รวมจ านวนทั้งส้ิน 462,770 คน ประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดัอุตรดิตถ ์ประกอบอาชีพ
ทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยใช้พื้นที่  เพื่อประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม จ านวน
ประมาณร้อยละ 26.70 ของพื้นที่ทั้ งหมดที่ผ่านมา จังหวดัอุตรดิตถ์ได้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  
ทั้งสภาพพื้นฐาน ศกัยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตวัช้ีวดั 
การพัฒนาระดับจังหวดั สภาวะแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอก  (SWOT Analysis) รวมถึง
ขอ้คิดเห็นของทุกภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
องค์กรพฒันาเอกชน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทางส าคัญ 
ระดบัชาติ เช่น ยทุธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) นโยบายรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
โครงการพฒันา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ โครงการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน ้ าเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง รวมถึงยุทธศาสตร์การพฒันาเชิงพื้นที่ภาคเหนือและ 
ทิศทางการพฒันาของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ซ่ึงจงัหวดัอุตรดิตถ์เป็นจงัหวดัในกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 1 แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ปี  พ.ศ. 2558 – 2561 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
เพือ่ก าหนดทิศทางการพฒันา คือ “เมืองแห่งคุณภาพชีวติ ผลผลิตปลอดภยั สืบสานวฒันธรรมไทย 
กา้วไกลสัมพนัธ์เพื่อนบา้นย ัง่ยืน” เป้าประสงค์ของจงัหวดั คือ  1) เป็นดินแดนแห่งความสงบสุข  
มีศิลปวฒันธรรมประเพณีที่ดีงาม มีจริยธรรม และเป็นเมืองน่าอยู ่2) ประชาชนและชุมชนมีความ
เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจมั่นคง และมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครองอย่างมีคุณภาพ  ซ่ึงมีพันธกิจ คือ  1) พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มีความรู้ 
คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวฒันธรรมประเพณีที่ดีงาม 2) มีการสืบสานต่อไป มีความมั่นคงและ 
ย ัง่ยนืในการด ารงชีวิต 3) ผลผลิตดา้นการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการแปรรูปสินคา้ ผลิตภณัฑ ์
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OTOP มีคุณภาพ ปลอดภยั และมีระบบการตลาดที่ดี  4) มีการพฒันาที่ย ัง่ยืน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีแหล่งน ้ าอุดมสมบูรณ์และพลงังานที่เพยีงพอ 5) จุดผา่นแดน
ถาวรภูดู่ มีศกัยภาพการคา้การลงทุน การท่องเที่ยวและความสัมพนัธ์อนัดี ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศมากขึ้นซ่ึงมีพนัธกิจ คือ 1) พฒันาให้เป็นเมืองน่าอยูมี่ความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปะ 
วฒันธรรมประเพณีที่ดีงามและมีการสืบสานต่อไป มีความมั่นคงและย ัง่ยืนในการด ารงชีวิต  
2) ส่งเสริมและพัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า  OTOP  
ใหมี้คุณภาพ ประสิทธิภาพปลอดภยั และมีระบบการตลาดที่ดี 3) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและความสมคัรสมานสามคัคีของประชาชน  
4) พัฒนา อนุ รักษ์  และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แหล่งน ้ าและพลังงาน  
5) ส่งเสริมพฒันาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และการคา้ การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพนัธ์ที่ดี 
ทั้งภายในและระหว่างประเทศโดย ประกอบไปดว้ย 5 ยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 พฒันาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ ์OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภยั 
ได้มาตรฐาน และมีการบริหารจดัการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พฒันาทุนทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการท่องเที่ยว ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ ์
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรส่งเสริมพฒันาพลงังานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและแหล่งน ้ า 
และส่งเสริมพฒันาพลงังานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศกัยภาพการคา้ 
การลงทุนการท่องเที่ยวและความสัมพนัธ์กับประเทศเพื่อนบา้น ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
“อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและแหล่งน ้ าและส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่ 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม” เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขอ้มูลสถิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดเป้าประสงค์ยทุธศาสตร์ คือ มีการพฒันาที่ย ัง่ยนื อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แหล่งน ้ า พลังงาน วฒันธรรมและประเพณีที่งดงาม ซ่ึงมี 5 กลยุทธ ์
ที่ส าคญั ซ่ึงทางผูว้่าราชการจงัหวดัได้ให้ความสนใจใน เร่ือง การบริหารจดัการน ้ าเพื่อป้องกัน
ปัญหาภยัแล้งเป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญของยุทธศาสตร์น้ี ภยัแล้งเป็นภัยธรรมชาติอย่างหน่ึง 
ที่เม่ือเกิดขึ้ นแล้วจะน าความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมมาสู่ประเทศชาติและประชาชน 
เป็นอยา่งมาก ทั้งทางดา้นการขาดแคลนน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และดา้นการเกษตรที่ตอ้งพึ่งพา
ธรรมชาติประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์แปรรูปทางการเกษตร 
ที่ส าคัญในตลาดโลก ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติอย่างหน่ึงที่เม่ือเกิดขึ้นแล้วจะน าความเสียหาย 
ทางเศรษฐกิจและสังคมมาสู่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอยา่งมาก ทั้งทางดา้นการขาดแคลนน ้ า
เพื่อการอุปโภค บริโภคและด้านการเกษตรที่ตอ้งตอ้งพึ่งพาธรรมชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศ  
ที่ส่งออกสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ส าคญัในตลาดโลกจากการพฒันา
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ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้มีการขยายพื้นที่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมและ 
ที่อยู่อาศัยอย่างต่อเน่ืองและเป็นเหตุให้พื้นที่ป่าไม้ลดลง ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง การกระท าของมนุษยท์ี่มีส่วนก่อให้เกิด ความรุนแรงของการ
ขาดแคลนน ้ า ส าหรับภัยแล้งทางด้านการเกษตรมีสาเหตุและปัจจัยส าคัญอยู่ 2 สาเหตุ คือ  
สาเหตุจากธรรมชาติ เช่น ฝนทิ้งช่วงปริมาณน ้ าฝนนอ้ย ดินมีความสามารถในการเก็บกกัความช้ืนต ่า 
ปริมาณน ้ าใตดิ้นมีน้อย เป็นตน้ และสาเหตุจากการกระท าของมนุษย ์เช่น การตดัไม้ท  าลายป่า  
การใชป้ระโยชน์จากน ้ า ท าให้ปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าลดลง ระบบการเพาะปลูก ความถ่ีของการ
เพาะปลูก เป็นตน้ 
    จงัหวดัอุตรดิตถ์ประสบปัญหาภยัแล้งในทุกปีสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
ในอ าเภอ และหมู่บา้นต่าง ๆ เฉล่ียกว่า ร้อยละ 70 ของจ านวนอ าเภอและหมู่บา้นทั้งหมดในแต่ละปี 
ปัญหาภยัแลง้มีผลกระทบโดยตรงกบัการเกษตรและแหล่งน ้ า เน่ืองจากจงัหวดัอุตรดิตถเ์ป็นจงัหวดั
ที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ภัยแล้งจึงส่งผลเสียหายต่อกิจกรรม 
ทางการเกษตร เช่น พื้นดินขาดความชุ่มช้ืน พืชขาดน ้ า พืชชะงกัการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ได้มี
คุณภาพต ่ารวมถึงปริมาณลดลง ส่วนใหญ่ภยัแลง้ที่มีผลต่อการเกษตรมกัเกิดในฤดูฝนที่มีฝนทิ้งช่วง
เป็นเวลานาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมถึงผลกระทบดา้นต่าง ๆ ดังน้ี 1) ด้านเศรษฐกิจ ส้ินเปลือง 
และสูญเสียผลผลิตด้านเกษตรปศุสัตวป่์าไม้ การประมง เศรษฐกิจทัว่ไป เช่น ราคา ที่ดินลดลง
โรงงาน ผลิตเสียหายการว่างงาน สูญเสียอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พลงังาน อุตสาหกรรมขนส่ง  
2) ด้านส่ิงแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ ท าให้ขาดแคลนน ้ าเกิดโรคกับสัตว์สูญเสีย 
ความหลากหลายพนัธุ ์รวมถึงผลกระทบดา้นอุทกวทิยาท าใหร้ะดบัและปริมาณน ้ าลดลงพื้นที่ชุ่มน ้ า
ลดลง ความเค็มของน ้ าเปล่ียนแปลงระดับน ้ าในดินเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้ าเปล่ียนแปลง  
เกิดการกัดเซาะของดิน ไฟป่าเพิ่มขึ้ นส่งผล ต่อคุณภาพอากาศและสูญเสียทัศนียภาพ เป็นต้น  
3) ด้านสังคม เกิดผลกระทบในด้านสุขภาพอนามัย เกิดความขดัแยง้ในการใช้น ้ าและการจดัการ
คุณภาพชีวิตลดลง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภยัลัยมีหลายแนวทาง ได้แก่ 1) จดัการวางแผน 
การใชน้ ้ าที่ดี เช่น ในช่วงฤดู ฝนตก ควรเตรียมภาชนะ บ่อ หรืออ่างเก็บน ้ าเพือ่รวบรวมน ้ าฝนไวใ้ช้
ในยามขาดแคลนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงฤดูแลง้ การกกัเก็บน้ าไวใ้ชส่้วนตวัควรจดัหา โอ่งน ้ า
หรือภาชนะเก็บกักน ้ าไวใ้ห้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ส่วนการวางแผนเก็บกักน ้ า ส าหรับส่วนรวม 
ควรจดัสร้างอ่างเก็บน ้ าหรือสระน ้ าขนาดใหญ่ เพื่อเก็บน ้ าไวใ้ช้อยา่งเพียงพอส าหรับการใช้ของ
ชุมชน 2) การส ารวจน ้ าใตดิ้นมาใชเ้ป็นการจดัหาน ้ ามาใชท้ี่ดีวิธีหน่ึง การส ารวจและขุดเจาะน ้ าใต้
ดินหรือน ้ าบาดาลมาใช้ นอกจากเพื่อบริโภคอุปโภคแล้ว ยงัใช้เพื่อการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมดว้ย 3) การน าน ้ ามาใชห้มุนเวียนเป็นวิธีการน าน ้ าที่ใชแ้ลว้หมุนเวียนกลับมาใชใ้หม่ 
โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ า เช่น น ้ าที่น ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม 
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โรงพยาบาล เป็นต้น 4) การท าฝนเทียม มีวิธีการแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนน ้ าจืดที่ได้ผลดี 
วิธีหน่ึงโดยใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาช่วย ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มกัใชใ้นพื้นที่ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน
และพื้นที่ส าคญัในการเพาะปลูก 5) ประหยดัน ้ ารู้จกัใชป้ริมาณน ้ าอยา่งเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม 
เช่น รดน ้ าดว้ยเคร่ืองฉีดน ้ าสนาม ท่อ หรือถงั เพื่อไม่ให้น ้ าเสียเปล่า เป็นตน้ มาตรการและแนวทาง 
การจดัการพื้นที่ประสบภยัแลง้ การป้องกนัและการจดัการกบัปัญหาภยัแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจ า 
ทุกปีจะช่วยลดความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดใ้นระดบัหน่ึง ซ่ึงมาตรการและแนวทาง 
การจดัการพื้นที่ประสบภยัแลง้สามารถ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้น จะด าเนินการในฤดูแลง้หรือ
ช่วงที่เกิดภยัแลง้ขึ้นเป็นการเฝ้าระวงัและติดตามและเตือนภยั ล่วงหนา้บริเวณพื้นที่ที่ประสบภยัแลง้
ส่วนในระยะยาว เป็นการเสนอแนะแนวทางการป้องกนัและการจดัการฟ้ืนฟูพื้นที่ที่ประสบภยัแลง้
ให้สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ ระยะสั้น 1) การเตือนภยัแลง้ในช่วงฤดูแลง้ ผ่านทางเวบ็ไซต ์ 
2) เฝ้าระวงัพื้นที่ที่ประสบภยัแลง้ซ ้ าซากเป็นพิเศษ 3) รายงานสรุปพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบภยัแลง้
หรือเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องตน้ ในระยะยาว 1) ฟ้ืนฟูพื้นที่ 
ที่ประสบปัญหาภยัแลง้โดยการส่งเสริมการอนุรักษดิ์นและน ้ าเพิ่มการปกคลุมดินโดยการปลูกพืช
คลุมดินหรือพืชปุ๋ ยสดและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างพงัทลายของดิน  2) การพฒันา 
แหล่งน ้ าขนาดเล็กในไร่นา โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อให้เกษตรกรใชเ้ก็บกกัน ้ า 
ไวใ้ชใ้นฤดูแลง้และเป็นการช่วยเพิ่มระดบัน ้ าใตดิ้นดว้ย 3) เพิ่มอินทรียว์ตัถุในดินเพื่อเป็นการเพิ่ม
ช่องว่างในดินท าให้ดินสามารถเก็บกกัน ้ าไวไ้ด ้และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใชส้ารเร่ง 
พ.ด ต่าง ๆ 4) การเตือนภยัล่วงหนา้ก่อนที่จะมีการเพาะปลูกพชืเพือ่ใหเ้กษตรกรไดมี้การวางแผนให้
สอดคลอ้งกบัปริมาณน ้ าตน้ทุนที่มีอยู ่5) การจดัระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม เช่น การปลูกพืช 
อายสุั้นใชน้ ้ าน้อย และคดัเลือกพนัธุ์พืชที่ทนแลง้เหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน 6) การรักษาฟ้ืนฟูพื้นที่ป่า
โดยเฉพาะพื้นที่ป่าตน้น ้ าล าธารรวมทั้งการปลูกไมย้นืตน้เพือ่เพิม่ความชุ่มช้ืนใหก้บัพื้นที่ 
 
งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
  ทศพล ทรรศนกุลพนัธ์ (2551) ศึกษาเร่ือง ส่ิงแวดล้อมเม่ือสิทธิของประชาชนปะทะ
แนวนโยบายพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ : กรณีมาบตาพดุ พบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.)  
ซ่ึงยงัไม่มีความเช่ียวชาญกบัการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มในเชิงเทคนิคและกฎหมาย ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ทางวิชาการ ซ่ึงขาดความรู้ที่จะเอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจซ่ึงได้รับการถ่ายโอน  
อยา่งไรก็ตาม พบว่า เทศบาลมาบตาพุด ซ่ึงมีฐานะเป็นเทศบาลขนาดใหญ่สถานการณ์การคลงัดี 
ในทางปฏิบตัิขาดอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเจา้หนา้ที่ขาดองคค์วามรู้เชิงเทคนิคและความรู้ เฉพาะดา้น
ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การขาดความรู้ในการใชเ้คร่ืองมือตรวจวดั
มลพษิ  
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  อุ่นเรือน เล็กน้อย (2560) ศึกษาแนวทางการขบัเคล่ือนชุมชนก่ึงเมืองสู่การเป็นชุมชน
รักษ์โลก: ชุมชนวิถีคาร์บอนต ่า พบว่า การทดลองขับเคล่ือนชุมชนก่ึงเมืองสู่การเป็นชุมชน 
คาร์บอนต ่านั้ น มีอุปสรรคส าคัญ คือ ประชาชน เกษตรกร และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ยงัขาดความรู้ ความตระหนักต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขาดศักยภาพในการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงโครงสร้างทาง สังคมที่ไม่เอ้ือต่อการเป็นชุมชนคาร์บอนต ่า 
ทั้ งจากความอ่อนไหวทางการเมือง และความไม่ชัดเจนทาง นโยบายต่อการสนับสนุนการ
ขบัเคล่ือนชุมชนคาร์บอนต ่า ดังนั้น จึงมีขอ้เสนอแนวทางการขบัเคล่ือนชุมชนก่ึงเมืองสู่การเป็น
ชุมชนสังคมคาร์บอนต ่า ได้แก่ สร้างความรู้ ความตระหนักให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประชาชน และเกษตรกร ที่เน้นเร่ืองความยากจน การท าเกษตรและแนวคิดสังคมคาร์บอนต ่า  
ไปพร้อมกนั การสร้างศกัยภาพ และสร้างแรงจูงใจให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชน
และเกษตรกรสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต ่า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งน้ี มีขอ้เสนอแนะ
เชิงนโยบาย คือ ประกาศใชแ้นวคิดชุมชนคาร์บอนต ่า และการท าเกษตรคาร์บอนต ่าเป็นยทุธศาสตร์
ของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นกลไกการด าเนินงานในระดบัพื้นที่ 
  ขนิษฐา ยาวะโนภาส (2554) ศึกษาปัจจยัที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน สถานการณ์การใชผ้ลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน ความรู้ความเขา้ใจและ 
ทัศนคติของผูบ้ริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
นักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 380 คน  
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ  
2 หน่วยงาน และบริษัทที่ เข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอน 5 บริษัท จากการศึกษา พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี  สถานภาพเป็นโสด มีพื้นฐาน
การศึกษาระดับ ปริญญาตรีในแผนศิลปศาสตร์มากที่ สุด ส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาภาคพิเศษ  
ศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจมากที่ สุด และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่ สุด  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนและไม่ทราบสัญลักษณ์ฉลาก 
ลดคาร์บอน โดยปัจจัยส่วนบุคคลทุกปัจจัยไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลาก 
ลดคาร์บอน ส่วนปัจจัย ส่วนบุคคลกับความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด พบว่า  
เพศ สถานภาพสมรส และอายุที่ต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ที่ต่างกัน นอกจากน้ี ความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ 
เลือกซ้ือผลิตภณัฑฉ์ลากคาร์บอน และพบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในคณะที่ต่างกนัมีความรู้ความเขา้ใจ
และทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนต่างกัน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภณัฑ ์
ฉลากลดคาร์บอนมีความสัมพันธ์กับทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน ปัจจัยที่ มี
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ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ 
และทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน และจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับ 
ความคิดเห็นผลิตภณัฑ์ฉลากลดคาร์บอน พบว่า ประชาชนมีการรับรู้ เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ฉลาก 
ลดคาร์บอนน้อย รวมทั้ง งบประมาณในการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ประชาชน มีการรับรู้เก่ียวกับ
ผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอนน้อย และผลการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทัที่เขา้ร่วมโครงการฉลาก
ลดคาร์บอน พบวา่ เหตุผลที่เขา้ร่วมโครงการ เน่ืองจากไดต้ระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และบริษทัที่ยงัไม่เขา้ร่วมโครงการมีแนวโนม้ที่จะเขา้ร่วมมากขึ้นเร่ือย ๆ   
  ภทัรกันย ์นาคะวรพนัธุ์ (2556) ศึกษาเร่ือง การประเมินมูลค่าแนวปะการังบริเวณรอบ
เกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง พบว่า เป้าหมายการเที่ยวในอีก 5 ปี ขา้งหน้า อายุ และราคาเสนอของ
นักท่องเที่ยว มีนัยยะทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น  ร้อยละ 93 ต่อความเต็มใจจ่ายเพื่อฟ้ืนฟู 
แนวปะการังบริเวณเกาะเสม็ด เท่ากับ 922.30 บาทต่อคน ต่อปี มูลค่าการใช้ประโยชน์ โดยรวม 
ของการใช้ประโยชน์เท่ากับ 234.44 ล้านบาทต่อปี และใช้แบบจ าลองโพรบิต (Probit Model) 
ส าหรับมูลค่าจากการไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ พบว่า สถานภาพ การรับรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และราคาเสนอของประชากรวยัแรงงานในกรุงเทพมหานคร นัยยะทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 
ร้อยละ 93 ต่อความเต็มใจจ่าย เพือ่ฟ้ืนฟูแนวปะการังบริเวณเกาะเสม็ด เท่ากบั 1,739.67 บาทต่อคน
ต่อปี มูลค่าการไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงเท่ากับ 4.49 พนัล้านบาทต่อปี ดังนั้น มูลค่าโดยรวมของ 
แนวปะการัง เกาะเสม็ดเท่ากบั 4.72 พนัลา้นบาทต่อปี 
  พิชญ์ศุภร วิสุทธิ (2552) ศึกษาเร่ือง การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากร
ปะการังหมู่เกาะช้าง จังหวดัตราด พบว่า ค่าความเต็มใจจ่ายเท่ากับ 561.09 บาทต่อคน ต่อปี  
คิดเป็นมูลค่าในช่วง 23,814.90 – 35,416.56 ล้านบาทต่อปี ส่วนด้านมูลค่าเชิงนันทนาการของ
ทรัพยากรปะการัง พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พบว่า มีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 500 – 700 บาท 
ต่อคน ต่อปี คิดเป็นมูลค่าอยูใ่นช่วง 217.15 – 304.00 ลา้นบาทต่อปี  
  สุ รีย ์พร นิพิฐวิทยา (2557) ศึกษาเทศบาลคาร์บอนต ่ า สู่ เมืองแกลงโมเดล  พบว่า  
เทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยองได้รับคดัเลือกให้เป็นตวัอย่างที่ดีด้านเมือง
คาร์บอนต ่าจากโครงการส่งเสริมภาคีความร่วมมือ เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจดัการเมืองและส่ิงแวดล้อมส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจากน้ี ยงัได้รับคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 
อยา่งย ัง่ยนืจาก Institute for Global Environmental Strategies (IGES) ประเทศญี่ปุ่ น ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศญี่ปุ่ น หากแต่ส่ิงเหล่าน้ีกลบัไม่ใช่เคร่ืองวดัความส าเร็จของการเป็น
เทศบาลคาร์บอนต ่า เป้าหมายของความส าเร็จที่แทจ้ริง คือ ความอุดมสมบูรณ์ของเมือง ประชาชน
สามารถพึ่งตนเองไดแ้ละที่ส าคญั คือ ความสุขมวลรวมที่แทจ้ริงของประชาชนอยา่งแทจ้ริง ดงันั้น 
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การวางแผน ระบบและกลไกที่ดีจะไม่เกิดผลหากขาดการลงมือท าและปฏิบัติจริง รวมทั้งการ
วิเคราะห์และประเมินผลหลังจากลงมือปฏิบัติแล้ว เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้ น  
บนหลกัของการวางแผน การปฏิบตัิ การตรวจสอบ และติดตามผล (Plan Do Check Act: PDCA) 
  จุฑารัตน์ ชุนหะศรี (2557) พฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์: กรณีศึกษาบุคลากร 
ที่ปฏิบติังานในเทศบาลต าบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง พบว่า บุคลากรที่ปฏิบติังานในเทศบาล 
มีพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพร้ินทใ์นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัทศันคติเก่ียวกบัการลดคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์ มีผลต่อพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.001  
ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบติังานในเทศบาลขาดการรับรู้ข่าวสาร 
เก่ียวกับการลดปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินท์ เน่ืองจากความไม่แพร่หลายของวิธีในการประเมิน 
คาร์บอนฟุตพร้ินท ์รวมทั้งขาดการน าความรู้ไปปรับใช ้ท าให้มีพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพร้ินท ์
โดยภาพรวมในระดบัปานกลาง ส่วนขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ีคือควรสร้างความเขา้ใจ 
เร่ืองคาร์บอนฟุตพร้ินท์ โดยการเผยแพร่ความรู้ ควรการให้หัวหน้าหน่วยงานที่บุคคลกรสังกัด
สอดแทรกความรู้ในระหว่างที่ มีการมอบหมายงาน ให้เกิดการพูดคุยกันในองค์กร เน่ืองจาก 
เป็นวิธีการที่จะท าให้บุคคลากรที่ปฏิบตัิงานในเทศบาลเข้าถึงขอ้มูลได้ดี เทศบาลควรเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินท์ เพื่อเป็นตวัอยา่ง รวมทั้งขยายเส้นทางและเวลา 
ของรถขนส่งสาธารณะของเทศบาลให้ครอบคลุมการเดินทางมาท างานของบุคคลากรที่ปฏิบติังาน
ในเขตเทศบาล ควรจดัให้มีการขายสินคา้เกษตรเพือ่การบริโภคที่ผลิตในพื้นที่ รณรงคใ์ห้ลดการใช้
ถุงพลาสติก ส่งเสริมให้มีการติดตั้งบ่อดกัไขมนัในทุกครัวเรือน เปล่ียนวธีิการก าจดัขยะเป็นการท า
ปุ๋ ยหมกั เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลพษิทางอากาศที่จะเกิดขึ้น 
  นิคมศม อักษรประดิษฐ์ (2558) ศึกษากระบวนการบริหารจดัการการท่องเที่ยวแบบ
คาร์บอนต ่า (Low Carbon Tourism) กรณีศึกษาพื้นที่เกาะหมาก จงัหวดัตราด พบว่า 1) ในการด าเนิน 
การจดัท านโยบาย ตอ้งศึกษาขอ้มูลจากบริบทของพื้นที่ก่อนการจดัท านโยบาย เพือ่สถานประกอบการ
มีการท าการศึกษาถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณา  
โดยศึกษาจากพฤติกรรม และกิจกรรมต่าง ๆ ตั้ งแต่เร่ิมตน้กิจกรรมจนกระทั่งเสร็จส้ิน โดยใน
นโยบายจ าเป็นต้อง 1) จะต้องไม่ส่งผลกระทบกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน 2) รักษาไวซ่ึ้ง
ประวติัศาสตร์อันเก่าแก่ของพื้นที่ และ 3) ตอ้งมีการจดัการด้านการใชพ้ลังงานที่มีประสิทธิภาพ 
โดยสถานประกอบการที่น านโยบายการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต ่ามาปรับใช้ส่วนใหญ่กระท า 
โดยผา่นน าเสนอในรูปแบบของกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใหแ้ก่นักท่องเที่ยว 
นอกจากนั้นยงั พบวา่ ในสถานประกอบการส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของการใชพ้ลงังาน
ทดแทนอยา่งจริงจงั และพบวา่ ในกระบวนการบริหารจดัการนั้น ไดมี้การด าเนินนโยบายที่เก่ียวกบั
การพฒันาดา้นการเกษตรรวมอยูด่ว้ย และไดจ้ดัการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในเกาะ   
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2) ปัจจยัเง่ือนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน าแนวคิดการพฒันาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต ่า 
พบวา่ ตอ้งประกอบดว้ย 1) จิตส านึกที่ดีเกิดจากการสร้างทศันคติที่ดีให้กบัประชาชนในพื้นที่ และ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการท่องเที่ยว ผ่านกระบวนการการให้ความรู้ โดยช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ 
ที่ไดรั้บอยา่งชดัเจน 2) การถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ชุมชนเกิดจากความร่วมมือระหวา่งองคก์ารบริหาร
การพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) หรือ (อพท.) และความร่วมมือ
จากรัฐบาลของประเทศเยอรมนี ที่มีการน าองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ที่ไดรั้บมาปรับใชก้บัพื้นที่เกาะหมาก 
3) ด้านความร่วมมือจากภาคส่วนหลัก ได้แก่ ภาครัฐ สถานประกอบการ และภาคประชาชน  
โดยมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิ เศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน  (อพท.) ท าหน้าที่ 
ประสานความร่วมมือไปยงัสถานศึกษา รวมถึงองคก์รต่างประเทศ และการประสานความร่วมมือ
เหล่าน้ีถือเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จ ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต ่ า  
3) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานประกอบการที่น าเอาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต ่า
มาปรับใช้ในองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความพึงพอใจด้านสถานที่พ ักแรม พบว่า 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาถึงความพงึพอใจต่อสถานที่พกัแรมของเกาะหมาก เรียงล าดบั
จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี สถานที่พกัแรมมีความสะอาดถูก สุขลกัษณะ กิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานที่พกั
จดัให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และล าดับสุดทา้ยด้านการจดัท าเอกสารประชาสัมพนัธ์ เร่ืองการ
ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต ่า 2) ดา้นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาถึงความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของเกาะหมาก เรียงล าดบั
จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การมีส่วนร่วม ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์การจดัการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และสุดทา้ยมีความพร้อมที่จะท าตามหลกัการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  ธีรศานติ์  ธรรมโชติ (2551) ศึกษาวิจยัเร่ือง ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอัตรา 
การระบายอากาศในห้องบรรยายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อตรวจวดั
ระดับ CO2 และค านวณหาอัตราการระบายอากาศของห้อง บรรยายในมหาวิทยาลัยที่ ใช้
เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา  
จากการวจิยั พบว่า การระบายอากาศของอาคารเป็นปัจจยัหน่ึงที่ส าคญัซ่ึง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศภายในอาคาร และต่อความสบายของผูใ้ชห้้อง งานวจิยัน้ีตรวจวดัอตัราการระบายอากาศของ
ห้องบรรยายที่บรรจุผูเ้รียนได้มากกว่า 100 คน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 21 ห้อง  
จากตึกคณะต่าง ๆ การวดัอัตราการระบายอากาศสามารถหาได้จากการใช้สมดุลมวลของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ภายในห้อง การวดัระดับ CO2 ภายในและภายนอกห้องวดั โดยใช้
เคร่ือง Testo 350M/XL ต่อหัววดั CO2 ผลการตรวจ พบว่า ระดับ CO2 ภายใน ห้องอยู่ในช่วง  
620 ถึง 3,800 พีพีเอ็ม และมีอัตราการระบายอากาศระหว่าง 1.51 ถึง 37.9 ลิตรต่อวินาทีต่อคน  
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เม่ือเปรียบเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐานอัตราการระบายอากาศที่ก  าหนด โดยวิศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทย พบว่า 16 ห้องที่ท  าการตรวจวดัมีค่าต  ่ากว่ามาตรฐาน 8 ลิตรต่อวินาทีต่อคน  
ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าการระบายอากาศไม่ เพียงพอและอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพอากาศ  
ภายในหอ้งได ้
  กนกวรรณ  แก้วอุ ไทย (2555) ศึกษาเร่ือ ง การจัดการแห ล่งท่องเที่ ยว เชิ งนิ เวศ  
โดยชุมชนแบบเน้นประสบการณ์  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่ อ ศึกษารูปแบบการท่องเที่ ยว  
ประสบการณ์นันทนาการที่ปรารถนา ประสบการณ์นันทนาการที่ได้รับจริง และความคิดเห็น  
ดา้นการจดัการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนของนกัท่องเที่ยว เปรียบเทียบประสบการณ์ 
นนัทนาการที่ปรารถนา และประสบการณ์นันทนาการที่ไดรั้บจริงจากการไปเยอืนแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศโดยชุมชนในแต่ละแหล่ง และศึกษาอิทธิพลของประสบการณ์นนัทนาการที่ไดรั้บจริงและ
ความคิดเห็นต่อการจดัการพื้นที่ต่อความพึงพอใจรวมและความต้องการกลับมาเยือนพื้นที่ซ ้ า  
โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 425 คน จากแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน คือ ชุมชนหนองแม่นา  
ชุมชนเปร็ด ในชุมชนซะซอม และชุมชนลีเล็ด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการ 
ศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ เคยเดินทางมาในพื้นที่ ศึกษามาก่อน ประสบการณ์
นันทนาการที่ปรารถนา และประสบการณ์นันทนาการที่ได้รับจริงส าคัญที่สุดในการมาเยือน  
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศโดยชุมชน คือ  การได้รับอากาศที่บริสุทธ์ิ ผลการวิเคราะห์ปัจจัย 
ที่สามารถจัดกลุ่มประสบการณ์นันทนาการที่ปรารถนาได้ 6 ก ลุ่ม และจ าแนกเป็นกลุ่ม
ประสบการณ์นันทนาการที่ได้รับจริง 5 กลุ่ม ผลการเปรียบเทียบประสบการณ์นันทนาการ 
ที่ปรารถนาและประสบการณ์นันทนาการที่ได้รับจริงจากตัวแปร 30 คู่  พบว่า มี เพียง 13 คู่  
ที่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ นักท่องเที่ยวที่ไปเยอืนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแต่ละแหล่ง 
มีประสบการณ์นนัทนาการที่ปรารถนาและประสบการณ์นนัทนาการ 
  วีระชัย เอตะนาม (2552) ศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชน: กรณีศึกษาการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จากการศึกษา พบว่า การด าเนิน
กิจกรรมป่าชุมชนในปัจจุบนัท าให้สมาชิกในชุมชนไดรั้บประโยชน์จากป่าชุมชนทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม จึงท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม มีความรัก และหวงแหนในป่าชุมชนของตน  
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือกนัในการช่วยรักษาดูแลป่าชุมชนของตนเป็นอยา่งดี การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการป่าชุมชนของบ้านถ ้ าผึ้ งอยู่ในระดับสูง โดยประชาชนเป็นฝ่ายคิด ริเร่ิม 
ตดัสินใจ และด่าเนินโครงการนั้น ๆ ซ่ึงคาดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพสูง 
โดยการจดัโครงการป่าชุมชนของบา้นถ ้ าผึ้งนั้น เป็นการริเร่ิมเสนอความตอ้งการจดัตั้งป่าชุมชน 
โดยสมาชิกในชุมชนเอง ทั้งยงัมีการบริหารจดัการโดยชุมชนผ่านการร่วมกนัคิดร่วมกนัตดัสินใจ
ภายในชุมชน ออกมาเป็นระเบียบ กติกา บทลงโทษบงัคบัใช้ทัว่ไปภายในหมู่บา้น โดยผ่านการ
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เสนอแนะจากเจา้หนา้ที่ป่าชุมชน จนท าใหเ้ป็นป่าชุมชนที่มีความส าเร็จเป็นอยา่งดี แต่ทั้งน้ี การที่ให้
ป่าชุมชนมีความส าเร็จและย ัง่ยนืตลอดไปนั้น จ  าเป็นตอ้งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในดา้น
ต่อไปน้ี 1) ดา้นนโยบายรัฐตอ้งจดัท านโยบายที่ส่งเสริมการจดักิจกรรมป่าชุมชนเป็นรูปธรรม และ 
มีความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับวิถี ชีวิตของชุมชนนั้ น  ๆ ด้วย   
2) ดา้นงบประมาณ รัฐจะตอ้งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณในการจดัการอยา่งต่อเน่ือง 
เพราะในการจดัการป่าชุมชนนั้น จ  าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการด่าเนินงาน รวมทั้งยงัเป็นแรงจูงใจ 
แก่ชุมชนในการจดัการป่าชุมชนอย่างต่อเน่ือง 3) ด้านกฎหมาย รัฐจะตอ้งมีการออกกฎหมายที่มี
ความชัดเจนในการใช้ประโยชน์ และสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของชุมชน 4) ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมป่าชุมชน ตอ้งมีการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับ 
ป่าชุมชน และใหป้ระชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการมีป่าชุมชน   
  ธรรศพงศ ์ โสภณพนัธานนท์ (2554) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อตวัแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มตามแนวล าคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร โดยการวิจยัน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ 1) เพื่อศึกษาระบบการจดัการน ้ าของระบบราชการที่เก่ียวขอ้งกบัคลองแสนแสบ 
2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามแนวล าคลองแสนแสบ  
ในเขตพื้นที่บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 3) เพือ่ศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตามแนวล าคลองแสนแสบ 4) เพื่อเสนอตัวแบบในการจัดการน ้ า 
โดยประชาชนที่มีส่วนร่วม ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มตามแนวล าคลองแสนแสบโดยภาพรวม ดา้นความรู้สึก ดา้นการร่วมคิด ดา้นการร่วม
กระท า อยู่ในระดับปานกลาง และด้านความเป็นเจา้ของ อยู่ในระดับน้อย และจากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มตามแนวล าคลอง
แสนแสบ แตกต่างไปตามอายุ ระดับรายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ขนาดของบา้นเรือน การมี
ต าแหน่งในชุมชน ความคาดหวงัในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ ความรู้ด้านการจดัการน ้ า และ
ระดบัความเหมาะสมในการจดัการน ้ าของภาครัฐ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  นลินรัตน์ ถาวรเลิศรัตน์ (2551) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างความใส่ใจต่อ
ส่ิงแวดลอ้มกับทศันคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษา 1) ระดับความพึงพอใจของส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริโภค 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับ
ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มกับทศันคติต่อความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมของผลิตภณัฑ์ เจา้ของ
ผลิตภณัฑ ์และประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มที่ปรากฏในโฆษณา และ 3) ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบั
ความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมกับพฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริโภค ด้วยวิธีการวิจัย 
เชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามกับผูบ้ริโภคเพศชายและเพศหญิงที่มีช่วงอาย ุระหว่าง 18 – 45 ปี  
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 432 คน จากผลการวิจยั พบว่า 1) ระดบัความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม
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ของผูบ้ริโภคสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเสียสละเพื่อส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มมองการณ์ไกล
เพื่อโลกในอนาคต กลุ่มรักตนเอง กลุ่มพึงพาผูอ่ื้นดูแลส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มรอความหวงั 2) ระดบั
ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคทุกกลุ่มมีความสัมพนัธ์เชิงลบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบั
ทศันคติต่อความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมของผลิตภณัฑ์ของทุกประเภท สินคา้ ยกเวน้สินค้า
ประเภทยานพาหนะ และอุปกรณ์ยานยนต์ และผลิตภณัฑ์ท่าความสะอาด ครัวเรือน 3) ระดับ 
ความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคทุกกลุ่มมีความสัมพนัธ์เชิงบวก อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 
กับทัศนคติความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ยกเวน้กลุ่มรักตนเองที่ มี
ความสัมพนัธ์เชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทัศนคติต่อความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
ของเจา้ของผลิตภณัฑ์ 4) ระดับความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริโภคทุกกลุ่มมีความสัมพนัธ ์
เชิงบวกกับทัศนคติต่อประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมที่ปรากฏในโฆษณาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  
5) ระดับความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริโภคทุกกลุ่มมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    
  สุวิทย ์วรรณศรี และวชัรา วรรณศรี (2553) ศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม: กรณีศึกษา ลุ่มน ้ าป่าสักตอนบน อ าเภอ 
หล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาศึกษาระดบัการมีส่วนร่วม ปัจจยัที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อปัญหา อุปสรรค และแนวทางที่เหมาะสม
ต่อการพฒันาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทั้งน้ี ผูว้ิจยัและคณะไดอ้อกแบบการด าเนินการวิจยัเร่ืองน้ี
โดยศึกษาปัญหาและศกัยภาพขององค์กรทอ้งถ่ินในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ จดัท าแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในต าบลต่าง ๆ เขตลุ่มน ้ าป่าสัก ตอนบน 
อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในพื้นที่ลุ่มแม่น ้ าป่าสักตอนบนอยูใ่น
เกณฑ์ต  ่า และปัจจยัที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ต าบลต่าง ๆ  
เขตลุ่มน ้ าป่าสักตอนบน อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในพื้นที่ลุ่ม 
แม่น ้ าป่าสักตอนบน สรุปไดด้งัน้ี ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั การเขา้รับการอบรม การรับรู้ข่าวสาร 
และสถานภาพในองค์การบริหารส่วนต าบล มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ในพื้นที่ ลุ่มแม่น ้ าป่าสักตอนบน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p – value < 0.001) ความรู้เก่ียวกับ 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมีผลต่อการมีส่วนร่วมในลุ่มแม่น ้ าป่าสักตอนบน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p – value < 0.05) การใชป้ระโยชน์จากแม่น ้ าป่าสักตอนบนมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในลุ่มแม่น ้ าป่าสักตอนบน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (p – value < 0.01) 
ระยะเวลาที่ไดอ้าศยัอยูใ่นทอ้งถ่ิน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในพื้นที่ลุ่ม 
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แม่น ้ าป่าสักตอนบน นอกจากน้ี ยงัพบว่า อายมีุความสัมพนัธ์เชิงลบต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ในพื้นที่ลุ่มแม่น ้ าป่าสกัตอนบน 
  วิสาขา ภู่จินดา และคณะ (2560) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
โดยผูสู้งอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัการส่ิงแวดล้อม 
ในครัวเรือนและชุมชน โดยกลุ่มผูสู้งอายุและหน่วยงานที่ เก่ียวข้องในพื้นที่ชนบท รวมทั้ ง 
เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดการส่ิงแวดล้อม และประเมินรูปแบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
โดยผูสู้งอายแุละหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอาย ุจ  านวน 400 ราย องคก์ารบริหารส่วนต าบล 100 แห่ง ลงพื้นที่
ศึกษา 8 แห่ง และสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม  
ความเหมาะสมของการบริหารจดัการและผลการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมส าหรับผูสู้งอาย ุ 
และวิเคราะห์การดูแลผู ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม  
เพื่อประเมินรูปแบบการจดัการส่ิงแวดล้อมส าหรับผูสู้งอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย ผล
การศึกษาการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า การจดัสรรทรัพยากรในการ
ด าเนินงานด้านผูสู้งอายุอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยปัจจยัที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ
มากที่ สุด คือ การด าเนินงานอาสาสมัครหรือจิตอาสา ปัญหามลพิษหรือปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ในชุมชนที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาด้านภยัธรรมชาติ น ้ าท่วม ภยัแล้ง ดินทรุด ดินถล่ม และพาย ุ 
การด าเนินการดูแลหรือจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่ การด าเนินการอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 
และการบงัคบัใชก้ฎหมายหรือก าหนดมาตรการ แผนงานที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของผูสู้งอาย ุ
พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูสู้งอายุทัว่ประเทศ
เก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายขุองหน่วยงานทอ้งถ่ิน พบวา่ ขอ้มูลทางสภาพแวดลอ้มในการ
ด ารงชีวิตของผูสู้งอายุเกินกว่าก่ึงหน่ึงมีลักษณะที่พกัอาศัยเป็นบ้านเด่ียวสองชั้น นอนบนเตียง  
มีห้องน ้ าห้องส้วมแบบโถนั่งชักโครกหรือส้วมหลุม ในบา้นมีราวยดึเกาะและไม่มีอุปกรณ์หรือ
สถานที่ในการท ากิจกรรมสนัทนาการในเวลาวา่ง สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการด ารงชีวติของผูสู้งอายุ
มากที่สุด คือ เร่ืองรายได้ของครอบครัวไม่มั่นคง พฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัของผูสู้งอายุและ 
ความตอ้งการของผูสู้งอายตุ่อการจดัสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวติประจ าวนัอยูใ่นระดบัมาก  
  การพฒันาคู่มือการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชนที่เหมาะสมกบักลุ่มผูสู้งอายใุนพื้นที่ชนบท
ของประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การจดัท าร่างคู่มือ เพื่อน าไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ผูสู้งอายใุนชุมชน ประกอบด้วย การจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 3 ดา้น ได้แก่ การจดัการน ้ าเสีย 
ในครัวเรือน การจดัการขยะในครัวเรือน และน ้ ามันใช้แล้วอย่าทิ้ง และ 2) การจดัท าคู่มือฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่และให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุในชุมชน ประกอบด้วย การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 4 ด้าน ได้แก่ การจดัการพลังงานในครัวเรือน การจดัการน ้ าในครัวเรือน  
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การจดัการขยะในครัวเรือน และภูมิปัญญาชาวบา้นกับเกษตรอินทรีย ์และจากการน าคู่มือไปใช ้
ในการทดสอบและจดักิจกรรมให้ความรู้กับกลุ่มผูสู้งอายุทั้ ง 5 พื้นที่ พบว่า องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน โรงเรียนผูสู้งอายุ และชุมชน ได้ให้ความสนใจในด้านนโยบายเร่ืองการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเร่ืองการจดัการขยะ ซ่ึงสะท้อนถึงทิศทางในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มและความส าเร็จที่สามารถด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายที่ไดต้ั้งไว ้
  การประเมินรูปแบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยผูสู้งอายใุนพื้นที่ชนบทของประเทศไทย 
โดยการน าคู่มือไปใช้ พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละพื้นที่ได้ก  าหนดยุทธศาสตร์ 
การพฒันาดา้นส่ิงแวดล้อมไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งการด าเนินโครงการและกิจกรรมด้านการดูแล
ส่ิงแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุในชุมชน เช่น โครงการจัดตั้ งธนาคารขยะ 
โครงการรณรงคก์ารจดัการขยะชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม กิจกรรมเพิม่พื้นที่ป่าในชุมชน เป็นตน้ 
  ฤิทธิบาน สุชีวะกุล  และคณะ (2557) ศึกษารูปแบบพฒันาการจดัการป่าชุมชนพื้นที่ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการวจิยั พบวา่ 1) สถานการณ์ปัจจุบนั ศกัยภาพการจดัการป่า
ชุมชนพื้นที่ภาคะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีความคิดเห็นต่อ การด าเนินงานแปลผลระดบัมากทุก
ดา้นดงัน้ี ดา้นการพฒันาการจดัการป่าชุมชน ค่าเฉล่ีย 3.95 รองลงมาดา้นการส่งเสริมและพฒันา 
ป่าชุมชน ค่าเฉล่ีย 3.80 ด้านผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ค่าเฉล่ีย 3.51 และ  
ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ค่าเฉล่ีย 3.21 2) ผลการสร้างรูปแบบ
พฒันาการจดัการป่าชุมชนพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบดว้ย 5 มิติ 10 โครงการ 
ได้แก่ มิติที่  1 ด้านการพฒันาองค์กรจดัการป่าชุมชนให้เข้มแข็ง  มิติที่  2 เป็นแหล่งอาหารและ 
ปัจจยั 4 มิติที่ 3 เป็นป่าชุมชนที่มีรูปพื้นที่ลุ่มน ้ าต่อเน่ืองกันไป มิติที่ 4 ดา้นเศรษฐกิจ และมิติที่ 5 
เป็นแหล่งเรียนรู้และนันทนาการ เม่ือแปลงเป็นโครงการเพื่อน าไปสู่การด าเนินการ ประกอบดว้ย 
10 โครงการ 3) ผลการทดลองใช้และประเมินผลพัฒนารูปแบบการจัดการป่าชุมชนพื้นที่ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตอนบน การประเมินความเป็นไปได ้พบว่า มีความเป็นไปไดร้ะดบัมาก
ทุกมิติและผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิ พบวา่ ภาพรวมทุกโครงการมีการด าเนินงานในระดบัมาก 
  รุ่งทิพท์  บ  ารุงสุข (2555) ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการจัดการส่ิงแวดล้อม กรณีศึกษา  
เขตลุ่มน ้ าแม่กลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ในการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มจะเป็นการมุ่งสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ การสร้างจิตส านึกและการสอนให้รู้จกั 
มีส่วนร่วมจดัการส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงส าคญั คือ สามารถช้ีให้เห็นถึงประโยชน์และโทษของการท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในพื้นที่ การทิ้งขยะลงแม่น ้ าก็จะท าให้เกิดน ้ าเน่าเสีย ไม่สามารถน ามาใช้
งานประโยชน์ได ้เกิดมลภาวะที่เป็นพษิทั้งทางน ้ า ทางอากาศ และทางดิน ในดา้นการสร้างจิตส านึก
ก็จะมุ่งเน้นที่การปลูกฝังให้รู้จกัรักธรรมชาติ รักส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมจากคนในครอบครัว ชุมชน 
สงัคม ตลอดจนการน าเอาวฒันธรรมมาเป็นส่ือในการสร้างจิตส านึกที่ดีไดช้ดัเจน ทั้งการมีส่วนร่วม
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ในชุมชนและสังคมเป็นส่ิงส าคญั เพราะจะท าให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็งแลว้ยงัสร้างความรักและ
ความสามคัคี 
  เชียซาร์ และคณะ (2009) ศึกษาเก่ียวกบัการเดินทางและการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต ่า 
พบวา่ ในภาคส่วนของการเดินทางและการท่องเที่ยวไดต้ระหนักและ เกิดการร่วมมือกนัในทุกส่วน
เพือ่พฒันาความร่วมมือในเร่ืองเก่ียวกบัมลภาวะ โดยมีเป้าหมายเพื่อการลดผลกระทบที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยท าการศึกษาในส่วนของการขนส่งทางอากาศ และไดท้  าการ
คาดการไวว้่าจะสามารถลดปริมาณการใชพ้ลงังานในแต่ละเที่ยวบิน ประมาณร้อยละ 25 ไดภ้ายใน
ปี ค.ศ. 2020 โดยอา้งอิงขอ้มูลจากปี ค.ศ. 2005 แต่อยา่งไรก็ตาม แมว้่าจะเกิดความร่วมมือพยายาม 
ที่จะลดปริมาณการใช้พลังงานจากอุตสาหกรรมการบิน และการท่องเที่ยวก็ยงัคงเป็นส่ิงที่ยาก 
ที่จะบรรลุผลส าเร็จ ดังนั้ น การท าให้เกิดความร่วมมือกับภาคธุรกิจท่องเที่ยว และจากภาครัฐ  
จึงเป็นส่ิงที่ส าคญัมากในการพฒันาเคร่ืองมือหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่จะเขา้มาช่วยในเร่ือง
ของการลดการใช้พลังงาน นอกเหนือจากความคิดริเร่ิมในปัจจุบนัที่เก่ียวกับเร่ืองสภาวะเรือน
กระจกได้มีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มากมายที่ได้รับจากผูท้ี่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ทางภาครัฐและ
เอกชน จ าเป็นตอ้งเร่งผลกัดนัใหส้ าเร็จลุล่วงภายใน 10 ถึง 15 ปี นบัจากน้ี เพือ่ที่การพยายามที่จะลด
ปริมาณมลภาวะทางอากาศจะส าเร็จเป็นรูปธรรมได ้
  เซบาลอส ลาสคู เรน (อ้างถึงใน  ศัก ด์ิชัย เสนาพรหม , 2548, 56) ศึกษาเก่ียวกับ 
ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษใ์นบริเวณอ่าวรอกซ์ เมืองซิดนีย ์
ประเทศออสเตรเลีย โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับของปัจจยัที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของ 
ผู ้ประกอบการ อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะที่ มี ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิธีการ 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งที่เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเที่ยว จ  านวน 240 คน 
โดยใช้วิธีการใช้แบบสอบถาม แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็น
ของผูป้ระกอบการที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษอ์ยูใ่นระดบัต ่า และในส่วนของปัจจยัที่ส่งผล คือ 
ความรู้เชิงอนุรักษ์ และการให้คุณค่าต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีผลต่อระดับความคิดเห็น  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
  คาร์วาลโย, โบนิฟาร์ซิโอ และเดอชอมซ์ (Carvalho, Bonifacio and Dechamps, อา้งถึงใน
ลัดดา วีระเบญจพล , 2555, 40) ศึกษาเร่ือง การสร้างสังคมคาร์บอนต ่า ซ่ึงเป็นการศึกษากลยุทธ ์
ดา้นพลังงานของสหภาพยโุรปและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีขอ้ตกลงร่วมกนัภายในปี 
ค.ศ. 2020 3 ข้อ คือ 1) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างน้อยร้อยละ 20 2) บริโภค
พลงังานขั้นสุดทา้ยโดยมาจากพลงังานทดแทน ร้อยละ 20 และ 3) เพิ่มประสิทธิภาพของพลงังาน 
ร้อยละ 20 ซ่ึงกลยุทธ์เหล่าน้ีมาจากการลงฉันทามติของนักวิทยาศาสตร์ในการร่างเอกสาร 
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การอภิปรายนานาชาติด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการน ายทุธศาสตร์ของสหภาพ
ยุโรปไปใช้ในการจ ากัดการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากมนุษยไ์ม่เกิน 2 องศาเซลเซียส ค  าสั่งในการ 
กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทางธรณีวิทยาก็เป็นอีกส่วนหน่ึงที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์น้ี  
จึงควรท าการพฒันาและกระจายนโยบายสู่โรงไฟฟ้าในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ให้เป็นศูนย ์ซ่ึงจากการวิจยัและมุมมองทางเทคโนโลยแีผนกลยทุธ์เทคโนโลยพีลงังาน (SET – Plan) 
เป็นส่วนในการช่วยแก้ปัญหา ทั้งวิกฤตดา้นสภาพภูมิอากาศและวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบนั ซ่ึงในการ “ปฏิบติัตวัแนวใหม่ (New Deal)” เป็นตวัแทนในการรักษาสภาพแวดล้อม 
ที่จะช่วยเสริมสร้างการแข่งขนัทางอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปให้เพิ่มขึ้นภายใตโ้ลกที่จ  ากัด
ปริมาณคาร์บอน 
  อภิชาติ พานสุวรรณ (2558) ศึกษาการพฒันาคุณลักษณะผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู ้น าชุมชนควรเป็นผู ้ที่ มีความเก่งและความดีควบคู่กันไป  
ดา้นความเก่งผูน้ าชุมชน ควรมีคุณลกัษณะ ดังน้ี มีความรู้ทางการศึกษา สามารถวิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของชุมชนได้ มีวิสัยทัศน์กวา้งไกล สามารถคาดการณ์ส่ิงที่จะเกิด
ขึ้นกบัชุมชนในอนาคตและเตรียมการรองรับได ้แกไ้ขปัญหาไดท้นัเวลา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ผูน้ าชุมชนสามารถคิดได้ และก าหนดแนวทางในการพฒันาชุมชนได้เอง มีความเฉลียวฉลาด  
มีการวางแผนการท างานผูน้ าชุมชนตอ้งวางแผนก่อนการท างานมีการก าหนดเป้าหมายในการ
ท างานทุกคร้ัง สามารถก าหนดมาตรฐานในการท างานได ้มีการติดตามและประเมินผลการท างาน 
มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน มั่นใจในตนเอง กล้าตัดสินใจ ด้านความดีผูน้ าชุมชน ควรมี
คุณลกัษณะ ดงัน้ี มีคุณธรรมจริยธรรม ส่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ เห็นประโยชน์ ส่วนรวมเป็นส าคญั 
อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติผูอ่ื้น รับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น รู้จกักาลเทศะ มนุษย  ์สัมพนัธ์ดี วางตวั
เหมาะสม เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ชุมชน มีความรับผดิชอบ ปรับปรุงและพฒันาตวัเองอยูเ่สมอ 
  สุธีญา พรหมมาก (2554) ศึกษาภาวะผูน้ ากับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการพฒันาด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน จงัหวดัพทัลุง จากการ
ศึกษาวิจยั พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาดา้นการท่องเที่ยวขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลเขาชัยสน จังหวดัพทัลุง อยู่ในระดับปานกลาง ระดับภาวะผูน้ าของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชยัสนในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และภาวะผูน้ า ไดแ้ก่ การสร้าง
บารมี การค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการสร้างแรง 
บนัดาลใจ มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาด้านการท่องเที่ยว ส่วนขอ้เสนอ 
จากการวิจยั พบว่า องคก์ารบริหารส่วนต าบล ตอ้งเร่งสร้างความเขา้ใจกับภาคประชาชนในพื้นที่
เพื่อให้เกิดความเขม้แข็ง รู้ถึงสิทธิ และกระบวนการ การเขา้มามีส่วนร่วมจดัให้มีการแลกเปล่ียน



128 

 

ความคิดเห็นระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชน เพื่อการประชาสัมพนัธ์โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  
ใหป้ระชาชนไดท้ราบอยา่งทัว่ถึง เพิม่ช่องทางการเขา้มามีส่วนร่วมมากขึ้น 
  อภิวุฒิ  พิมลแสงสุริยา  (2561) กล่าวว่า Inspirational Leadership คือ ผู ้น าที่สร้างแรง 
บนับาลใจให้แก่ผูต้าม หมายถึง ความสามารถที่จะช้ีแนะและจูงใจผูอ่ื้น ด้วยวิสัยทศัน์ที่มีพลัง 
โน้มน้าวจิตใจ เป็นทักษะที่ท  าให้ผูน้ ามองการณ์ไกลและเป็นความสามารถที่ช่วยสร้างความ 
น่าต่ืนเตน้ในการท างานให้กับผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคน ประกอบไปด้วย ปัจจยัส าคญั 5 ประการ ได้แก่  
1) การคน้หาคุณค่าในการท างาน คนเราจะสามารถท างานอยา่งเตม็ที่ได ้หากเช่ือและศรัทธาในส่ิงที่
ก  าลังท า คนเราภูมิใจในงานที่ตนเองท าและเขา้ใจว่างานที่ท  านั้น มีความหมายต่อพวกเขาอยา่งไร 
ความมุ่งมั่นที่ มีอยู่ภายในจะผลักดันให้ตัวของเขาเอง พยายามสร้างความส าเร็จเพื่อไปให้ถึง
เป้าหมายที่ตอ้งการ ดงันั้น ผูน้ าที่ดีตอ้งเช่ือมโยงและช้ีใหเ้ห็นและเขา้ใจไดว้า่งานที่พวกเขาท าอยูน่ั้น 
มีคุณค่าต่อพวกเขาและเป็นจุดเช่ือมต่อที่จะน าพวกเขาไปสู่ความส าเร็จที่ต้องการได้อย่างไร  
2) การน าดว้ยวฒันธรรม วฒันธรรมองคก์รไม่ใช่แค่แนวคิด แต่วฒันธรรมองคก์รเป็นแกนส าคญั
ส าหรับความย ัง่ยืน วฒันธรรมในองค์กรสามารถเกิดขึ้นได้จากค่านิยมและวิสัยทศัน์ขององค์กร 
ในการที่จะกา้วไปสู่จุด ๆ หน่ึง แต่การท าให้เกิดเป็นวฒันธรรมตรงน้ีไดน้ั้น ตอ้งอาศยัการท างาน
อยา่งหนักของผูน้ าในการส่ือสารและถ่ายทอดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและค่านิยมออกมาเป็น
รูปธรรม เป็นพฤติกรรมที่ ว ัดได้ และส่งต่อความเข้าใจเหล่าน้ีไปสู่พนักงานอย่างชัดเจน  
3) ความเช่ือมัน่ในตวัพนักงาน ความเช่ือมั่นเป็นส่ิงที่ไม่ได้สร้างกนัง่าย ๆ ตอ้งใชเ้วลา ผูน้ าที่ยืน 
เฉย ๆ และช้ีน้ิวสั่งงานให้พนักงานท าตามอยา่งเดียว คงไม่สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึ้นได ้
ผูน้ าที่ต ้องการสร้างความเช่ือมั่นศรัทธา ต้องเร่ิมต้นจากการเช่ือมั่นในตัวพนักงานก่อนแล้ว  
ความเช่ือมั่นนั้ นจะน าไปสู่ความมุ่งมั่น  ความผูกพันและ ความภักดีของพนักงานต่อไป   
4) การสร้างความโปร่งใส ความโปร่งใสในการท างาน ความผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจน าไปสู่ 
หายนะได้ เพราะด้วยเทคโนโลยีการส่ือสารที่ฉับไว ทั้ ง Facebook และ Twitter ท าให้ความ 
ผิดพลาดสามารถทอดถ่ายถึงสาธารณชนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้ นผูน้ าต้องยอมรับและ
ปรับเปล่ียนตนเองเพื่อให้สามารถเขา้สู่ยคุของการส่ือสารที่รวดเร็วเช่นน้ีได ้ผูน้ าตอ้งเป็นตวัอยา่ง 
ที่ดีในแง่ของความโปรงใส่ 5) การเช่ือมโยงเครือข่ายและความสัมพนัธ์ การสร้างเครือข่ายและ 
การมีความสัมพันธ์ที่ ดีกับคนอ่ืน ๆ เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการท างานให้ประสบความส าเร็จ  
ไม่วา่จะเป็นการสร้างเครือข่ายความสมัพนัธก์นัภายในทีม ระหวา่งทีมหรือกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งคนอ่ืน ๆ 
  สิรินทร แซ่ฉั่ว (2553) ศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์: 
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรคก์ลุ่มส่ือและกลุ่มงานสร้างสรรค ์เพื่อการใชง้านผลการศึกษา 
พบว่า บุคลากรเชิงสร้างสรรคมี์ความสุขในการท างานและมีสุขภาพอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัสุขภาพ 
มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความสุขในการท างานในระดบัปานกลาง ส่วนความสุขอนัเกิดจากปัจจยั
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ภายในองคก์ารอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ซ่ึงเรียงปัจจยัจากมากไปน้อยได ้ดงัน้ี คุณลกัษณะของงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลลัพธ์ที่คาดหวงั และสภาพแวดล้อมในงาน ซ่ึงปัจจัยภายใน 
องค์การทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความสุขในการทางานในระดบัปานกลาง นอกจากน้ี 
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า บุคลากรเชิงสร้างสรรค์มีความสุขจากการได้ท  างานที่ตนเอง  
รักงาน มีความอิสระ และมีเอกลกัษณ์ของงาน กฎระเบียบและเวลางานที่ยดืหยุน่ การไดล้าพกัผอ่น
ติดต่อกนั การไดรั้บค าชมเชยและการยอมรับ มีความสัมพนัธอ์นัดีกบัหวัหนา้งานเป็นส่ิงส าคญัมาก
ต่อความสุขในการท างาน ในขณะที่การจ่ายค่าตอบแทน ความมั่นคงในงาน ความสมดุลในชีวิต 
การท างาน และปริมาณงานยงัมีในระดบัที่ค่อนขา้งนอ้ย เม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจยัอ่ืน ๆ  
  ดวงฤดี กิตติจารุดุล (2557) ศึกษาปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อทัศนคติและความตระหนัก 
ดา้นการบริหารจดัการความเส่ียง พบว่า ความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดการบริหารจดัการความเส่ียง 
มีความสมัพนัธก์บัทศันคติและความตระหนักในการบริหารจดัการความเส่ียง มีนยัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ผูว้ิจยัได้สรุปขอ้เสนอแนะในการสร้างทศันคติและความตระหนักของพนักงานองค์กรให้
ย ัง่ยนื โดยการใหค้วามส าคญักบัการฝึกอบรม การส่ือสารประชาสมัพนัธแ์ละการแบ่งปันกรณีศึกษา 
(Share Case study) เก่ียวกบัการบริหารจดัการความเส่ียง 
  ศศิภา พทิกัษศ์านต ์(2556) ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนไปปฏิบติั: กรณีศึกษาอ าเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่  พบว่า ภาวะผูน้ าวิสาหกิจ
ชุมชน การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และความส าเร็จของการน านโยบายส่งเสริม
วสิาหกิจชุมชนไปปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก ส่วนความผกูพนัต่อองคก์ารของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
อยูใ่นระดบัมากที่สุด ภาวะผูน้ าและการมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธก์นัทิศทางบวก ระดบัค่อนขา้งสูง 
ภาวะผูน้ าและความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสมัพนัธก์นัทิศทางบวก ระดบัค่อนขา้งสูง การมีส่วนร่วม
และความผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพนัธ์กันทิศทางบวก ระดับปานกลาง ภาวะผูน้ าและ
ความส าเร็จของการน านโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไปปฏิบติั มีความสัมพนัธ์กันทิศทางบวก
ระดับค่อนข้างสูง การมีส่วนร่วมและความส าเร็จของการน านโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ไปปฏิบตัิ มีความสัมพนัธ์กนัทิศทางบวก ระดบัปานกลาง ความผกูพนัต่อองคก์ารและความส าเร็จ
ของการน านโยบายส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนไปปฏิบติั มีความสมัพนัธก์นัทิศทางบวก ระดบัค่อนขา้ง
สูง อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ ความผูกพนัต่อองคก์าร
ของสมาชิกวสิาหกิจชุมชน ภาวะผูน้ าวสิาหกิจชุมชน และการมีส่วนร่วมของสมาชิกวสิาหกิจชุมชน 
สามารถร่วมกันอธิบายความผนัแปรความส าเร็จของการน านโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไป
ปฏิบัติตามการพึ่ งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนได้ ร้อยละ 63.30 ขอ้เสนอแนะ คือ ควรก าหนด
นโยบายส่งเสริม ความเขม้แข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการเรียนรู้ของผูน้ า และสมาชิก
วสิาหกิจ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และควรสนับสนุนให้ผูป้ฏิบติังานที่เก่ียวขอ้ง 



130 

 

และชุมชน มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนเพือ่ให้การด าเนินงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  จากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งท าให้มองเห็นว่า
แนวการพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบของการพฒันาโดยเฉพาะ
บทบาทผูน้ าซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการท างานไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะผูน้ า 
ที่มีภาวะความเป็นผูน้ าในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะผูน้ าที่สามารถน ากลุ่มคนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่สร้างเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ทั้งในส่วน
ของการมีส่วนร่วมการพฒันาที่ย ัง่ยนื การพฒันาสู่ภาวะสมยัใหม่ ความตอ้งการพื้นฐาน ผูว้จิยัจึงได้
น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัภาพที่ 2.2  
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ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ไดแ้ก่ 
-การมีอุดมการณ์ (Ideology) 
-ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 
-การเป็นแบบอย่างที่ (Role Modeling) 
-การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) 
-การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Working Culture) 

การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ไดแ้ก่ 
-การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

-ชุมชมเศรษฐกิจสีเขียว 

รูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพ่ือการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

(MEAPHUN Model) 

การประเมินรูปแบบความเหมาะสมรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพ่ือการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
ดา้นการรับรู้ข่าวสาร,ดา้นความรู้เก่ียวกบัการจดัการ,ดา้นความ
ตระหนัก,ดา้นทศันคติ,ดา้นจิตส านึก,ดา้นการมีส่วนร่วม,ดา้น
นโยบายรัฐ,ดา้นการส่ือสารมวลชน,ดา้นสังคม,ดา้นเศรษฐกิจ,ดา้น
วฒันธรรม,ดา้นสภาพแวดลอ้ม,ดา้นที่อยู่อาศยั,ดา้นนิเวศวทิยา,ดา้น
ประชากร 

 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยน์ 
 

ภาพที่ 2.2     กรอบแนวคิดการวจิยั 
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บทที ่3 

 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

 
รูปแบบกำรวิจัย 
  การวิจยัเร่ือง รูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน  
(Mixed Methods) ด าเนินการวจิยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษาภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารการพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปล และ 
การประเมินรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีวธีิด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนกำรวิจัย 
  ขั้นตอนที่ 1 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารและปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ใช้รูปแบบการศึกษา 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผูว้จิยัด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 
  กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาจากประชากรในพื้นที่จงัหวดัอุตรดิตถ ์ไดแ้ก่ 
ผูน้ าชุมชนในจงัหวดัอุตรดิตถ์ จ  านวน 539 ชุมชน ดังน้ี (ส านักงานสถิติจงัหวดัอุตรดิตถ์, 2561) 
(ภาคผนวก ก) ผูว้ิจยัด าเนินการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งผูน้ าชุมชนในจงัหวดัอุตรดิตถ์ จ  านวน 510 ชุมชน 
โดยการค านวณสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนที่ 0.01 
 2. ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
  การศึกษาขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัวิจยัศึกษาขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล โดยศึกษาเน้ือหาและ
ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัภาวะผูก้ารบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมี
อุดมการณ์ (Ideology) ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ ดี 
(Role Modeling) ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) ด้านการสร้างวฒันธรรมการท างาน 
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Working Culture) (ส าเนา หม่ืนแจ่ม, 2555) (การกระตุน้ใชปั้ญญา 
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(Stimulation of Intelligence) และการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ( Individual) ทั้ งน้ี  ผู ้วิจัยได้ศึกษา 
การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ไดแ้ก่ 
ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นชุมชมเศรษฐกิจสีเขียว นอกจากน้ี ไดศ้ึกษา
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่  
การรับรู้ข่าวสาร ความรู้เก่ียวกับการจดัการ ความตระหนัก ทศันคติ จิตส านึก การมีส่วนร่วม  
ปัจจัยภายนอก ได้แก่  นโยบายภาครัฐ การส่ือสารมวลชน สังคม เศรษฐกิจ ว ัฒนธรรม 
สภาพแวดลอ้ม ที่อยูอ่าศยั นิเวศวิทยา ประชากร เป็นแนวทางในการศึกษา ซ่ึงเน้ือหาและเอกสาร
ดงักล่าว ผูว้จิยัศึกษารวบรวมจากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
 3. เคร่ืองมือและวธีิการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  การศึกษาวิจัยในขั้นตอนน้ี ได้ด าเนินการศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและ 
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถาม (ภาคผนวก ข) ในการรวบรวมขอ้มูลจากผูน้ า
ชุมชนในพื้นที่จงัหวดัอุตรดิตถ์ ประกอบดว้ย ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม การสอบถาม
เก่ียวกับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  
ดา้นชุมชมเศรษฐกิจสีเขียว นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม และปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การรับรู้ข่าวสาร ความรู้เก่ียวกบัการจดัการ ความตระหนัก 
ทศันคติ จิตส านึก การมีส่วนร่วม ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ นโยบายภาครัฐ การส่ือสารมวลชน สังคม 
เศรษฐกิจ วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม ที่อยูอ่าศยั นิเวศวิทยา ประชากร เป็นแนวทางในการศึกษา
ผูว้ิจยัวิจยัน าแบบสอบถามไปให้กลุ่มผูน้ าชุมชนที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง น าแบบสอบถามไปให้ผูน้ า
ชุมชนตอบแบบเจาะจง  
  ส่วนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั โดยศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในเร่ืองที่เก่ียวกบัความคิดเห็นของผูน้ าชุมชนกลุ่มตวัอยา่งต่อภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง และปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ และตรวจสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  
  1.  พระครูสุจิณนนัทกิจ   ประธานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ 
        วดัโป่งค  า  จงัหวดัน่าน  
  2.  นางสาวพชัรินทร์ ไชยพล  ปลดัอ าเภอลบัแล  
        อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
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  3.  นายไพศาล อุตอิน   นกัวชิาการ ส านกังานส่งเสริมการเกษตร 
       อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จากนั้น น ามาปรับปรุง
ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และผูว้ิจัยวิจัยได้ด าเนินการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability)  
โดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ มาทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) 
โดยน าไปทดลองใชก้บักลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน ในอ าเภอตรอน อ าเภอ
ทองแสนขนั และอ าเภอพชิยั โดยน าขอ้มูลที่ไดไ้ปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยการใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมัน่ที่ 0.8 
ขึ้นไป แปลว่า สามารถน าไปใช้ได้ จากการหาค่าความเช่ือมั่นคร้ังน้ี ได้ค่าความเช่ือมัน่ที่ 0.926 
แปลวา่ แบบสอบถามสามารถน าไปใชไ้ด ้
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจัยด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามที่เก็บจาก 
ผูน้ าชุมชนกลุ่มตวัอยา่งมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม แลว้น ามาลงขอ้มูล
และน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และ
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ดงัน้ี 
  4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา 
รายได ้สถานภาพ จ านวนเวลาที่ด  ารงต าแหน่ง ที่ตั้งชุมชน สถิติที่ใชค้ือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ีและร้อยละ 
  4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
ในจงัหวดัอุตรดิตถ์ สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยมีเกณฑ์น ้ าหนักให้คะแนนของแต่ละค าถามและใช้เกณฑ์การแปลผลของข้อมูลของ
แบบสอบถาม   
   1.   เกณฑน์ ้ าหนกัใหค้ะแนนของแต่ละค าถาม   
     ความคิดเห็นมากที่สุด   เท่ากบั     5   คะแนน     
     ความคิดเห็นมาก    เท่ากบั     4   คะแนน     
     ความคิดเห็นปานกลาง  เท่ากบั     3   คะแนน     
     ความคิดเห็นนอ้ย   เท่ากบั     2   คะแนน     
     ความคิดเห็นนอ้ยที่สุด  เท่ากบั     1   คะแนน    
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   2.   เกณฑก์ารแปลผลของขอ้มูลของแบบสอบถาม   
     ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00     หมายถึง  ความคิดเห็นมากที่สุด 
     ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49     หมายถึง  ความคิดเห็นมาก   
     ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49     หมายถึง  ความคิดเห็นปานกลาง   
     ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49     หมายถึง  ความคิดเห็นนอ้ย   
     ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49     หมายถึง  ความคิดเห็นนอ้ยที่สุด 
   3.  ส่วนการหาค่าปัจจัยที่ ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ถึงองคป์ระกอบ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม
กับผูน้ าชุมชนกลุ่มตวัอย่าง เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของผูน้ าชุมชน สถิติที่ใช ้คือ การหาค่าพหุถดถอย (Multiple Regression) 
  กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
   การวิจยัเชิงคุณภาพนั้น ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวศึกษากับผู ้น า ชุมชน 
กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน ด าเนินการคดัเลือกผูน้ าชุมชน กลุ่มตวัอยา่งแบบกระจายครอบคลุม 
ทั้งจงัหวดัอุตรดิตถ์ คดัเลือกผูน้ าชุมชนที่มีศกัยภาพในการน าชุมชน จ านวน 10 คน ที่มีศกัยภาพ 
ในการบริหารจดัการ ด้านชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว จ  านวน 10 คน และที่มีศกัยภาพในการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม จ านวน 10 คน โดยมีการคดัเลือก ดังน้ี อ  าเภอเมือง 3 ต  าบล  
อ าเภอลบัแล 5 ต  าบล อ าเภอพชิยั 5 ต  าบล อ าเภอตรอน 2 ต  าบล อ าเภอทองแสนขนั จ านวน 3 ต  าบล 
อ าเภอท่าปลา จ านวน 6 ต  าบล อ าเภอน ้ าปาด จ านวน 3 ต  าบล อ าเภอ ฟากท่า 2 ต  าบล อ าเภอบา้นโคก  
1 ต  าบล (ภาคผนวก ค)  
  2.  ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
   การศึกษาขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล โดยศึกษาเน้ือหาและศึกษา
เอกสารเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การมีส่วนร่วม ปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหาร
จดัการ ภาวะผูน้ าในการบริหารจดัการ การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ซ่ึงผูว้ิจยัศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ   
ทั้งเอกสาร ต ารา และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
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  3. เคร่ืองมือและวธีิการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   การศึกษาวิจยัในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัด าเนินการศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์ (ภาคผนวก ง)  
ในการรวบรวมข้อมูลจากผูน้ าชุมชน กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 30 คน ในพื้นที่จังหวดัอุตรดิตถ์ 
ประกอบด้วย การบริหารจดัการ การมีส่วนร่วม ปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ ภาวะผูน้ า 
ในการบริหารจดัการ การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์โดยมีแนวทางการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 
   3.1  แนวทางการสมัภาษณ์การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ประเด็นในการสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย การบวนการในการ
บริหาร แนวทางในการบริหารจัดการ แผนการบริหารจัดการ กิจกรรมในการบริหารจัดการ 
แนวทางในการจดักิจกรรมในการบริหารจดัการ แนวทางในการบริหารจดัการเพื่อใชท้รัพยากร 
และส่ิงแวดล้อม การน าทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมาสร้างความเป็นอยู่หรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การจดัสรรทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มที่เหมาะสม แนวทางในการ
จดัสรรทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม แนวทางการบริหาร
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อลดความเส่ียง และปัญหาความขาดแคลนทรัพยากร แนวทาง 
ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แนวทางในการบริหารจดัการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มโดยตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของคน 
ในชุมชน การใชเ้ทคโนโลยหีรือการพฒันาเทคโนโลยใีหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
   3.2 แนวทางในการสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ประเด็นในการสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย 
แนวทางในการให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แรงจูงใจในการให้คนในชุมชน 
เขา้มามีส่วนร่วมในเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มาตรการให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
ในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม แนวทางในการให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
ในการประเมินการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
   3.3 แนวทางในการสัมภาษณ์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ประเด็นในการสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย 
อะไรที่ท  าให้คนในชุมชนหันมาให้ความส าคญัในการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
อะไรที่ท  าใหค้นในชุมชนใหค้วามร่วมมือในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
อะไรที่ท  าใหค้นในชุมชนตระหนกัถึงการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
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   3.4 แนวทางในการสัมภาษณ์ภาวะผูน้ าในการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ประเด็นในการสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย 
ผูน้ าในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนควรมีลักษณะอย่างไร ผูน้ าควรมี
แนวทางอย่างไรในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน ผูน้ าควรมีลักษณะ
อยา่งไรในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ผูน้ าควรน าชุมชนดว้ยรูปแบบใด
ในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
   3.5 แนวทางในการสัมภาษณ์การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ประเด็นในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย การส่งเสริม
พฒันาคนในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ ขายสินคา้ที่มีคุณภาพ 
สามารถท าการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรสู่ความเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาพื้นที่ใหเ้ป็นพื้นที่ปลอดภยั ปราศจากมลพษิรบกวน มีการจดัการของเสีย
อยา่งเป็นระบบ สามารถน าทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมาพฒันาใหเ้กิดเศรษฐกิจและทุกคน
ใชป้ระโยชน์ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสีเขียววนเกษตร การส่งเสริมการพฒันาตวัสินคา้ให้เป็น
สินคา้ที่มีคุณภาพไดม้าตรฐานดา้นความ ปลอดภยั ไม่มีสารพิษตกคา้ง มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต สามารถน าเอาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมาพฒันา 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ชุมชน การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ในชุมชนในการส่งเสริมใหเ้กิดเป็นชุมชนสีเขียวในชุมชน เช่น เกษตรกรรมสีเขียว เป็นตน้  
  4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   การวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนน้ี ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์ที่
เก็บจากผูน้ าชุมชน กลุ่มตวัอยา่ง 30 คน มาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสมัภาษณ์ แลว้
น ามาลงขอ้มูลและน ามาวิเคราะห์ ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลและสังเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis 
and Content Synthesis) น าเสนอในรูปแบบพรรณนาความเรียง 
  ขั้นตอนที่ 2  พฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์โดยผูว้จิยัด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 
  กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
  ผูว้ิจยัน าเอาเน้ือหาขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและปัจจยัที่ส่งผล
ต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ เพือ่น ามา
ประกอบการจดัท าเป็นร่างรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวดัอุตรดิตถ์ และสนทนากลุ่ม  
(Focus Group) ผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 12 คน  
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  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   ขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัก าหนดผูท้รงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม ซ่ึงไดม้าจากการคดัเลือก
แบบเจาะจง ก าหนดผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 12 คน จากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละด้าน ประกอบด้วย  
ด้านการน าชุมชน ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ด้านชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  
ซ่ึงผูว้จิยัก าหนดคุณสมบติัผูท้รงคุณวฒิุ ดงัน้ี  
   1.1 ดา้นการน าชุมชน เป็นผูท้ี่มีความสามารถน าชุมชน มีศกัยภาพชกัจูงโน้มนา้ว
ใหค้นในชุมชนสามารถด าเนินการตามได ้ 
   1.2  ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เป็นผูท้ี่มีการด าเนินการ 
ในด้านการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนอย่างต่อเน่ือง และสามารถบริหารจดัการ
ชุมชนตนเองได ้
   1.3  ดา้นชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว เป็นผูท้ี่สามารถพฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชนเพื่อสร้างให้เกิดรายได ้หรือมีแนวทางที่ชัดเจนในการน าเอาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
มาใชป้ระโยชน์เพือ่ใหเ้กิดเศรษฐกิจ 
  2. ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
   ขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล โดยศึกษาเน้ือหาและศึกษาเอกสาร
เก่ียวกับการพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงผูว้ิจยัได้ศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎี ในการพฒันา
รูปแบบจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งเอกสาร ต ารา และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง เพือ่พฒันากรอบด าเนินการ
พฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
  3. เคร่ืองมือและวธีิการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   ขั้นตอนน้ี ผู ้วิจัยด าเนินการโดยใช้เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย  ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการสนทนากลุ่ม (ภาคผนวก จ) ออกแบบให้มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม การแสดง 
ความคิดเห็น และความเป็นไปไดข้องรูปแบบที่ได้พฒันาขึ้น รวมถึงความเหมาะสมของรูปแบบ   
ซ่ึงผู ้วิจัยได้พ ัฒนาขึ้ น ด าเนินการสนทนากลุ่มในประเด็นการพัฒนารูปแบบภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมที่ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเป็นร่างรูปแบบ
ขึ้นมา ด าเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) โดยแนวทาง
การวิเคราะห์ ผูว้ิจยัจะพิจารณาจากประเด็นที่เป็นภาพรวมของบริบทที่เก่ียวขอ้ง คือ ปัจจยัภายใน 
ได้แก่ ผูน้ าชุมชนและทรัพยากรส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวขอ้ง ส่วนปัจจยัภายนอก ได้แก่ บริบทสังคม  
ที่มีผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อจดักลุ่มประเภทของเน้ือหาของรูปแบบ 
เพือ่จะพฒันารูปแบบใหส้มบูรณ์ เม่ือไดรู้ปแบบที่เหมาะสมแลว้ ใหผู้ท้รงคุณวฒิุไดพ้จิารณาวิพากษ์
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ร่วมกัน เพื่อเสนอแนะความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
เพือ่การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์  
  4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   การวเิคราะห์ขอ้มูลขั้นตอนน้ี ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ
โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis ) ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบที่ได้
พฒันาขึ้น ตรวจสอบความถูกตอ้งกับการบนัทึกการสนทนากลุ่มและการจดักระท าของข้อมูล 
การสนทนากลุ่ม ใชว้ธีิการจดักลุ่มขอ้มูล หาความคลา้ยคลึงกนัของขอ้มูล ความซ ้ าของเน้ือหา  ความ
แตกต่างของข้อ เสนอแนะ เพื่อประกอบสร้าง เ ป็นรูปแบบภาวะผู ้น าการเป ล่ียนแปลง  
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์     
ใหมี้ความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น 
  กำรวิจัยผสมผสำน 
  การศึกษาวิจยัผสมผสานในประเด็นน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาโดยการใชข้อ้มูลการศึกษา
เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การศึกษาวิเคราะห์ปัจจยั และการใชข้อ้มูล
เชิงคุณภาพ ได้แก่ การสังเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT 
Analysis) มาผสานขอ้มูล แลว้สงัเคราะห์เป็นแนวทางการพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ 
เพือ่ใหไ้ดรู้ปแบบที่เหมาะสม  
  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์โดยผูว้จิยัด าเนินการ ศึกษา 
ดงัน้ี 
  กำรศึกษำเชิงปริมำณ 
  1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
   การประเมินรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงน้ี ผูว้ิจัยด าเนินการโดยก าหนด
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 15 คน ที่มีความรู้ ความสามารถในแต่ละดา้น  
  2. ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
   การศึกษาในขั้นตอนน้ี ผู ้วิจัยด าเนินการศึกษาเพื่อประเมินรูปแบบภาวะผูน้ า 
การเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
ในจงัหวดัอุตรดิตถ์ มีเน้ือหาในการประเมิน ไดแ้ก่ ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็น
ประโยชน์  
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  3. เคร่ืองมือและวธีิการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   การศึกษาในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจัยด าเนินการศึกษา เพื่อประเมินรูปแบบภาวะผู ้น า 
การเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ด าเนินการโดยใชแ้บบประเมินที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น (ภาคผนวก ช) วเิคราะห์เน้ือหา
เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ  
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert โดยน ารูปแบบที่พฒันาขึ้นมา  
เกณฑน์ ้ าหนกัใหค้ะแนนของแต่ละค าถามและใชเ้กณฑก์ารแปลผลของขอ้มูลของแบบสอบถาม   
   1.   เกณฑน์ ้ าหนกัใหค้ะแนนของแต่ละค าถาม   
     ความคิดเห็นมากที่สุด   เท่ากบั     5   คะแนน     
     ความคิดเห็นมาก    เท่ากบั     4   คะแนน     
     ความคิดเห็นปานกลาง  เท่ากบั     3   คะแนน     
     ความคิดเห็นนอ้ย   เท่ากบั     2   คะแนน     
     ความคิดเห็นนอ้ยที่สุด  เท่ากบั     1   คะแนน    
   2.   เกณฑก์ารแปลผลของขอ้มูลของแบบสอบถาม   
     ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00     หมายถึง  ความคิดเห็นมากที่สุด 
     ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49     หมายถึง  ความคิดเห็นมาก   
     ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49     หมายถึง  ความคิดเห็นปานกลาง   
     ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49     หมายถึง  ความคิดเห็นนอ้ย   
     ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49     หมายถึง  ความคิดเห็นนอ้ยที่สุด 
  4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินที่เก็บจาก
ผู ้ทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบประเมิน แล้วน ามาลงข้อมูลและ  
น ามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และ 
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ดงัน้ี 
    4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา 
รายได ้สถานภาพ สถิติที่ใชค้ือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ีและร้อยละ 
   4.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูป้ระเมินเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู ้น า 
การเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
ในจังหวดัอุตรดิตถ์ สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตำรำงที่  3.1   สรุปข้ันตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

ค ำถำมกำรวิจัย วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
ประชำกรและ 
กลุ่มตัวอย่ำง 

เคร่ืองมือ / วิธีกำรที่
ใช้ 

ในแต่ละขั้นตอน 
แหล่งข้อมูล 

วิธีกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
และกำรน ำเสนอผล 

1. ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงเพือ่
การบริหารและ
ปัจจยัที่ส่งผลต่อ
การจดัการ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนเศรษฐกิจ 

    สีเขียวในจงัหวดั 
อุตรดิตถ ์ 

   เป็นอยา่งไร 

กำรศึกษำเชิงปริมำณ 
เพือ่ศึกษาภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงเพือ่การ
บริหารและปัจจยัที่ส่งผล
ต่อการจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดั
อุตรดิตถ ์
กำรศึกษำเชิงคุณภำพ 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
เพือ่การบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

1.  ประชากร ไดแ้ก่ 
ผูน้ าชุมชนใน
จงัหวดัอุตรดิตถ ์
จ  านวน 539 คน  

2.  กลุ่มตวัอยา่งผูน้ า
ชุมชนในจงัหวดั
อุตรดิตถ ์จ านวน 
510 คน  

 
ผูน้ าชุมชน 
กลุ่มตวัอยา่ง  
จ านวน 30 คน 

1.  แบบสอบถาม 
2.  สอบถามผูน้ า

ชุมชนในพื้นที่
จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสมัภาษณ์ 

1.   ผูน้ าชุมชนในพื้นที่
จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

2.    ศูนยว์ทิยบริการ 
หอ้งสมุดและระบบ 
Internet 

 
 
 
 
ผูน้ าชุมชนในพื้นที่จงัหวดั
อุตรดิตถ ์
 

1. วิเคราะห์เน้ือหา  
2. ความถ่ี ร้อยละค่าเฉล่ีย  
    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
3. การหาค่าพหุ-ถดถอย 
(Multiple Regression) 

 
 
1. การวเิคราะห์ขอ้มูลและ
สงัเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis and 
Content Synthesis)  

2.  น าเสนอในรูปแบบ
พรรณนาความเรียง 
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ตำรำงที่  3.1   (ต่อ) 

ค ำถำมกำรวิจัย วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
ประชำกรและ 
กลุ่มตัวอย่ำง 

เคร่ืองมือ / วิธีกำรทีใ่ช้ 
ในแต่ละขั้นตอน 

แหล่งข้อมูล 
วิธีกำรวเิครำะห์

ข้อมูล 
และกำรน ำเสนอผล 

2. รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงเพือ่การ
บริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว 

    ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
    ควรเป็นอยา่งไร 

กำรศึกษำเชิงคุณภำพ 
2. เพือ่พฒันารูปแบบภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง 

   เพือ่การบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดั
อุตรดิตถ ์

ผูท้รงคุณวฒิุ 
ในการสนทนา
กลุ่ม ซ่ึงไดม้าจาก
การคดัเลือกแบบ
เจาะจง ก าหนด
ผูท้รงคุณวฒิุ  
จ านวน 12 คน 

1. สมัภาษณ์เชิงลึก  
    (In – depth 

Interview) 
2. สงัเกตและสอบถาม 
(Observe and 
Question) 

3. การท า Focus Group 
Discussion 

บุคลากรหลกั 
และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวขอ้ง 
 

การวเิคราะห์
เน้ือหา (Content 
Analysis ) 

3. ผลการประเมินรูปแบบ
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
เพือ่การบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว
ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 

กำรศึกษำเชิงปริมำณ 
3. เพือ่ประเมินรูปแบบภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงเพือ่การบริหาร
จดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจ
สีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

ผูท้รงคุณวฒิุ  
15 คน 

แบบประเมิน 
ความเหมาะสม 

บุคลากรหลกัและ
หน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง 
 

ค่าความถ่ี  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวดัอุตรดิตถ์ โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods) ด าเนินการศึกษาวจิยั ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีผลการวจิยั ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1  ผลการศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารและปัจจยัที่ส่งผล 
ต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

1. ผลการศึกษาประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ผลการศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
3. ผลการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน

เศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
4.  ผลการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
 ตอนที่  2  ผลการพัฒนารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
 ตอนที่ 3  ผลการประเมินรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
 ผลการศึกษา ดงัน้ี  
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ตอนที่ 1  ผลการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบริหารและปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 1. ผลการศึกษาเชิงปริมาณ  
  1.1 ผลการศึกษาประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ตารางที่  4.1   เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 489 95.9 
หญิง 21 4.1 
รวม 510 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 489 คน  
คิดเป็นร้อยละ 95.9 เป็นเพศหญิง จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 
 
ตารางที่  4.2   อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
36 – 40 ปี 11 2.2 
41 – 45 ปี 45 8.8 
46 – 50 ปี 110 21.6 
51 – 55 ปี 179 35 
56 – 60 ปี 165 32.4 

รวม 510 100.0 
 
 จากตารางที่  4.2 พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีอายุระหว่าง 51 – 55 ปี  
จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา มีอายุระหว่าง 56 – 60 ปี จ  านวน 165 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 32.4 รองลงมา มีอายุระหว่าง 46 – 50 ปี จ  านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 รองลงมา  
มีอายุระหว่าง 41 – 45 ปี จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และมีอายรุะหว่าง 36 – 40 ปี จ  านวน  
11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.3   การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 44 8.6 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 90 17.6 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 310 60.8 
ปริญญาตรี 66 12.9 

รวม 510 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมา มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน้ 
จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 รองลงมา มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.9 และระดบัการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.4   รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
7,001 – 8,000 บาท 148 29.0 
8,001 – 9,000 บาท 159 31.2 
10,000 บาท ขึ้นไป 203 39.8 

รวม 510 100.0 
 
 จากตารางที่  4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีรายได้ 10,000 บาท ขึ้ นไป 
จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมา มีรายได้ระหว่าง   8,001 – 9,000 บาท จ านวน  
159 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 และมีรายได้ระหว่าง  7,001 – 8,000 บาท จ านวน 148 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 29 ตามล าดบั  
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ตารางที่  4.5   สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
มีครอบครัว 510 100.0 
รวม 510 100 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพ มีครอบครัวทั้งหมด จ านวน  
510 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ตารางที่  4.6   จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

จ านวนที่ด ารงต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
2 ปี 156 30.6 
5 ปี 134 26.3 
10 ปี 190 37.3 
15 ปี 16 3.1 
20 ปี 14 2.7 

รวม 510 100.0 
 
 จากตารางที่  4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง 10 ปี จ  านวน  
190 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมา ด ารงต าแหน่ง 2 ปี จ  านวน 30.6 รองลงมา ด ารงต าแหน่ง 5 ปี 
จ  านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมา ด ารงต าแหน่ง 20 ปี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.7 และด ารงต าแหน่ง 15 ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดบั 

ตารางที่  4.7   ที่ต้ังชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เขตที่ต้ังชุมชน จ านวน ร้อยละ 
ในเขตเทศบาล 130 25.5 
นอกเขตเทศบาล 380 74.5 

รวม 510 100.0 
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 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ที่ต ั้งชุมชนของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ ตั้งอยู่นอกเขต
เทศบาล จ านวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาล จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.5 
 
ตารางที่  4.8   ที่ต้ังชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ที่ต้ังชุมชน จ านวน ร้อยละ 
ใกลก้บัเขตตวัเมือง 159 31.2 
นอกเขตตวัเมือง 351 68.8 

รวม 510 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ที่ต ั้ งชุมชนของผูต้อบแบบสอบถาม ตั้ งอยู่นอกเขตตัวเมือง 
จ านวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 ตั้งอยูใ่กลก้บัเขตตวัเมือง จ  านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 
 
ตารางที่  4.9   ลักษณะที่ต้ังชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะที่ต้ังชุมชน จ านวน ร้อยละ 
พื้นที่ติดกบัป่าไม ้ 147 28.8 
พื้นที่ไม่ไดติ้ดกบัป่าไม ้ 257 50.4 
พื้นที่ป่าไมล้อ้มรอบ 106 20.8 

รวม 510 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ลักษณะที่ตั้งชุมชนของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีพื้นที่
ไม่ไดติ้ดกบัป่าไม ้จ  านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 มีพื้นที่ติดกบัป่าไม ้147 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.8 และมีพื้นที่ป่าไมล้อ้มรอบ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 
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ตารางที่  4.10   การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน 
 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน จ านวน ร้อยละ 
เคย 463 90.8 
ไม่เคย 47 9.2 

รวม 510 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ในชุมชน  จ านวน 463 คน คิดเป็นร้อยละ 90.8 ไม่ เคยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน  
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2  
 
ตารางที่  4.11   การได้รับความรู้ ปัญหา ข่าวสาร เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
ส่วนราชการ 333 65.3 
โทรทศัน์ 510 100.00 
หนงัสือพมิพ ์ 483 94.7 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับความรู้ ปัญหา ข่าวสาร 
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่วนใหญ่จากโทรทัศน์ จ  านวน 510 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 รับรู้จากหนังสือพิมพ์ จ  านวน 483 คน คิดเป็นร้อยละ 94.7 รับรู้จากส่วนราชการ  
จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 
 
ตารางที่  4.12    การเข้ารับการอบรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การเข้ารับอบรม จ านวน ร้อยละ 
เคย 64 12.5 
ไม่เคย 446 87.5 

รวม 510 100.0 
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 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน 446 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 เคย เขา้รับการอบรม
เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
 
ตารางที่  4.13   ความรู้ ความเข้าใจทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ความรู้ ความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 
ส่ิงที่มีอยูต่ามธรรมชาติและมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์ 369 72.4 
ส่ิงที่อยูต่ามธรรมชาติและมนุษยต์อ้งดูแลรักษา 141 27.6 

รวม 510 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความรู้ความเขา้ใจทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มว่า ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงที่มีอยูต่ามธรรมชาติและมนุษยน์ ามาใช้
ประโยชน์ จ  านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 72.4 มีความเข้าใจว่า ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
หมายถึง ส่ิงที่อยูต่ามธรรมชาติและมนุษยต์อ้งดูแลรักษา จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 

ตารางที่  4.14   ความส าคญัของทรัพยากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความส าคญั จ านวน ร้อยละ 
ใช่ 510 100.0 
รวม 510 100 

 จากตารางที่  4.14 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นความส าคัญของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มต่อการด ารงชีวติ จ  านวน 510 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ตารางที่ 4.15  การพูดคุยสนทนาปัญหาส่ิงแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การพูดคุย จ านวน ร้อยละ 
นาน ๆ คร้ัง 198 38.8 
บ่อยพอสมควร 288 56.5 
บ่อยมาก 24 4.7 

รวม 510 100.0 
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 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีการพูดคุยหรือสนทนาเร่ือง
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มกบัคนในชุมชนบ่อยพอสมควร จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมา 
พดูคุย นาน ๆ คร้ัง จ  านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 และ พูดคุยบ่อยมาก จ านวน 24 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 4.7 ตามล าดบั 
  1.2    ผลการศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

ตารางที่  4.16    ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการมีอุดมการณ์ 

การมีอุดมการณ์ (Ideology) �̅� S.D. แปลผล 
1.    แสดงให้เห็นถึงวิสัยทศัน์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  

4.50 0.50 มากที่สุด 

 2.   ประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง เสียสละเพื่อการบริหาร
จัดการท รัพยากรและ ส่ิงแวดล้อมของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว  

4.11 0.32 มาก 

3.   ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่ใช้
อ  านาจเพื่อประโยชน์ตน เพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  

4.18 0.68 มาก 

รวม 4.26 0.5 มาก 
  
 จากตารางที่  4.16 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
สรุปไดว้่า ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นดา้นการมีอุดมการณ์ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.26  
โดยผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทศัน์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เพื่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉล่ีย 4.50 
รองลงมา คือ การใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ์สุจริต ไม่ใช้อ  านาจเพื่อประโยชน์ตน  
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ีย 4.18 รองลงมา คือ ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งเสียสละ เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.11 ตามล าดบั  
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ตารางที่  4.17    ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านความคดิสร้างสรรค์ 

 

ความคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking) �̅� S.D. แปลผล 
1.    สร้างความมั่นใจในการคิดคน้หาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อ

การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  

4.43 0.74 มาก 

2.    คิดและตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว เพื่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  

4.12 0.65 มาก 

3.    หาแนวคิดและวิธีการที่สร้างสรรค์ เพื่อการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจ
สีเขียว  

4.27 0.57 มาก 

รวม 4.27 0.65 มาก 
 

 จากตารางที่  4.17 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
สรุปไดว้า่ ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ดา้นความคิดสร้างสรรค์ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
4.27 โดยผู ้น าชุมชนแสดงความคิดเห็นการสร้างความมั่นใจในการคิดค้นหาวิธีการใหม่ ๆ  
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมา คือ การหาแนวคิดและวิธีการที่สร้างสรรค์ เพื่ อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.27 รองลงมา  
คือ การคิดและตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.12 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.18   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 

 

การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Modeling) �̅� S.D. แปลผล 
1.   ส ร้างความเช่ือมั่นให้กับคนในชุมชน เพื่อการ 

บริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว  

4.56 0.49 มากที่สุด 

2.   สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนในการ
บริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว 

4.78 0.41 มากที่สุด 

3.   สามารถโน้มน้าวให้คนในชุมชนปฏิบตัิตามในการ
บริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว  

4.34 0.47 มาก 

รวม 4.56 0.46 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่  4.18 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
สรุปได้ว่า ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉล่ีย 4.56 โดยที่ผูน้  าชุมชนแสดงความคิดเห็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชน 
ในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยูใ่นระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉล่ีย 4.78 รองลงมา คือ การสร้างความเช่ือมั่นให้กับคนในชุมชน เพื่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉล่ีย 4.56 
รองลงมาคือ สามารถโน้มน้าวให้คนในชุมชนปฏิบัติตามในการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.34 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.19    ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

 

การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) �̅� S.D. แปลผล 
1.   สร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบัคนในชุมชนในการบริหาร

จัดการท รัพยากรและ ส่ิงแวดล้อมของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว  

4.55 0.80 มากที่สุด 

2.    มีการกระตุน้คนในชุมชนใหเ้กิดความทา้ทายในการ
บริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว  

4.27 0.71 มาก 

3.    เสริมสร้างคนในชุมชนให้มีขวญัก าลังใจในการ
บริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว  

4.48 0.75 มาก 

รวม 4.43 0.75 มาก 
 

 จากตารางที่  4.19 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
สรุปได้ว่า ผู ้น าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ีย 4.43 โดยที่ผูน้  าชุมชนแสดงความคิดเห็นว่าการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกับคนในชุมชน 
ในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยูใ่นระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉล่ีย 4.55 รองลงมา คือ การเสริมสร้างคนในชุมชนให้มีขวญัก าลังใจในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.48 รองลงมา  
คือ มีการกระตุน้คนในชุมชนให้เกิดความทา้ทายในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.27 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.20   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ของชุมชนเศรษฐกิจสี เขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์  ด้านการสร้างวัฒนธรรม 
การท างานแบบมีส่วนร่วม 

 

การสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Working Culture) 

�̅� S.D. แปลผล 

1.   มีแนวทางให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ท างาน  เพื่ อการบ ริหารจัดการท รัพยากรและ 
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  

4.34 1.02 มาก 

2.   ส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นเป้าหมายในการท างาน
ร่วมกัน  เพื่ อการบ ริหารจัดการท รัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

4.47 0.49 มาก 

3.   มีแนวทางให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จัดการอย่างมี คุณภาพ  เพื่ อการบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

4.79 0.40 มากที่สุด 

4.    มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายให้กับชุมชน เพื่อ
การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

4.29 0.52 มาก 

รวม 4.47 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่  4.20 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
สรุปไดว้่า ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ดา้นการสร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.47 โดยที่ผู ้น าชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า การมีแนวทางให้คน 
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉล่ีย 4.74 รองลงมา คือ  
การส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นเป้าหมายในการท างานร่วมกัน เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.47 รองลงมา คือ มีแนวทาง
ให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการท างาน เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.34 รองลงมา คือ มีแนวทางในการสร้าง
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เครือข่ายให้กบัชุมชน เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.29 ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.21   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการกระตุ้นใช้ปัญญา 
 

การกระตุ้นใช้ปัญญา (Stimulation of Intelligence) �̅� S.D. แปลผล 
1.   ส ร้างความมั่น ใจและส่งเส ริมให้คนในชุมชน 

ได้เรียน รู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

4.53 0.80 มากที่สุด 

2.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชน ได้แสดง
ความคิดเห็นในการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.21 0.71 มาก 

3.   ส่งเสริมคนในชุมชนในการเรียนรู้ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.43 0.75 มาก 

4.   ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการวิเคราะห์  สาเหตุ  
ปัญหา โดยใชข้อ้มูลในการบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.34 0.75 
 

มาก 

5.   มีการพูด คุย หาสาเหตุ  วิ เคราะห์ ปัญหากับคน 
ในชุมชนร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.11 0.31 
 

มาก 

รวม 4.32 0.66 มาก 
 
 จากตารางที่  4.21 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
สรุปไดว้า่ ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ดา้นการกระตุน้ใชปั้ญญา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
4.32 โดยที่ผูน้  าชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า การสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้คนในชุมชน 
ได้เรียนรู้เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยูใ่นระดับ 
มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.53 รองลงมา คือ การส่งเสริมคนในชุมชนในการเรียนรู้ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน อยูใ่นระดบั ชมาก มีค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมา คือ การส่งเสริมให้คนในชุมชน 
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มีการวิเคราะห์ สาเหตุ ปัญหาโดยใชข้อ้มูลในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.34 ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.22   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
 
การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (Individual) �̅� S.D. แปลผล 
1.   เปิดโอกาสให้คนในชุมชนแสดงความคิดเห็น 

อย่างอิสระในการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.25 0.50 มาก 

2.   ส่งเสริมให้คนในชุมชนสร้างความมั่นใจในตนเอง 
และมอบหมายงานในการบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.38 0.47 มาก 

3.   ค  านึ ง ถึ งความแตก ต่างระหว่างบุ คคลในการ
มอบหมายงานเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.30 0.75 มาก 

รวม 4.31 0.57 มาก 
 
 จากตารางที่  4.22 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
สรุปได้ว่า ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ีย 4.31 โดยที่ผูน้  าชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า การส่งเสริมให้คนในชุมชนสร้างความมัน่ใจ
ในตนเอง และมอบหมายงานในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน อยู่ใน 
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.38 รองลงมา คือ การค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการมอบหมาย
งานเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.30 
รองลงมา คือ การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.25 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.23   สรุปผลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในแต่ละด้าน 

 

ประเด็น �̅� S.D. แปลผล 
การมีอุดมการณ์ (Ideology) 4.26 0.5 มาก 
ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 4.27 0.65 มาก 
การเป็นแบบอยา่งที่ดี (Role Modeling) 4.56 0.46 มากที่สุด 
การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) 4.43 0.75 มาก 
การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Working Culture) 

4.47 0.61 มาก 

การกระตุน้ใชปั้ญญา (Stimulation of Intelligence) 4.32 0.66 มาก 
การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (Individual) 4.31 0.57 มาก 

รวม 4.37 0.60 มาก 
 
 จากตารางที่  4.23  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  

เพือ่การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์สรุป
ไดว้่า ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในแต่ละดา้น อยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย 4.37 โดยที่ผูน้  า
ชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า ด้านการเป็นแบบอยา่งที่ดี (Role Modeling) อยูใ่นระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.56 รองลงมาคือ การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม (Participatory Working 
Culture) อยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย 4.47 รองลงมาคือ การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) อยูใ่น
ระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมาคือ การกระตุน้ใช้ปัญญา (Stimulation of intelligence) อยูใ่น
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.32 รองลงมาคือ การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (Individual) อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.31 รองลงมาคือ ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.27 
รองลงมา คือ การมีอุดมการณ์ (Ideology) อยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย 4.26 ตามล าดบั 
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  1.3 ผลการศึกษาการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจ 
สีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
ตารางที่  4.24  การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัด

อุตรดิตถ์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม �̅� S.D. แปลผล 
1.   สามารถจัดกระบวนการเพื่อจัดการท รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
4.50 0.50 มากที่สุด 

2.   สามารถจดักิจกรรมเพื่อลดปัญหาทางทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.11 0.31 มาก 

 3.   สามารถจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เพือ่อ านวยประโยชน์ในชุมชน 

4.82 0.38 มากที่สุด 

4.   ส่งเสริมความร่วมมือในชุมชนในการสร้างระเบียบ 
หรือกฎเกณฑ์ในชุมชนในการดูแลทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.35 0.97 มาก 

5.   มีกลไกในการขบัเคล่ือนชุมชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.06 0.64 มาก 

6.   จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.32 0.59 มาก 

รวม 4.36 0.57 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวดัอุตรดิตถ์ สรุปได้ว่า ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่  
มีความคิดเห็นดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม อยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.36  
โดยที่ผู ้น าชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เพื่ออ านวยประโยชน์ในชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.82 รองลงมา ได้แก่ สามารถ 
จดักระบวนการ เพื่อจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน อยู่ในระดบัมากที่สุด  
มีค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมา ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือในชุมชนในการสร้างระเบียบ หรือ
กฎเกณฑใ์นชุมชนในการดูแลทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.35 
รองลงมา ได้แก่ ท่านจดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจดัการทรัพยากรและ
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ส่ิงแวดล้อมในชุมชน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.32 รองลงมา ได้แก่ สามารถจัดกิจกรรม  
เพื่อลดปัญหาทางทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.11 และ 
มีกลไกในการขับเคล่ือนชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน  
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.25  การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัด

อุตรดิตถ์ ด้านชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
 
ชุมชมเศรษฐกิจสีเขียว �̅� S.D. แปลผล 
1.   ส่งเสริมพฒันาคนในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี

ขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้ นจากการ ขายสินค้าที่มีคุณภาพ 
สามารถท าการผลิต ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

4.06 0.60 มาก 

2.   มีการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรสู่ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.92 0.48 มาก 

3.   มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ปราศจาก
มลพษิรบกวน มีการจดัการ ของเสียอยา่งเป็นระบบ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

4.   สามารถน าทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมา
พฒันาให้เกิดเศรษฐกิจและทุกคนใช้ประโยชน์ เช่น 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสีเขียว วนเกษตร  

4.49 0.50 มาก 

5.   มีการส่งเสริมการพัฒนาตัวสินค้าให้เป็นสินค้าที่ มี
คุณภาพไดม้าตรฐานดา้นความ ปลอดภยั ไม่มีสารพิษ
ตกคา้ง มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยุกต์ใช้ใน 
กระบวนการผลิต 

4.67 0.46 มากที่สุด 

6.   สามารถน าเอาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมา
พฒันาเพือ่ส่งเสริมใหเ้กิดผลิตภณัฑห์รือสินคา้ชุมชน 

4.41 0.49 มาก 

7.   มีการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชนในการส่งเสริมให้เกิดเป็นชุมชนสีเขียวใน
ชุมชน เช่น เกษตรกรรมสีเขียว เป็นตน้  

4.67 0.47 มากที่สุด 

 4.46 0.43 มาก 
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 จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวดัอุตรดิตถ์ สรุปได้ว่า ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่ 
มีความคิดเห็น ด้านชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.46 โดยที่ผูน้  าชุมชน 
แสดงความคิดเห็นว่า การพฒันาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภยั ปราศจากมลพิษรบกวน มีการจดัการ 
ของเสียอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉล่ีย 5.00 รองลงมา ได้แก่ มีการส่งเสริม 
การพฒันาตวัสินคา้ให้เป็นสินคา้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานดา้นความปลอดภยั ไม่มีสารพิษตกคา้ง  
มีการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต และมีการอนุรักษ์และพฒันา
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนในการส่งเสริมให้เกิดเป็นชุมชนสีเขียวในชุมชน เช่น 
เกษตรกรรมสีเขียว เป็นต้น ทั้ งสองข้ออยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉล่ีย 4.67 รองลงมา ได้แก่  
สามารถน าทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมาพฒันาให้เกิดเศรษฐกิจและทุกคนใชป้ระโยชน์ 
เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสีเขียววนเกษตร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.49 รองลงมา ได้แก่ 
สามารถน าเอาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมาพฒันาเพือ่ส่งเสริมใหเ้กิดผลิตภณัฑห์รือสินคา้
ชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.41 รองลงมา ได้แก่ ส่งเสริมพฒันาคนในชุมชนให้มีชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากการขายสินคา้ที่มีคุณภาพ สามารถท าการผลิตที่เป็นมิตร 
กบัส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 และมีการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรสู่ความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.92 ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.26   สรุปผลการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในทุกด้าน 
 

ประเด็น �̅� S.D. แปลผล 
การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 4.36 0.57 มาก 
ชุมชมเศรษฐกิจสีเขียว 4.46 0.43 มาก 

รวม 4.41 0.50 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวดัอุตรดิตถ์ สรุปได้ว่า ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่  
มีความคิดเห็นในทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.41 โดยที่ผูน้  าชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า  
ดา้นชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.46 และดา้นการบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.36 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.27   สรุปภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ประเด็น �̅� S.D. แปลผล 
1.   ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการ

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสี
เขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

4.40 0.59 มาก 

2.   การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

4.41 0.50 มาก 

รวม 4.40 0.54 มาก 
 

 จากตารางที่  4.27 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
และการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
สรุปได้ว่า ผู ้น าชุมชนส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นแต่ละด้าน  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.40  
โดยที่ผูน้  าชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.41 และภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.40 ตามล าดบั 
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 1.4    ผลการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
  การศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหาร 
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ในประเด็นน้ี 
มีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
เศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้ก าหนด
สัญลักษณ์ของตวัแปรต่าง ๆ ดังน้ี 

x̅   แทน  ค่าเฉล่ีย  
S.D.   แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
N    แทน  จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง  
t    แทน  ค่าที่ใชพ้จิารณาใน t – distribution  
F    แทน  ค่าที่ใชพ้จิารณาใน F – distribution  
R    แทน  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ 
R2

 
   แทน  ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์  

S.E.E.   แทน  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์  
B    แทน  ค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยพหุคูณของตวัแปร 

พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
β    แทน  ค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยพหุคูณของตวัแปร 

พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 Total แทน ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการ   
   ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

 Information  แทน ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
 Manage  แทน ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัการจดัการ 
 Awareness  แทน ปัจจยัดา้นความตระหนกั 
 Attitude  แทน ปัจจยัดา้นทศันคติ 
 Conscious mind แทน ปัจจยัดา้นจิตส านึก 
 Participation  แทน ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม 
 Policies  แทน ปัจจยัดา้นนโยบายรัฐ 
 communication  แทน การส่ือสารมวลชน 
 Social   แทน ปัจจยัดา้นสงัคม 
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 Economic  แทน ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
 Culture  แทน ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
 Environment  แทน ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 Residence  แทน ปัจจยัดา้นที่อยูอ่าศยั 
 Ecology  แทน ปัจจยัดา้นนิเวศวทิยา 
 Population  แทน ปัจจยัดา้นประชากร 
 
ตารางที่  4.28   ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร (Information) 
 

ด้านการรับรู้ข่าวสาร (Information) �̅� S.D. แปลผล 
1.   การใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ให้กับคนในชุมชนเขา้ใจ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
4.62 0.48 มากที่สุด 

2.  ได้รับข้อมูลข่าวสารในการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนจากเจา้หน้าที่ของรัฐ และหรือ
จากภาคเอกชน 

3.93 0.49 มาก 

3.   ได้รับข่าวสารในเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
อยา่งต่อเน่ือง 

4.75 0.42 มากที่สุด 

4.   ไดรั้บข่าวสารในเร่ืองความส าคญัของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

4.20 0.50 มาก 

5.   ไดรั้บข่าวสารใหต้ระหนักในเร่ืองของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

4.33 0.47 มาก 

6.   ได้รับข่าวสารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกสาร
อยา่งต่อเน่ือง 

4.00 0.75 มาก 

7.   รับ รู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

4.36 0.54 มาก 

รวม 4.31 0.52 มาก 
 
 จากตารางที่  4.28 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร  
สรุปได้ว่า ผู ้น าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.31  
โดยที่ผูน้  าชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า ชุมชนได้รับข่าวสารในเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
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อย่างต่อเน่ือง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.75 รองลงมา ได้แก่ การใช้ส่ือประชาสัมพนัธ ์
ให้กับคนในชุมชนเข้าใจทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย  
4.62 รองลงมา ได้แก่  การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมและ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ือง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.36 และรองลงมา ได้แก่ ได้รับ
ข่าวสารให้ตระหนักในเร่ืองของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง อยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย 4.33 ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.29   ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการ (Manage) 
 

ด้านความรู้เกีย่วกับการจัดการ (Manage) �̅� S.D. แปลผล 
1.   ความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ในชุมชน 
4.33 0.62 มาก 

2.   ความรู้และเข้าใจความส าคัญของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.37 0.63 มาก 

3.   ความรู้และเข้าใจประโยชน์ของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.16 0.81 มาก 

4.   ความรู้และเข้าใจการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

3.92 0.47 มาก 

5.   การน าความรู้จากส่ือต่าง ๆ มาใช้ในการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.58 0.49 มากที่สุด 

6.   การปรับประยกุต์ใชอ้งค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มาใชใ้น
การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.45 0.49 มาก 

7.   การส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้และเข้าใจเก่ียวกับ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.54 0.49 มากที่สุด 

8.   การส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้และเขา้ใจความส าคญั
ของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.24 0.81 มาก 

9.   การส่งเสริมให้คนในชุมชนเขา้มาเรียนรู้การบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.55 0.77 มากที่สุด 

รวม 4.34 0.62 มาก 
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 จากตารางที่  4.29  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับ 
การจดัการ สรุปไดว้่า ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยที่ผูน้  า
ชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า ชุมชนน าความรู้จากส่ือต่าง ๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชน อยูใ่นระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.58 รองลงมา ไดแ้ก่ การส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้และ
เขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน อยูใ่นระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.54 รองลงมา
ได้แก่ การส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ในชุมชน อยูใ่นระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.55 และรองลงมา ไดแ้ก่ การปรับประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้
ด้านต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ีย 4.45 ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.30   ปัจจัยด้านความตระหนัก (Awareness) 
 

ด้านความตระหนัก (Awareness) �̅� S.D. แปลผล 
1.    การตระหนักในเร่ืองของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ในชุมชน 
3.83 0.56 มาก 

2.   การตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

3.78 0.69 มาก 

3.   การตระหนกัถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

3.84 0.76 มาก 

4.   คนในชุมชนมีการตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.02 0.73 มาก 

5.   การประชาสัมพนัธ์ให้คนในชุมชนตระหนักในเร่ือง
ของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

3.85 0.82 มาก 

6.    การพูดคุยกบัคนในชุมชนเพื่อให้เกิดความตระหนัก
ในเร่ืองของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

3.79 0.79 มาก 

7.   การสร้างความตระหนักในการบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มใหก้บัคนในชุมชน 

3.86 0.67 มาก 

8.   คนในชุมชนตระหนักถึงความส าคญัของทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.02 0.68 มาก 

รวม 3.87 0.71 มาก 
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 จากตารางที่  4.30 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านความตระหนัก  
สรุปไดว้า่ ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.87 โดยที่ผูน้  า
ชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า คนในชุมชนตระหนักถึงความส าคญัของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
ในชุมชน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.45 รองลงมา ไดแ้ก่ การสร้างความตระหนักในการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้กับคนในชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมา 
ไดแ้ก่ คนในชุมชนมีการตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ีย 4.30 และการตระหนักในเร่ืองของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน อยูใ่นระดบัมาก  
มีค่าเฉล่ีย 4.13 ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.31   ปัจจัยด้านทัศนคติ (Attitude) 
 

ด้านทัศนคติ (Attitude) �̅� S.D. แปลผล 
1.   ความรู้สึกกงัวลต่อปัญหาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ในชุมชน 
4.11 0.97 มาก 

2.   ความรู้สึกเป็นห่วงทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 

3.69 0.55 มาก 

3.   ชุมชนคิดอยู่เสมอว่าท าอย่างไรให้ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนดีขึ้น 

3.96 0.66 มาก 

4.   ชุมชนแสดงออกหรือมีกิจกรรมเก่ียวกับทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มจะท าใหค้นในชุมชนเห็นความส าคญั 

4.33 0.67 มาก 

5.   รู้สึกห่วงใยต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 4.24 0.73 มาก 
6.   การคิดว่าการห่วงใยต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

ส่งผลต่อการด าเนินชีวติในชุมชน 
3.86 0.84 มาก 

7.   ชุมชนรู้สึกว่าล้าหลังหากไม่ห่วงใยทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.78 0.58 มากที่สุด 

8.   ชุมชนเห็นว่าการส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนัก
ในทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเป็นส่ิงส าคญั 

4.34 0.47 มาก 

9.   ชุมชนเห็นว่าทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มให้ประโยชน์
กบัคนในชุมชน 

4.35 0.63 มาก 

รวม 4.18 0.76 มาก 
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 จากตารางที่ 4.31  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านทศันคติ สรุปได้ว่า 
ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.18 โดยที่ผูน้  าชุมชน
แสดงความคิดเห็นว่า ชุมชนรู้สึกว่าล้าหลังหากไม่ห่วงใยทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน  
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.78 รองลงมา ได้แก่ ชุมชนเห็นว่าทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ให้ประโยชน์กับคนในชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.35 รองลงมา ได้แก่ ชุมชนเห็นว่า 
การส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักในทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนเป็นส่ิงส าคัญ  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.35 และรองลงมา ได้แก่ ชุมชนแสดงออกหรือมีกิจกรรมเก่ียวกับ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมจะท าให้คนในชุมชนเห็นความส าคญั อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.33 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.32   ปัจจัยด้านจิตส านึก (Conscious Mind) 
 
ด้านจิตส านึก (Conscious mind) �̅� S.D. แปลผล 
1.   เห็นวา่มนุษยเ์ป็นตวัการส าคญัในการท าลายทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
4.49 0.58 มาก 

2.   เห็นว่าคนในชุมชนควรช่วยกันรักษาตน้ไม้ เพราะ
ตน้ไมช่้วยใหส้ภาพอากาศดีขึ้น 

3.74 0.72 มาก 

3.   เห็ น ว่ าก าร ช่ วยกัน ดู แล รักษ าท รัพ ยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มท าใหส้ภาพสงัคมในชุมชนดีขึ้น 

4.32 0.56 มาก 

4.   คนในชุมชนเห็นความส าคัญในการช่วยกันรักษา
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

4.25 0.67 มาก 

5.   คนในชุมชนท ากิจกรรมทางการเกษตร เพาะปลูก     
ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

4.25 0.80 มาก 

6.   ชุมชนสร้างกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

4.60 0.57 มากที่สุด 

7.   ชุมชนสร้างจิตส านึกต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ในรูปแบบต่าง ๆ 

4.31 0.46 มาก 

8.   ชุมชนสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชนให้หันมาสน     
ในทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

3.92 0.75 มาก 

รวม 4.24 0.64 มาก 
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 จากตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านจิตส านึก สรุปได้ว่า 
ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.24 โดยที่ผูน้  าชุมชน
แสดงความคิดเห็นว่า ชุมชนสร้างกิจกรรม เพื่อลดผลกระทบและฟ้ืนฟูทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  
อยูใ่นระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.60 รองลงมา ไดแ้ก่ เห็นว่ามนุษยเ์ป็นตวัการส าคญัในการท าลาย
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.49 รองลงมา ได้แก่ เห็นว่า 
การช่วยกนัดูแลรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มท าให้สภาพสังคมในชุมชนดีขึ้น อยูใ่นระดบัมาก  
มีค่าเฉล่ีย 4.32 และรองลงมา ไดแ้ก่ คนในชุมชนเห็นความส าคญัในการช่วยกนัรักษาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม และคนในชุมชนท ากิจกรรมทางการเกษตร เพาะปลูก ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.25 ทั้ง 2 ขอ้ 
 
ตารางที่  4.33   ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (Participation) 
 
ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) �̅� S.D. แปลผล 
1.   ชุมชนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งน้ีในการจดัการ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
3.86 0.77 มาก 

2.   คนในชุมชนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.45 0.77 มาก 

3.   ชุมชนร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

3.90 0.86 มาก 

4.   ชุมชนสร้างความร่วมมือในการลดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.35 0.56 มาก 

5.   การอนุรักษ ์ฟืนฟู รักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

4.52 0.49 มากที่สุด 

6.   คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในระดบัใด 

3.77 1.02 มาก 

7.   ประโยชน์ที่คนในชุมชนไดรั้บจากการมีส่วนร่วมใน
การจดัการทรัพยากรและแลส่ิงแวดลอ้ม 

3.94 0.59 มาก 

รวม 4.11 .72 มาก 
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 จากตารางที่  4.33 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม  
สรุปไดว้า่ ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.11 โดยที่ผูน้  า
ชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมตอ้งเกิดจากการ 
มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อยูใ่นระดบัมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ คนในชุมชนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม 
ในการดูแลรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.45 รองลงมา
ได้แก่ ชุมชนสร้างความร่วมมือในการลดผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน  
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.35 รองลงมา ไดแ้ก่ ประโยชน์ที่คนในชุมชนไดรั้บจากการมีส่วนร่วม
ในการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.94 และรองลงมา ได้แก่ 
ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างน้ีในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ีย 3.86 ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.34   ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ (Policies) 
 
ด้านนโยบายภาครัฐ (Policies) �̅� S.D. แปลผล 
1.   นโยบายของรัฐมีส่วนท าให้เกิดความตระหนักใน

เร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
3.89 0.72 มาก 

2.   นโยบายของรัฐมีส่วนสร้างความเข้าใจในเร่ือง
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

3.98 0.71 มาก 

3.   นโยบายของรัฐมีส่วนท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

3.74 0.77 มาก 

4.   นโยบายพัฒนาของรัฐมีส่วนท าให้คนในชุมชน 
เกิ ดกระบวนการเรียน รู้  เช่น  ได้ รับการอบรม 
เก่ี ยวกับท รัพ ยากรและ ส่ิ งแวดล้ อม  เป็ น ต้น  
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  

4.01 0.75 มาก 

5.   นโยบายพฒันาของรัฐมีส่วนท าให้คนในชุมชนมีการ
เตรียมความพร้อมในเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชน 

3.79 0.75 มาก 

6.   นโยบายพฒันาของรัฐมีส่วนท าให้ค่านิยม ประเพณี 
และวัฒนธรรมในการจัดการท รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนลดคุณค่าลง  

3.81 0.68 มาก 
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ตารางที่  4.34   (ต่อ) 
 
ด้านนโยบายภาครัฐ (Policies) �̅� S.D. แปลผล 
7.   นโยบายพัฒนาของรัฐมีส่วนท าให้ชุมชนบริหาร

จดัการในเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน
มากขึ้น  

3.71 0.68 มาก 

8.   นโยบายพัฒนาของรัฐมีส่วนท าให้คนในชุมชนมี
ความขดัแยง้กนัในเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน 

3.64 0.65 มาก 

รวม 3.82 0.71 มาก 
 
 จากตารางที่  4.34 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐ  
สรุปได้ว่า ผู ้น าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.82  
โดยที่ ผู ้น าชุมชนแสดงความคิด เห็นว่า นโยบายพัฒนาของรัฐมีส่วนท าให้คนในชุมชน 
เกิดกระบวนการเรียน รู้ เช่น  ได้รับการอบรมเก่ียวกับทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  เป็นต้น  
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.01 รองลงมา คือ นโยบายของรัฐมีส่วน 
สร้างความเข้าใจในเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.98 
รองลงมา คือ นโยบายของรัฐมีส่วนท าให้เกิดความตระหนักในเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ในชุมชน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.89 รองลงมา คือ นโยบายพฒันาของรัฐมีส่วนท าให้ค่านิยม 
ประเพณี และวฒันธรรมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนลดคุณค่าลง อยู่ใน 
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.81 รองลงมา คือ นโยบายพฒันาของรัฐมีส่วนท าให้คนในชุมชนมีการเตรียม
ความพร้อมในเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.71 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.35  ปัจจัยด้านการส่ือสารมวลชน (Communication) 
 

ด้านการส่ือสารมวลชน (Communication) �̅� S.D. แปลผล 
1.   ส่ือทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตส่งผลให้เข้าใจ 

ในทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
3.94 0.86 มาก 

2.   ส่ือทางวิทย ุโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ตส่งผลใหเ้กิดความ
ตระหนกัในทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.45 0.49 มาก 

3.   ส่ือทางวิทยุ โทรทัศน์  อินเทอร์เน็ตส่งผลให้เห็น
ความส าคญัในทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.33 0.62 มาก 

4.   ส่ือทางวิทย ุโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ตส่งผลให้สามารถ
บริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.27 0.80 มาก 

รวม 4.25 0.69 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านการส่ือสารมวลชน  
สรุปได้ว่า ผู ้น าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.25  
โดยที่ผูน้  าชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า ส่ือทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตส่งผลให้เกิดความ
ตระหนักในทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน อยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.45 รองลงมา ไดแ้ก่ 
ส่ือทางวทิย ุโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ตส่งผลให้เห็นความส าคญัในทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.33 รองลงมาได้แก่ ส่ือทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตส่งผลให้
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.27 
รองลงมา ได้แก่ ส่ือทางวิทยุ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ตส่งผลให้เขา้ใจในทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ในชุมชน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.94 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.36   ปัจจัยด้านสังคม (Social) 
 

ด้านสังคม (Social) �̅� S.D. แปลผล 
1.การเปล่ียนแปลงในชุมชนท าใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.39 0.77 มาก 

2.การพฒันาในสงัคมดา้นต่าง ๆ ท าใหท้รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไดรั้บผลกระทบ 

4.05 0.64 มาก 

3.กิจกรรมการใชชี้วติของคนในชุมชนท าใหท้รัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเกิดกรรเปล่ียนแปลง 

4.26 0.53 มาก 

4.กิจกรรมของคนในชุมชนที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

4.15 0.64 มาก 

5.ชุมชนขดัแยง้กนัในเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 4.55 0.49 มากที่สุด 
6.ชุมชนมีการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มที่
เหมาะสม 

3.89 0.59 มาก 

7.ชุมชนมีมาตรการในการควบคุมและใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.49 0.68 มาก 

รวม 4.25 0.62 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.36  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านสังคม  สรุปได้ว่า  

ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.25 โดยที่ผูน้  าชุมชน

แสดงความคิดเห็นว่า ชุมชนขดัแยง้กันในเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉล่ีย 4.55 รองลงมา ไดแ้ก่ ชุมชนมีมาตรการในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

และส่ิงแวดล้อมในชุมชน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.49 รองลงมาได้แก่ การเปล่ียนแปลงใน

ชุมชนท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.39 
รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมการใชชี้วิตของคนในชุมชนท าให้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

เกิดกรรเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.26 และรองลงมา ไดแ้ก่ กิจกรรมของคนในชุมชน
ที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.15 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.37  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic) �̅� S.D. แปลผล 
1.   ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนน ามาสร้าง

เศรษฐกิจได ้
4.29 0.80 มาก 

2.   คนในชุมชนน าทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมมาสร้าง
เศรษฐกิจรายได ้

4.41 0.83 มาก 

3.   กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.24 0.42 มาก 

4.   ชุมชนขาดแคลนงบประมาณในการพฒันาทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.01 0.54 มาก 

5.   กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนที่ไม่เหมาะสมจะ
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.25 0.66 มาก 

รวม 4.24 0.65 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านเศรษฐกิจ สรุปได้ว่า 
ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย 4.24 โดยที่ผูน้  าชุมชน
แสดงความคิดเห็นว่า คนในชุมชนน าทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมมาสร้างเศรษฐกิจรายได ้ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.41 รองลงมา ไดแ้ก่ ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนน ามาสร้าง
เศรษฐกิจได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.29 รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน 
ที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน อยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 
4.25 รองลงมา ไดแ้ก่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.24 และชุมชนขาดแคลนงบประมาณในการพฒันาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.01 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.38  ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture) 
 

ด้านวัฒนธรรม (Culture) �̅� S.D. แปลผล 
1.   ชุมชนมีการน าเอาวฒันธรรมหรือภูมิปัญญาพื้นถ่ิน

มาใชจ้ดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
4.46 0.83 มาก 

2.   ชุมชนมีการน าเอาวฒันธรรมหรือภูมิปัญญามาพฒันา
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.56 0.49 มากที่สุด 

3.   มีการส่งเสริมการน าเอาวฒันธรรมหรือภูมิปัญญาพื้น
ถ่ินมาใช้ในการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ในชุมชน 

4.28 0.45 มาก 

4.   ชุมชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
พื้น ถ่ินในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ในชุมชน 

4.49 0.65 มาก 

5.   ชุมชนมีวฒันธรรมและภูมิปัญญาพื้น ถ่ินในการ
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.57 0.49 มากที่สุด 

6.   ชุมชนน าเอาวฒันธรรมและภูมิปัญญาพื้นถ่ินเขา้มา
ใช้ในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ชุมชน 

4.31 0.82 มาก 

มาก 4.44 0.62 มาก 
 
 จากตารางที่  4.39 ผลการวิ เคราะห์ความคิด เห็น เก่ียวกับ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม  
สรุปได้ว่า ผู ้น าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.44  
โดยที่ผูน้  าชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า ชุมชนมีวฒันธรรมและภูมิปัญญาพื้นถ่ินในการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน  อยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉล่ีย 4.57 รองลงมา ได้แก่  
ชุมชนมีการน าเอาวฒันธรรมหรือภูมิปัญญามาพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน  
อยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉล่ีย 4.56 รองลงมา ได้แก่ ชุมชนเห็นคุณค่าของวฒันธรรมและ 
ภูมิปัญญาพื้นถ่ินในการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.49 
และรองลงมา ไดแ้ก่ ชุมชนมีการน าเอาวฒันธรรมหรือภูมิปัญญาพื้นถ่ินมาใชจ้ดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.46 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.39  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment) 
 

ด้านสภาพแวดล้อม (Environment) �̅� S.D. แปลผล 
1.   กิจกรรมการพฒันาในชุมชนท าให้เกิดปัญหาทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้ม 
4.40 0.55 มาก 

2.   กิจกรรมการพฒันาในชุมชนท าให้เกิดปัญหาขยะ 
มูลฝอย 

4.20 0.58 มาก 

3.   กิจกรรมการพฒันาในชุมชนท าให้เกิดปัญหาคุณภาพ
น ้ าเสียในชุมชน 

4.27 0.71 มาก 

4.   กิจกรรมการพฒันาในพื้นที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหา
ทรัพยากรน ้ า เช่น น ้ าเน่าเสีย ปล่อยของเสียลงใน
แหล่งน ้ า 

4.48 0.50 มาก 

5.   กิจกรรมการพฒันาในพื้นที่ เกิดปัญหาการท าลาย 
ภูมิทศัน์ของชุมชนที่มีมาตั้งแต่อดีต 

4.63 0.48 มากที่สุด 

6.   กิจกรรมการพฒันาในพื้นที่เกิดการคน้หาแนวทางใน
การอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.37 0.48 มาก 

7.   กิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ เกิดการช่วยกันรักษา
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.62 0.48 มากที่สุด 

8.   กิจกรรมการพฒันาในพื้นที่ เกิดความตระหนักถึง
คุณค่าทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.30 0.70 มาก 

9.   กิจกรรมการพฒันาในพื้นที่ท  าให้เกิดการร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายในการแกไ้ขปัญหาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชน 

4.55 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.42 0.55 มาก 
 
 จากตารางที่  4.39 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  
สรุปได้ว่า ผู ้น าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.42  
โดยที่ผูน้  าชุมชนแสดงความคิดเห็นว่ากิจกรรมการพฒันาในพื้นที่เกิดปัญหาการท าลายภูมิทศัน์ 
ของชุมชนที่ มีมาตั้ งแต่อดีต อยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉล่ีย 4.63 รองลงมา ได้แก่ กิจกรรม 
การพฒันาในพื้นที่เกิดการช่วยกนัรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน อยูใ่นระดบัมากที่สุด  
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มีค่าเฉล่ีย 4.62 รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ท  าให้เกิดการร่วมมือจากทุกฝ่าย 
ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.55 
รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมการพฒันาในพื้นที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหาทรัพยากรน ้ า เช่น น ้ าเน่าเสีย 
ปล่อยของเสียลงในแหล่งน ้ า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.48 และรองลงมา ได้แก่ กิจกรรม 
การพฒันาในชุมชนท าให้เกิดปัญหาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.40 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.40  ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย (Residence) 
 

ด้านที่อยู่อาศัย (Residence)  �̅� S.D. แปลผล 
1.   การสร้างที่อยูอ่าศยัในชุมชนส่งผลกระทบต่อทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้ม 
3.69 0.64 มาก 

2.   ชุมชมน าทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมาสร้าง
ที่อยูอ่าศยัเพิม่ขึ้น 

3.73 0.70 มาก 

3.   การสร้างที่อยูอ่าศยัรุกล ้ าทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชน 

3.74 0.71 มาก 

4.   ลักษณะการสร้างที่อยูอ่าศยัสอดคลอ้งกบัทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม 

4.07 0.57 มาก 

5.   การสร้างที่อยูอ่าศยัในชุมชนมีจ านวนเพิม่มากขึ้น 4.00 0.78 มาก 
6.   การสร้างที่อยูอ่าศยัในชุมชนไม่สอดคลอ้งกบัสภาพ 

แวดลอ้มในชุมชน 
4.15 0.71 มาก 

7.   ชุมชนมีแนวทางหรือมาตรการในการสร้างที่อยูอ่าศยั
ที่สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในชุมชน 

4.00 0.68 มาก 

8.   ชุมชนมีการจดัระเบียบหรือวางแผนผงัภูมิสถาปัตย์
เพือ่สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในชุมชน 

3.97 0.67 มาก 

รวม 3.91 0.68 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.40  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านที่อยูอ่าศยั สรุปไดว้่า 
ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.91 โดยที่ผูน้  าชุมชน
แสดงความคิดเห็นว่า การสร้างที่อยู่อาศัยในชุมชนไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชน  
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อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.15 รองลงมา คือ ลกัษณะการสร้างที่อยูอ่าศยัสอดคล้องกบัทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.07 รองลงมา คือ การสร้างที่อยู่อาศัยในชุมชน 
มีจ  านวนเพิ่มมากขึ้น และชุมชนมีแนวทางหรือมาตรการในการสร้างที่อยูอ่าศยัที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มในชุมชน ทั้ง 2 ขอ้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.41   ปัจจัยด้านนิเวศวิทยา (Ecology) 
 

ด้านนิเวศวิทยา (Ecology) �̅� S.D. แปลผล 
1.   การพฒันาในพื้นที่ท  าเลที่ตั้งที่พกัอาศยั มีส่วนท าให้

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไดรั้บผลกระทบ  
3.97 0.70 มาก 

2.   การพัฒนาในพื้นที่ที่ มีทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ที่มีจ  ากัด มีส่วนท าให้คนในชุมชนยา้ยถ่ินฐานไป
นอกชุมชน  

3.78 0.64 มาก 

3.   การพัฒนาในพื้นที่สภาพภูมิประเทศที่ เป็นดอย  
ภู เข า  มี ส่วนท าให้ เกิดความ เป ล่ี ยนแปลงทาง
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  

3.81 0.73 มาก 

4.   การพัฒนาในพื้นที่สภาพภูมิประเทศที่ เป็นดอย  
ภู เขา  มี ส่วนท าให้คนในชุมชนมีการเข้าม าใช้
ประโยชน์มากขึ้น  

4.02 0.74 มาก 

5.   การพัฒนาในพื้นที่สภาพภูมิประเทศที่ เป็นดอย  
ภูเขา มีส่วนท าให้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนถูกท าลาย 

3.84 0.71 มากที่สุด 

รวม 3.88 0.70 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านนิเวศวิทยา สรุปได้ว่า 
ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.88 โดยที่ผูน้  าชุมชน
แสดงความคิดเห็นวา่ การพฒันาในพื้นที่สภาพภูมิประเทศที่เป็นดอย ภูเขา มีส่วนท าใหค้นในชุมชน
มีการเขา้มาใชป้ระโยชน์มากขึ้น อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.02 รองลงมา คือ การพฒันาในพื้นที่
ท  าเลที่ตั้ งที่พกัอาศัย มีส่วนท าให้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนได้รับผลกระทบ อยู่ใน 
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.97 รองลงมา คือ การพฒันาในพื้นที่สภาพภูมิประเทศที่เป็นดอย ภูเขา  
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มีส่วนท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.81 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.42   ปัจจัยด้านประชากร (Population) 
 

ด้านประชากร (Population) �̅� S.D. แปลผล 
1.   การพฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ท  าให้

คนในชุมชนยา้ยกลบัมาท ามาหากินในชุมชน  
4.16 0.37 มาก 

2.   การพฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ท  าให้
คนต่างถ่ินยา้ยมาท ามาหากินในชุมชน  

4.66 0.47 มากที่สุด 

3.   ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ลดน้อยลงท าให้
ในพื้นที่คนในชุมชนยา้ยออกไปท ามาหากินและ 
ตั้งถ่ินฐานนอกชุมชน  

4.48 0.77 มาก 

4.   การพฒันาในพื้นที่ชุมชนเกิดการขยายตวั เร่ิมแออัด 
ท าให้รุกล ้ าและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

4.24 0.52 มาก 

5.   คนในชุมชนใชท้รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มไม่เหมาะสม
จะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 

3.53 0.86 มาก 

รวม 4.21 0.60 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.42  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากร สรุปไดว้่า 
ผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.21 โดยที่ผูน้  าชุมชน
แสดงความคิดเห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ท  าให้คนต่างถ่ินยา้ยมา 
ท ามาหากินในชุมชน อยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉล่ีย 4.66 รองลงมา ได้แก่ ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นที่ลดน้อยลงท าให้ในพื้นที่คนในชุมชนยา้ยออกไปท ามาหากินและตั้งถ่ินฐาน
นอกชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.48 รองลงมา ได้แก่ การพฒันาในพื้นที่ชุมชนเกิดการ
ขยายตัว  เร่ิมแออัด  ท าให้รุกล ้ าและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน  
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.24 รองลงมา ไดแ้ก่ การพฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในพื้นที่ท  าให้
คนในชุมชนยา้ยกลบัมาท ามาหากินในชุมชน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16 ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.43   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ 
ระดับความเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
ดา้นการรับรู้ข่าวสาร (Information) 4.31 0.52 มาก 
ดา้นความรู้เก่ียวกบัการจดัการ (Manage) 4.34 0.62 มาก 
ดา้นความตระหนกั (Awareness) 3.87 0.71 มาก 
ดา้นทศันคติ (Attitude) 4.18 0.76 มาก 
ดา้นจิตส านึก (Conscious Mind) 4.24 0.64 มาก 
ดา้นการมีส่วนร่วม (Participation) 4.11 0.72 มาก 
ดา้นนโยบายภาครัฐ (Policies) 3.82 0.71 มาก 
ดา้นการส่ือสารมวลชน (Communication) 4.25 0.69 มาก 
ดา้นสงัคม (Social) 4.25 0.62 มาก 
ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) 4.24 0.65 มาก 
ดา้นวฒันธรรม (Culture) 4.44 0.62 มาก 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environment) 4.42 0.55 มาก 
ดา้นที่อยูอ่าศยั (Residence)  3.91 0.68 มาก 
ดา้นนิเวศวทิยา (Ecology) 3.88 0.70 มาก 
ดา้นประชากร (Population) 4.21 0.60 มาก 

รวม 4.16 0.65 มาก 
   

จากตารางที่  4.43 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ ส่งผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ สรุปได้ว่า ผูน้ าชุมชน 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16 โดยที่ผู ้น าชุมชนแสดง 
ความคิดเห็นว่า ปัจจัยด้านวฒันธรรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.44 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัย 
ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.42 รองลงมา ได้แก่ ปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกับ 
การจดัการ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.35 รองลงมา ได้แก่ ปัจจยัดา้นที่อยูอ่าศยั อยูใ่นระดบัมาก  
มีค่าเฉล่ีย 4.34 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.31 
รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นนิเวศวทิยา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.26 ตามล าดบั 
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 ส่วนน้ีเป็นการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระกับตวัแปรตาม       
เพือ่อธิบายหาสาเหตุความสมัพนัธข์องตวัแปรมากกวา่ 2 ตวัแปร หรือทดสอบการส่งผลของตวัแปร
อิสระที่มีต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์  
โดยท าการทดสอบด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) หรือ 
กับเทคนิคอ่ืน ๆ ที่ใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณเป็นพื้นฐาน เพื่อทดสอบสมมติฐานของ 
การวจิยั โดยแบ่งเป็นส่วน ๆ ดงัน้ี  

 1.  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน เพื่อตรวจสอบขอ้มูลว่ามีความแปรปรวน และ           
การกระจายที่เหมาะสมกบัการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคน้ีหรือไม่ ดงัตารางที่ 4.44 
 
ตารางที่  4.44  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุดและสูงสุดของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมที่มีต่อการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์    

 

ตัวแปรที่ศึกษา N Mini Maxi Mean S.D. 
ดา้นการรับรู้ข่าวสาร (Information) 510 3.86 4.71 4.31 0.52 
ดา้นความรู้เก่ียวกบัการจดัการ (Manage) 510 3.89 4.78 4.34 0.62 
ดา้นความตระหนกั (Awareness) 510 3.50 4.88 3.87 0.71 
ดา้นทศันคติ (Attitude) 510 3.67 4.78 4.18 0.76 
ดา้นจิตส านึก (Conscious Mind) 510 3.88 4.75 4.24 0.64 
ดา้นการมีส่วนร่วม (Participation) 510 3.57 4.57 4.11 0.72 
ดา้นนโยบายภาครัฐ (Policies) 510 3.75 4.63 3.82 0.71 
ดา้นการส่ือสารมวลชน (Communication) 510 3.75 4.75 4.25 0.69 
ดา้นสงัคม (Social) 510 3.43 4.57 4.25 0.62 
ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) 510 3.60 4.60 4.24 0.65 
ดา้นวฒันธรรม (Culture) 510 4.00 4.83 4.44 0.62 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environment) 510 4.22 4.67 4.42 0.55 
ดา้นที่อยูอ่าศยั (Residence)  510 3.88 4.75 3.91 0.68 
ดา้นนิเวศวทิยา (Ecology) 510 3.60 4.80 3.88 0.70 
ดา้นประชากร (Population) 510 3.80 4.60 4.21 0.60 
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จากตารางที่ 4.44 พบวา่ ค่าสถิติของตวัแปรทั้งหมดมีคุณสมบติัอยูใ่นเกณฑดี์และเหมาะสม
คือ จ านวนตวัอยา่งที่จะน าไปวเิคราะห์มีมากเพียงพอ (510 ตวัอยา่ง) ค่าพิสัยแสดงให้เห็นลกัษณะ
การกระจายที่เหมาะสม ค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑสู์ง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกระจายค่อนขา้งสูง ซ่ึงแสดงว่า
ความแปรปรวนของตวัแปรทุกตวัอยูใ่นเกณฑ์ที่ดี มีการกระจายปกติ ค่าสถิติดงักล่าวจึงเหมาะสม
ในการทดสอบดว้ยเทคนิคพหุถดถอยต่อไป 

 2.  ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขวา่ ตวัแปรอิสระทุกตวัตอ้งเป็นอิสระจากกนั
หรือค่าสหสัมพนัธ์ตอ้งไม่สูงเกินไป หรือที่เรียกว่า Multicollinearity ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) 
ระหวา่งตวัแปรไม่เกิน .80 โดยใชเ้กณฑข์อง สตีเวน (Stevens, 1992, 102) ดงัตารางที่ 4.45  
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ตารางที่  4.45      ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ (N = 510) 

Opinion total X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
Total 1 .548** .863** .820** .680** .794** .859** .770** .868** .644** .476** .719** .518** .607** .673** .509** 
X1 Information  1 .475** .426** .016 .353** .315** .430** .329** .400** .544** .578** .646** .294** .360** -.062 
X2 Manage   1 .656** .750** .723** .753** .644** .829** .447** .148** .610** .352** .396** .463** .657** 
X3 Awareness    1 .492** .667** .670** .576** .673** .559** .408** .622** .319** .490** .539** .429** 
X4 Attitude      1 .447** .894** .434** .801** .069 -.143** .291** .149** .231** .378** .772** 
X5 Conscious Mind      1 .587** .642** .563** .578** .343** .456** .285** .579** .563** .388** 
X6 Participation       1 .575** .829** .275** .237** .515** .334** .405** .534** .644** 
X7 Policies        1 .571** .481** .409** .562** .345** .517** .499** .329** 
X8 Communication         1 .398** .175** .560** .447** .342** .490** .615** 
X9 Social          1 .654** .648** .600** .424** .357** .018 
X10 Economic           1 .725** .457** .389** .284** -.374** 
X11 Culture            1 .301** .344** .292** .105* 
X12 Environment             1 .259** .383** -.132** 
X13 Residence              1 .483** .226** 
X14 Ecology               1 .279** 
X15 Population                1 

 

หมายเหตุ   **  มีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ 0.01  
    *   มีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
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จากตารางที่  4.45 จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกัน เม่ือพิจารณา 
ค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรต้นที่ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ข่าวสาร (Information) ด้านทัศนคติ 
(Attitude) ด้านจิตส านึก (Conscious Mind) ด้านนโยบายภาครัฐ (Policies) ด้านสังคม (Social)  
ด้าน เศรษฐกิ จ (Economic) ด้าน วัฒ นธรรม  (Culture) ด้านสภาพแวดล้อม  (Environment)  
ดา้นที่อยูอ่าศยั (Residence) ด้านนิเวศวิทยา (Ecology) ดา้นประชากร (Population) มีค่าต  ่ากว่า 0.80 
ถือว่าตัวแปรตน้ทุกตวัมีความเป็นอิสระต่อกันอย่างชัดเจน ส่วนด้านความรู้เก่ียวกับการจดัการ 
(Manage) ด้านความตระหนัก (Awareness) ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) ด้านการส่ือสาร 
มวลชน (Communication) ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรต้นมากกว่า 0.80 (X2 = 0.863, X3 = 0.820,  
X6 = 0.859, X8 = 0.868) ถือว่าตวัแปรตน้มีความความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตน้อ่ืน ๆ แต่ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวแปรต้นในระดับที่ รุนแรงหรือตัวแปรเป็นอิสระต่อกัน  (ทรงกลด  
พนัธนะองักูร, 2551) 
 ความสัมพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีไดห้าความสมัพนัธ์
ของ ปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมมีความสัมพนัธ์กับภาวะผูน้ า 
การเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกัน ใช้สูตรของเพียร์สัน (Pearson – Product Moment Correlation 
Coefficient) ค่าจากตารางจะเห็นไดว้า่ ตวัแปรที่มีความสมัพนัธก์บัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 คือ ดา้นการรับรู้ข่าวสาร (Information) ดา้นความรู้เก่ียวกบัการจดัการ 
(Manage) ดา้นความตระหนัก (Awareness) ดา้นทศันคติ (Attitude) ดา้นจิตส านึก (Conscious Mind) 
ด้ านการมี ส่ วน ร่ วม  (Participation) ด้ านนโยบายภาครัฐ (Policies) ด้ านการส่ื อสารมวลชน
(Communication) ด้ านสั งคม  (Social) ด้ าน เศรษฐ กิ จ  (Economic) ด้ าน วัฒ นธรรม  (Culture)  
ด้านสภาพแวดล้อม  (Environment) ด้านที่ อ ยู่อ าศัย (Residence) ด้าน นิ เวศวิทยา (Ecology)  
ดา้นประชากร (Population) มีความสมัพนัธ์ทางบวกและมีค่าสมัประสิทธ์ิ สหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.548, 
0.863, 0.820, 0.680, 0.794, 0.859, 0.770, 0.868, 0.644, 0.476, 0.719, 0.518, 0.607, 0.673, แ ล ะ
0.509 ตามล าดบั หมายความว่า ปัจจยัด้านดา้นการรับรู้ข่าวสาร (Information) ด้านความรู้เก่ียวกับ
การจัดการ (Manage) ด้านความตระหนัก (Awareness) ด้านทัศนคติ (Attitude) ด้านจิตส านึก 
(Conscious Mind) ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) ด้านนโยบายภาครัฐ (Policies) ด้านการ
ส่ือสารมวลชน (Communication) ด้านสังคม (Social) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านวฒันธรรม 
(Culture) ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environment) ดา้นที่อยูอ่าศยั (Residence) ดา้นนิเวศวิทยา (Ecology) 
ดา้นประชากร (Population) กบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั  
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 3.  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (Stepwise Multiple Regression)  

เพื่อคดัตวัแปรที่ดีที่สุด สามารถพยากรณ์การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจ  
สีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ โดยพิจารณาเลือกตัวแปรที่มีผลในการพยากรณ์และค่าสัมประสิทธ์ิ 

การถดถอยพหุคูณของตวัแปรที่เขา้สมการ 
 

ตารางที่  4.46   การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตัวแปรที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยเทคนิค Stepwise (N = 510) 

ตัวแปรที่เข้าสมการ 
Coefficients 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
F Sig t Sig 

B 𝜷 

ค่าคงที่ (Constant) -0.137  1553.671 .000b   
ดา้นการส่ือสารมวลชน 
(Communication) 

0.041 0.006 
  

6.809 0.000 

ดา้นจิตส านึก  
(Conscious Mind) 

0.077 0.002 
  

40.897 0.000 

ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) 0.092 0.002   37.410 0.000 
ดา้นประชากร (Population) 0.062 0.003   19.905 0.000 
ดา้นนิเวศวทิยา (Ecology) 0.064 0.001   68.876 0.000 
ดา้นการรับรู้ข่าวสาร 
(Information) 

0.209 0.005 
  

40.561 0.000 

ดา้นนโยบาย (Policies) 0.069 0.001   55.607 0.000 
ดา้นที่อยูอ่าศยั (Residence) 0.064 0.001   52.113 0.000 
ดา้นสงัคม(Social) 0.169 0.004   37.705 0.000 
ดา้นความตระหนกั 
(Awareness) 

0.043 0.001 
  

32.968 0.000 

ดา้นทศันะคติ (Attitude) 0.256 0.008   30.138 0.000 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment) 

-0.079 0.005 
  

-15.901 0.000 

ดา้นการจดัการ (Manage) -0.026 0.004   - 6.337 0.000 
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 จากตารางที่ 4.46 สามารถสร้างเป็นสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นในการเขียนสมการ 
ในคร้ังน้ี อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดของวิธี Stepwise Multiple Regression ที่วา่ตวัแปรอิสระทุกตวัที่เขา้มา
ในสมการจะตอ้งเป็นตวัแปรที่ท  าให้สามารถลดความผิดพลาดในการพยากรณ์สูงที่สุด โดยดูจาก 
ค่าสมัประสิทธ์ิ (R2) จะตอ้งมีค่าสูงที่สุด ทั้งน้ีตวัแปรที่เลือกเขา้มาในสมการจะตอ้งผา่นการทดสอบ 
สมมติฐานเก่ียวกบัค่าพารามิเตอร์ ณ ระดบันัยส าคญัที่ไดก้  าหนดไว ้ถ้าไม่มีตวัแปรอิสระตวัใดอยู ่
ภายใตเ้ง่ือนไข สมการก็จะไม่เลือกตวัแปรอสิระใดเขา้มาในสมการเลย ทั้งในการศึกษาคร้ังน้ีมีตวั
แปรอิสระศึกษาทั้ งหมด  15 ชุด  และมีตัวแปรที่ผ่านเข้ามาในสมการด้วยกันมีเพียง 13 ชุด ที่ มี
ความสัมพนัธต่์อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยา่งมีนัยยะส าคญัทางสถิตที่ระดบั 0.05  ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสารมวลชน 
(Communication) ด้านจิตส านึก  (Conscious mind) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านประชากร 
(Population) ดา้นนิเวศวทิยา (Ecology) ดา้นการรับรู้ข่าวสาร (Information) ดา้นนโยบาย (Policies) 
ด้านที่อยู่อาศัย (Residence) ด้านสังคม(Social) ด้านความตระหนัก (Awareness) ด้านทัศนะคติ 
(Attitude) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ดา้นการจดัการ (Manage) ทั้งน้ีปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม 
(Participation) และปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 จากตารางที่ 4.46  สามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ (B) 
0. 041, 0.077, 0.092, 0.062, 0.064, 0.209, 0.069, 0.064, 0.169, 0.043, 0.256, – 0.079 และ  – 0.026 
และใน รูปคะแนนมาตรฐาน  (β) 0.006, 0.002, 0.002, 0.003, 0.001, 0.005, 0.001, 0.001, 0.004, 
0.001, 0.008, 0.005, และ 0.004 ตามล าดบั เขียนเป็นสมการได ้ดงัน้ี 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว =  – 0.137 (Constant) + 0.041 (Communication) + 0.077 (Conscious Mind)  
+ 0.092 (Economic) + 0.062 (Population) + 0.064 (Ecology) + 0.209 (Information) + 0.069 (Policies) + 
0.064 (Residence)  + 0.169 (Social) + 0.043 (Awareness) + 0.256 (Attitude) + –  0.079 (Environment)  +  
–  0.026 (Manage)  
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว = 0.006 (Communication) + 0.002 (Conscious Mind) + 0.002 (Economic) + 
0.003 (Population) + 0.001(Ecology) + 0.005 (Information) + 0.001 (Policies) + 0.001 (Residence) 
+ 0.004 (Social) + 0.001 (Awareness) + 0.008 (Attitude) + 0.005 (Environment) + 0.004 (Manage) 
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ตารางที่ 4.47  Model Summary ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin – 
Watson 

1 .868a 0.754 0.753 0.11000 1.592 
 
 จากตารางที่ 4.47 Model Summary พบว่า สมการณ์พยากรณ์ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว มีค่าประสิทธิภาพ
ร้อยละ 75 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์  เท่ากับ  0.11 จากการพิจารณา 
ค่า Durbin – Watson ในตาราง พบว่า ค่า Durbin – Watson เท่ากับ 1.592 ซ่ึงอยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5 
แสดงวา่ตวัแปรอิสระที่น ามาใชใ้นการทดสอบไม่มีความสมัพนัธภ์ายในตวัเอง 
 2. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
  จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูน้ าชุมชนในจังหวดัอุตรดิตถ์ถึงรูปแบบภาวะผูน้ าการ
เป ล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  
ดังรายละเอียดกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชนกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน ด าเนินการ
คดัเลือกผูน้ าชุมชนกลุ่มตวัอยา่งแบบกระจายครอบคลุม ทั้งจงัหวดัอุตรดิตถ์ คดัเลือกผูน้ าชุมชนที่มี
ศกัยภาพในการน าชุมชน จ านวน 10 คน ที่มีศกัยภาพในการบริหารจดัการ ด้านชุมชนเศรษฐกิจ 
สีเขียว จ านวน 10 คน และที่มีศกัยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม จ านวน  
10 คน โดยมีการคดัเลือกดงัน้ี อ าเภอเมือง 3 ต  าบล อ าเภอลบัแล 5 ต  าบล อ าเภอพชิยั 5 ต  าบล อ าเภอต
รอน 2 ต  าบล อ าเภอทองแสนขนั จ านวน 3 ต  าบล อ าเภอท่าปลา จ านวน 6 ต  าบล อ าเภอน ้ าปาด 
จ านวน 3 ต  าบล อ าเภอ ฟากท่า 2 ต  าบล อ าเภอบ้านโคก 1 ต  าบล  ด าเนินการสัมภาษณ์  ตั้ งแต่  
วนัที่ 13 มกราคม 2562 ถึง 11 มีนาคม 2562 ใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ 
ประมาณ 45 นาที ผูน้ าชุมชนที่เป็นผูห้ญิง จ านวน 4 คน ผูน้ าชุมชนที่เป็นผูช้าย จ านวน 26 คน โดยมี
ประเด็นในการสมัภาษณ์และสรุปผูจ้ากการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 
  2.1 ดา้นกระบวนการในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  
   ผูศึ้กษาวิจยัด าเนินการสัมภาษณ์ กลุ่มผูน้ าชุมชนในประเด็นดา้นกระบวนการใน
การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในประเด็นต่าง ๆ ดงัรายละเอียดของผูใ้ห้การสัมภาษณ์ 
ดงัน้ี ในเร่ืองของการบริหารทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ผูน้ าชุมชนแห่งหน่ึงมีความเห็นว่า
ชุมชนมีการให้คนในชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเร่ืองของการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากร การจดัการทรัพยากรใน
ชุมชน ซ่ึงมีผูน้ าชุมชนแห่งหน่ึงใหค้วามเห็นวา่  

 “การที่จะท าให้ชุมชนเห็นความส าคัญเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมนั้น ต้องให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพราะเป็นเร่ืองของส่วนรวม เราต้องให้
ชาวบ้านเขามาช่วยกันแสดงความคิดเห็น เสนอความเห็นเพ่ือน าไปก าหนด
แผนการบริหาร”  

 (บทสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L4, สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2562) 
 

 ทั้งน้ี นอกจากชุมชนที่ไดส้มัภาษณ์ดงักล่าว ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงใหค้วามเห็นวา่  
 “ที่ชุมชนนี ้จะมีการด าเนินการโดยตัง้คณะกรรมการ อาสาสมัครเพ่ือ
มาดูแลจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน ใครมีจิตอาสาสมัครก็เข้า
มาท างาน เขาก็มากันเยอะนะ เพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นของส่วนร่วม 
ชาวบ้านเขาเข้ามาร่วมหมด”   
(บทสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L8, สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2562)  

 
 นอกจากน้ี มีผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงใหค้วามเห็นวา่ 

 “ทางชุมชนได้ส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม เพราะจะอาศยัผู้น าชุมชนมาจัดการเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้อง
อาศัยกลุ่มต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจกับคน
ในชุมชน”   
(บทสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L6, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2562) 
  

 ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงยงักล่าววา่ 
  “ในการบริหารจัดการทรัยพากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนจะให้

ความส าคัญกับการท าเกษตร โดยพยายามให้ชุมชนไม่จุดไฟเผา ไม่บุกรุกป่า 
ทั้งยงัมีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ซ่ึงผู้น าชุมชนท่านหน่ึงเห็นด้วยว่า
ชุมชนยังมีการจัดแบ่งเขตออกเป็นสัดส่วน ระหว่างพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ป่า 
พื้นที่ ใช้สอย โดยอาจจะจัดแยกขยะ แล้วน าทรัพยากรมาแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์ ท าปุ๋ ยจากวชัพืช”   

 (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L12, สมัภาษณ์, 7 กุมภาพนัธ ์2562) 
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 จากบทสัมภาษณ์ด้านกระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ในชุมชน สรุปได้ว่า การที่จะท าให้ชุมชนเห็นความส าคญัเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมนั้น ตอ้งให้ชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมตอ้งให้ชาวบ้านช่วยกันแสดงความคิดเห็น เสนอความเห็นเพื่อน าไปก าหนด
แผนการบริหาร จะมีการด าเนินการโดยตั้งคณะกรรมการ อาสาสมคัรเพื่อมาดูแลจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมในชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้และเขา้ใจเก่ียวกับทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
การบริหารจัดการทรัยพากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนจะให้ความส าคัญกับการท าเกษตร  
โดยพยายามใหชุ้มชนไม่จุดไฟเผา และไม่บุกรุกป่า  
  2.2 แนวทาง แผนการ กิจกรรมในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน ดงัน้ี 
  ในส่วนของแนวทาง แผนการ กิจกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ผูศึ้กษาวจิยัไดส้มัภาษณ์ผูน้ าชุมชน ซ่ึงผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงกล่าววา่  

 “ในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมชุมชนไม่มีแนวทางที่
ชัดเจนมากนัก เพราะชุมชนเองยังไม่ได้วางแผนถึงการจัดท าแนวทางหรือ  
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนบางชุมชนกม็ีการด าเนินการ”  
                                (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L14, สมัภาษณ์, 7 กุมภาพนัธ ์2562)  
 
ผูน้ าชุมชนในพื้นที่แห่งหน่ึงกล่าววา่ 
  “กิจกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมโดยมีการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม การไม่ท าลายป่า การน าขยะ 
มารีไซเคิล”  
                                (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L8, สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2562)  

 
ผูน้ าชุมชนแห่งหน่ึงเห็นวา่ 
  “การบริหารจัดการทรัยพากรและส่ิงแวดล้อมนั้นทางชุมชนได้มีการ
แนะน าให้ชาวบ้านใช้ของให้เกิดประโยชน์ การใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด” 
                                   (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L6, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2562)  
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 ผูน้ าชุมชนในพื้นที่แห่งหน่ึงกล่าววา่ 
   “การบริหารจัดการทรัพยากรจะด าเนินการประชุมหาความรู้ โดยให้
มีคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามาดแูล จัดแบ่งกลุ่มเพ่ือดแูลทรัพยากร มีการจัด
กิจกรรมปลูกป่า และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากร อีกทั้งยงัมีการท าฝายชะลอน า้ ทั้งยงัมีการน าเอาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมมาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” 

                                 (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L5, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2562)  
 
 ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงเห็นวา่ 

 “การจัดกิจกรรมชุมชนของท่านได้จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกให้กับ
เยาวชนให้รักษาส่ิงแวดล้อม” 

                              (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L20, สมัภาษณ์, 9 กุมภาพนัธ ์2562)  
 

 จากบทสมัภาษณ์แนวทาง แผนการ กิจกรรมในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชน สรุปไดว้า่ การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มชุมชนไม่มีแนวทางที่ชดัเจน เพราะชุมชน
ยงัไม่ไดว้างแผนถึงการจดัท าแนวทางหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนบางชุมชนก็มีการด าเนินการ 
กิจกรรมในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มโดยมีการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู รักษาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม การไม่ท าลายป่า การน าขยะมารีไซเคิล การบริหารจดัการทรัยพากรและส่ิงแวดลอ้มนั้น
ทางชุมชนได้มีการแนะน าให้ชาวบา้นใช้ของให้เกิดประโยชน์ การใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์มากที่ สุด การบริหารจัดการทรัพยากรจะด าเนินการประชุมหาความรู้โดยให้ มี
คณะกรรมการหมู่บา้นเขา้มาดูแล จดัแบ่งกลุ่มเพื่อดูแลทรัพยากร มีการจดักิจกรรมปลูกป่า และ
พฒันาแหล่งท่องเที่ยว การรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับทรัพยากร อีกทั้ งยงัมีการท าฝายชะลอน ้ า  
ทั้งยงัมีการน าเอาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มมาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด จดักิจกรรมปลูก
จิตส านึกใหก้บัเยาวชนใหรั้กษาส่ิงแวดลอ้ม 
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  2.3 การน าทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมาสร้างความเป็นอยู ่หรือยกระดับ
คุณภาพชีวติของคนในชุมชน ดงัน้ี 
 จากการสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึง กล่าววา่  

 “ในการน าทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมานร้างความเป็นอยู่
หรือยกระดับคุณภาพชีวิตนั้นทางชุมชนไม่ได้มีแนวทางหรือการด าเนินการ
ในส่วนนี ้แต่จะมีการส่งเสริมการน าเอาทรัพยากรมาสร้างรายได้ให้กับคน 
ในชุมชน” 

                             (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L3, สมัภาษณ์, 16 กุมภาพนัธ ์2562) 
 
 ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงเห็นวา่ 

 “การน าทรัพยากรมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตควรมีการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนีผู้้น  าชุมชนท่านหน่ึงยงัส่งเสริม
ให้ชุมชนน าเอาทรัพยากรในชุมชนมาแปรรูป ได้แก่ การน ามาสร้างเป็นสินค้า 
การจัดจ าหน่ายให้เกิดรายได้ ส่วนมากจะน าเอาทรัพยากรในชุมชนมา
แลกเปลีย่นกันในการซ้ือขายหรือการน าเอาขยะมารีไซเคิลสร้างรายได้”  

                              (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L25, สมัภาษณ์, 9 กุมภาพนัธ ์2562) 
 
 จากการสัมภาษณ์ด้านการน าทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมาสร้างความเป็นอยู่
หรือยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สรุปไดว้่า การน าทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
มาสร้างความเป็นอยูห่รือยกระดบัคุณภาพชีวติทางชุมชนไม่ไดมี้แนวทางหรือการด าเนินการ แต่จะมี
การส่งเสริมการน าเอาทรัพยากรมาสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชน การน าทรัพยากรมาใชย้กระดับ
คุณภาพชีวิตควรมีการจดัการส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมให้ชุมชนน าเอา
ทรัพยากรในชุมชนมาแปรรูป ได้แก่ การน ามาสร้างเป็นสินค้า การจัดจ าหน่ายให้เกิดรายได ้
ส่วนมากจะน าเอาทรัพยากรในชุมชนมาแลกเปล่ียนกนัในการซ้ือขายหรือการน าเอาขยะมารีไซเคิล
สร้างรายได ้ 
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  2.4 การจดัสรรทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มที่เหมาะสมในชุมชน ดงัน้ี 
 ประเด็นน้ีผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงใหข้อ้มูลสมัภาษณ์วา่  

“ในชุมชนต้องมีการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรร่วมกับคนในชุมชน
เห็นความส าคัญเหมือนกันเพราะต้องอาศัยทรัยพากรและส่ิงแวดล้อมในการ
สร้างรายได้ เช่น เกบ็ของป่า” 

                                 (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L5, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2562) 
 
 ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงเห็นวา่ 

“การจัดทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมควรที่จะมีการจัดคณะกรรมการ
ดแูล มีระเบียบ มีข้อตกลงร่วมกัน มีการจัดสรรปันส่วนให้คนในชุมชนใช้” 

                                 (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L10, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2562) 
 
 จากการสัมภาษณ์การจดัสรรทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มที่เหมาะสมในชุมชน สรุปไดว้่า
ชุมชนต้องมีการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรร่วมกันเห็นความส าคัญ การอาศัยทรัยพากรและ
ส่ิงแวดล้อมในการสร้างรายได้ การจัดทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมควรจดัคณะกรรมการดูแล  
มีระเบียบ มีขอ้ตกลงร่วมกนั มีการจดัสรรปันส่วนใหค้นในชุมชนใช ้ 
  2.5  การบริหารทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดความเส่ียง ปัญหาความขาดแคลน
ทรัพยากร และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องชุมชน ดงัน้ี 
 จากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนในการบริหารทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อลดความเส่ียง 
ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงกล่าววา่ 

“ทางชุมชนได้มีการสร้างแท็งก์น ้าและขุดบ่อน ้า ในชุมชนไว้ใช้
ในช่วงฤดแูล้ง”  

                             (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L13, สมัภาษณ์, 2 กุมภาพนัธ ์2562) 
 
 อีกทั้ง ผูน้ าชุมชนบางพื้นที่กล่าววา่ 
  “พยายามน าชุมชนไม่ให้ใช้สารเคมีมากเกินไป ทั้งส่งเสริมชุมชน
ไม่ให้ท าลายป่า และการไม่ตดัไม้ต้นน า้”  

                                   (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L8, สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2562) 
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 ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงกล่าววา่ 
  “ในชุมชนมีการรณรงค์ลดการเผาอ้อยเพ่ือไม่ให้เกิดควนัในชุมชน  
                      (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L17, สมัภาษณ์, 11 กุมภาพนัธ ์2562) 
 
 
 ผูน้ าชุมชนอีกท่านหน่ึงเห็นวา่ 
  “ควรมีการลดการใช้ทรัพยากรและปรับปรุงทรัพยากรน า้เพ่ือให้เกิด
การฟ้ืนฟูของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน” 

                                (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L19, สมัภาษณ์, 8 กุมภาพนัธ ์2562) 
 
 ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงกล่าววา่ 
 “ชุมชนยังได้จัดกิจกรรมเพ่ือลดการเผาและการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดขึน้ โดยให้คนชุมชนชนหันมาปลกูพืชที่ลดการเผา”  
                                (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L20, สมัภาษณ์, 9 กุมภาพนัธ ์2562) 
 

 จากการสัมภาษณ์การบริหารทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อลดความเส่ียง ปัญหา 
ขาดแคลนทรัพยากร และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของชุมชน สรุปไดว้่ามีการสร้าง
แท็งก์น ้ าและขุดบ่อน ้ าในชุมชนไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ พยายามน าชุมชนไม่ให้ใชส้ารเคมีมากเกินไป 
ส่งเสริมชุมชนไม่ให้ท  าลายป่า และการไม่ตดัไมต้น้น ้ า ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงกล่าวว่าในชุมชนมีการ
รณรงคล์ดการเผาออ้ย เพื่อไม่ใหเ้กิดควนัในชุมชน มีการลดการใชท้รัพยากรและปรับปรุงทรัพยากร
น ้ าเพื่อให้เกิดการฟ้ืนฟูของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อลดการเผาและ 
การใหค้วามรู้เก่ียวกบัผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยใหค้นชุมชนชนหนัมาปลูกพชืที่ลดการเผา  
  2.6  แนวทาง แรงจูงใจ มาตรการในการให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ ดงัน้ี 

 จากการสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชนมีความเห็นวา่ 
 “ชุมชนมีการจัดประชุมทุกเดือนเพ่ือหาข้อเสนอแนะ เข้ามาปรึกษา 
เสนอความคิด ตลอดจนมีการตัง้คณะกรรมการในการท างาน”  

                              (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L24, สมัภาษณ์, 13 กุมภาพนัธ ์2562) 
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  ผูน้ าท่านหน่ึงยงักล่าววา่ 
   “การให้คนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นต้องท าให้คนในชุมชน

ไว้วางใจผู้น าชุมชนเช่ือโดยผู้น าต้องเป็นแบบอย่าง พูดจริง ท าจริง  
มีแนวคิด และการโน้มน้าวให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม”  

                               (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L10, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2562) 
 
  ผูน้ าชุมชนบางท่านเห็นวา่ 
  “การให้คนเข้ามามีส่วนร่วมต้องท าให้คนในชุมชนรับรู้ข่าวสารอย่าง

ทั่วถึง เพ่ือจะให้คนในชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมอาจจะจัดตั้งกลุ่ ม
อาสาสมัครเข้ามาดแูล”  

                                                  (สมัภาษณ์ L5, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2562) 
 
 จากการสัมภาษณ์แนวทาง แรงจูงใจ มาตรการในการให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
ในการตดัสินใจ ผูน้ าชุมชนมีความเห็นคล้ายกัน ได้แก่ ชุมชนมีการจดัประชุมทุกเดือน เพื่อหา
ขอ้เสนอแนะ เขา้มาปรึกษา เสนอความคิด ตลอดจนมีการตั้งคณะกรรมการในการท างาน การใหค้น
เขา้มามีส่วนร่วมนั้นต้องท าให้คนในชุมชนไวว้างใจผูน้ าชุมชนเช่ือโดยผูน้ าตอ้งเป็นแบบอย่าง   
พูดจริง ท าจริง มีแนวคิด และการโน้มน้าวให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม การให้คนเขา้มามีส่วน
ร่วมตอ้งท าให้คนในชุมชนรับรู้ข่าวสารอยา่งทัว่ถึง เพื่อจะให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอาจจะ
จดัตั้งกลุ่มอาสาสมคัรเขา้มาดูแล  
  2.7 ความส าคัญ  ความตระหนัก  ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ดงัน้ี 
 จากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงถึงความตระหนักของคนในชุมชนในการร่วมมือ
การจดัทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ผูน้ าชุมชนกล่าววา่  

  “คนในชุมชนเป็นคนรักส่ิงแวดล้อม ไม่ค่อยท าลาย รุกล  า้หรือเผา
ท าลาย หากจะเผากเ็ป็นการเผาเลก็น้อย ไม่ได้เผาป่าเพ่ือเอาสัตว์ป่า” 
                              (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L22, สมัภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ ์2562) 
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ทั้งน้ี ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงยงักล่าววา่ 
  “ที่คนในชุมชนให้ความส าคัญ ตระหนักและร่วมมือเพราะคนใน
ชุมชนมีอาชีพที่เน่ืองด้วยทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทั้งยงัเห็นว่าสภาพสังคม
เปลีย่นแปลงไปอาชีพกเ็ปลีย่นไปด้วย”  
                           (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L21, สมัภาษณ์, 16 กุมภาพนัธ ์2562) 
 
ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงยงักล่าววา่ 
  “คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าทรัพยากรมีการเปลี่ยนแปลง
ไปท าให้การเข้าไปหาอาหารลดน้อยลงไปด้วย”  
                                   (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L8, สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2562) 
 
ส่วนบางชุมชนผูน้ าชุมชนเห็นวา่ 
  “การให้คนเข้ามามีส่วนร่วมต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันท าให้มี
การร่วมมือกันพูดคุยท าความเข้าใจกันเพราะชุมชนมีทรัพยากรมากท าให้มี
การพฒันาเร่ืองทรัพยากรต่าง ๆ”  
                                (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L19, สมัภาษณ์, 8 กุมภาพนัธ ์2562) 
 
ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงเห็นวา่ 
  “คนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกิดความตระหนักเร่ืองทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมเพราะว่าภาวะโลกร้อนซ่ึงจะท าให้ป่าจะสูญหาย และจะเกิด
ผลกระทบ”  
                                (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L3, สมัภาษณ์, 16 กุมภาพนัธ ์2562) 
 
ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงเห็นวา่ 
  “บางพืน้ที่ทรัพยากรลดน้อยลงเพราะการเปลีย่นแปลงของภาวะโลก
ร้อนหรือการเข้าไปท าลายทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม และบางชุมชนก็เข้าไป
ใช้ทรัพยากรโดยการใช้ชีวิตประจ าวันและการท ามาหากิน สร้างรายได้ที่เกิด
จากทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม”  
                              (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L11, สมัภาษณ์, 17 กุมภาพนัธ ์2562) 
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 จากการสัมภาษณ์ความส าคญั ความตระหนัก ความร่วมมือในการจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน สรุปได้ว่า คนในชุมชนเป็นคนรักส่ิงแวดล้อม ไม่ค่อยท าลาย รุกล ้ าหรือ 
เผาท าลาย หากจะเผาก็เป็นการเผาเล็กน้อย ไม่ได้เผาป่าเพื่อเอาสัตว์ป่า ชุมชนให้ความส าคัญ 
ตระหนักและร่วมมือเพราะคนในชุมชนมีอาชีพที่เน่ืองดว้ยทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เห็นว่าสภาพ
สังคมเปล่ียนแปลงไปอาชีพก็เปล่ียนไปด้วย ชุมชนเข้ามามีส่วนรวมเพราะว่าทรัพยากรมีการ
เปล่ียนแปลงไปท าให้การเขา้ไปหาอาหารลดน้อยลงไปด้วย ให้คนเข้ามามีส่วนร่วมต้องมีการ
แลกเปล่ียนความรู้กนัท าให้มีการร่วมมือกนัพูดคุยท าความเขา้ใจกนั เพราะชุมชนมีทรัพยากรมาก 
ท าให้มีการพฒันาเร่ืองทรัพยากรต่าง ๆ คนเขา้มามีส่วนร่วมหรือเกิดความตระหนักเร่ืองทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมเพราะว่าภาวะโลกร้อนซ่ึงจะท าให้ป่าจะสูญหาย และจะเกิดผลกระทบบางพื้นที่
ทรัพยากรลดน้อยลง เพราะการเปล่ียนแปลงของภาวะโลกร้อนหรือการเขา้ไปท าลายทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอ้ม และบางชุมชนก็เขา้ไปใชท้รัพยากรโดยการใชชี้วิตประจ าวนัและการท ามาหากิน 
สร้างรายไดท้ี่เกิดจากทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
  2.8 การส่งเสริมพฒันาคนในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้ น 
จากการขายสินคา้ที่มีคุณภาพ สามารถท าการผลิตที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  
  การส่งเสริมพฒันาคนในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น มีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากการ
ขายสินคา้ที่มีคุณภาพ สามารถท าการผลิตที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ผูส้ัมภาษณ์ด าเนินการสมัภาษณ์
ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงกล่าววา่ 

 “ทางชุมชนมีการส่งเสริมการท าเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือมี
การน าเอาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมาสร้างเห็นเกิดประโยชน์ 
พอเพยีง”  

                                   (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L5, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2562) 
 
ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงกล่าววา่ 
  “ทางชุมชนส่งเสริมให้คนชุมชนท าปุ๋ ยหมัก ลดการเผา สร้างรายได้
ให้กับชุมชน”  
                                    (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L4, สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2562) 
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ผูน้ าชุมชนอีกท่านหน่ึงยงักล่าววา่ 
  “ทางชุมชนได้จัดวางแนวทางให้กับคนในชุมชนในการจัดตั้งกลุ่มที่
ประสบปัญหาทางด้านการท ามาหากิน โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมในการ
พฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้เกิดประโยชน์มากย่ิงขึน้”  
                                (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L7, สมัภาษณ์, 17 กุมภาพนัธ ์2562) 
 
ซ่ึงผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงยงัเห็นวา่ 
  “ทางชุมชนได้สนับสนุนให้คนในชุมชนมีการส่งเสริมการปลูก
หอมแดงที่มีคุณภาพ พยายามให้เกษตรกรใช้เกษตรอินทรีย์ การส่งเสริม
เกษตรปลอดสาร”  
                                   (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L9, สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2562) 
 
ผูน้ าชุมชนบางชุมชนใหค้วามเห็นวา่ 
  “ทางชุมชนสนับสนุนในการน าเอาทรัพยากรมาสร้างผลิตภัณฑ์
ส่งเสริม OTOP เพ่ือส่งเสริมรายได้”   
                                   (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L11, สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2562) 
 
ผูน้ าชุมชนบางชุมชนกล่าววา่ 
  “ชุมชนได้พฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมี
แหล่งเรียนรู้ผสมกับแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้กับการ
ใช้ทรัพยากร” 
                                 (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L10, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2562) 

 
 จากการสัมภาษณ์การส่งเสริมพฒันาคนในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น มีรายได้
เพิ่มขึ้ นจากการขายสินคา้ที่มีคุณภาพ สามารถท าการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สรุปได้ว่า  
ทางชุมชนมีการส่งเสริมการท าเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพยีง มีการน าเอาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชนมาสร้างเห็นเกิดประโยชน์ พอเพยีง ส่งเสริมให้คนชุมชนท าปุ๋ ยหมกั ลดการเผา สร้างรายได้
ให้กบัชุมชน จดัวางแนวทางให้กบัคนในชุมชนในการจดัตั้งกลุ่มที่ประสบปัญหาทางดา้นการท ามา
หากิน โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้ น  สนับสนุนให้คนในชุมชนมีการส่งเสริมการปลูกหอมแดงที่ มี คุณภาพ  
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พยายามให้เกษตรกรใช้เกษตรอินทรีย ์การส่งเสริมเกษตรปลอดสาร สนับสนุนในการน าเอา
ทรัพยากรมาสร้างผลิตภณัฑส่์งเสริม OTOP เพื่อส่งเสริมรายได ้ พฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดลม้ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมีแหล่งเรียนรู้ผสมกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ 
กบัการใชท้รัพยากร 
  2.9 การพฒันาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภยั ปราศจากมลพิษรบกวน มีการจดัการ 
ของเสียอยา่งเป็นระบบ ดงัน้ี 
 จากการสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน พบวา่  

 “ชุมชนมีการด าเนินการจัดการในเร่ืองของขยะโดยมีการจัดที่ทิ้งขยะ
ให้เป็นสัดส่วนทั้งนีย้งัส่งเสริมให้ชุมชนแยกขยะและน ามารีไซเคิล เพ่ือให้
เกิดรายได้กับชุมชน”  

                               (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L7, สมัภาษณ์, 19 กุมภาพนัธ ์2562) 
 
 ผูน้ าชุมชนหน่ึงกล่าววา่  

  “ทางชุมชนได้มีการตั้งคณะกรรมการในชุมชนในการดูแลความ
ปลอดภยัโดยเฉพาะเร่ืองของทรัพยากรในชุมชน ทั้งมีการส่งเสริมการงดการ
เผา การจัดแบ่งโซนการเข้าใจประโยชน์ของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม”  

                             (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L18, สมัภาษณ์, 20 กุมภาพนัธ ์2562) 
 
 จากการสัมภาษณ์การพฒันาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภยั ปราศจากมลพิษรบกวน มีการ
จดัการของเสียอยา่งเป็นระบบ  สรุปไดว้า่ชุมชนมีการด าเนินการจดัการในเร่ืองของขยะโดยมีการจดั
ที่ทิ้งขยะให้เป็นสัดส่วนทั้งน้ียงัส่งเสริมให้ชุมชนแยกขยะและน ามารีไซเคิล เพื่อให้เกิดรายไดก้ับ
ชุมชน มีการตั้งคณะกรรมการในชุมชนในการดูแลความปลอดภยัโดยเฉพาะเร่ืองของทรัพยากรใน
ชุมชน ทั้ งมีการส่งเสริมการงดการเผา การจัดแบ่งโซนการเข้าใจประโยชน์ของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม  
  2.10  การน าทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมาพัฒนาให้เกิดเศรษฐกิจและ 
ทุกคนใชป้ระโยชน์ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสีเขียว วนเกษตร ดงัน้ี 
 จากการสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชนในต าบลหน่ึงพบวา่  

  “ทางชุมชนได้มีแนวทางในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน
โดยพัฒนาให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน น าเอาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนมาเป็นจุดเด่นในการดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยว ชุมชนส่งเสริมให้เกิด
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การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือวนเกษตร ให้ชุมชนชาวบ้านร่วมกันพัฒนาชุมชน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับชุมชนใกล้เคียงในการส่งเสริมทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม” 
                                    (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L9, สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2562) 

  
 ผูน้ าชุมชนในอ าเภอท่าปลากล่าววา่  

  “ซ่ึงบริเวณพืน้ที่ของชุมชนเป็นป่าไม้มีส่ิงดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยว 
ได้แก่ เข่ือนสิริกิตต์ ท าให้ชุมชนพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวโดยการให้ชุมชนเข้ามามาส่วนร่วมพฒันา”  

                                (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L20, สมัภาษณ์, 9 กุมภาพนัธ ์2562) 
 
 จากการสัมภาษณ์การน าทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมาพฒันาให้เกิดเศรษฐกิจ
และทุกคนใช้ประโยชน์ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสีเขียว วนเกษตร สรุปไดว้่า ทางชุมชนได้มี
แนวทางในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนโดยพฒันาให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
น าเอาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมาเป็นจุดเด่นในการดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยว ชุมชน
ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือวนเกษตร ชุมชนชาวบา้นร่วมกันพฒันาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเช่ือมโยงกบัชุมชนใกลเ้คียงในการส่งเสริมทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  
  2.11  การส่งเสริมการพฒันาตวัสินคา้ให้เป็นสินคา้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้าน
ความ ปลอดภยั ไม่มีสารพิษตกคา้ง มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการผลิต 
ดงัน้ี 
 จาการสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชนหน่ึงกล่าววา่  

 “ผู้น าชุมชนได้มีการส่งเสริมให้คนในชุมชนท าเกษตรโดยลดการใช้
สารเคมี เพ่ือไม่ให้เกิดสารพิษตกค้าง แต่ยงัไม่ค่อยประสบผลส าเร็จมากนัก 
ทั้งนีขึ้น้อยู่กับการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรปลอดสาร”  

                                   (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L9, สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2562) 

ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงกล่าววา่ 
  “การส่งเสริมพัฒนาสินค้าปลอดสารเป็นส่ิงที่ควรส่งเสริมแต่ต้อง
อาศยัทุกภาคส่วน ที่ส าคัญต้องชีค้นในชุมชนเห็นความส าคัญ เช่น การปลูก
หอมแดงปลอดสาร เป็นต้น”  

                                 (สมัภาษณ์ผูน้ าชุมชน L10, สมัภาษณ์, 29 มกราคม 2562) 
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 จากการสัมภาษณ์การส่งเสริมการพฒันาตวัสินคา้ให้เป็นสินคา้ที่มีคุณภาพไดม้าตรฐาน
ดา้นความปลอดภยั ไม่มีสารพษิตกคา้ง มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการผลิต  
สรุปไดว้า่ ผูน้ าชุมชนไดมี้การส่งเสริมให้คนในชุมชนท าเกษตรโดยลดการใชส้ารเคมี เพื่อไม่ให้เกิด
สารพิษตกคา้ง แต่ยงัไม่ค่อยประสบผลส าเร็จมากนัก ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัการรณรงคใ์ห้ความรู้เก่ียวกับ
การท าเกษตรปลอดสาร ผูน้ าชุมชนท่านหน่ึงกล่าวว่า การส่งเสริมพฒันาสินคา้ปลอดสารเป็นส่ิงที่
ควรส่งเสริมแต่ตอ้งอาศยัทุกภาคส่วน และส่ิงที่ส าคญั คือ ตอ้งช้ีคนในชุมชนเห็นความส าคญั  
 ผลของค าถามปลายเปิดจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กลุ่มผูน้ าชุมชนในพื้นที่
จงัหวดัอุตรดิตถ์ พบว่า ผูน้ าชุมชนในพื้นที่จงัหวดัอุตรดิตถ์ ไม่มีขอ้คิดเห็นจากขอ้ค  าถามปลายเปิด
ของแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูน้ าชุมชนในแต่ละประเด็นสามารถถอดบทเรียน ถอดองคค์วามรู้
จากการสมัภาษณ์ไดเ้ป็นประเด็น ดงัน้ี 
 1.  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ชุมชนมีการส่งเสริมให้คนในชุมชน 
เขา้มามีส่วนร่วม สร้างความตระหนกัความตระหนัก สร้างกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ตกลงภายในชุมชน
ในการเขา้ไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีผูน้ าชุมชนเป็นผูน้ าในการส่งเสริม  
มีการจดัตั้งผูรั้บผิดชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการในชุมชนเขา้มาดูแลบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม การให้ความรู้กับคนในชุมชน  ทั้ งน้ีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมโดยทั่วไปอาจจะใช้หลักของ การจัดการระบบนิเวศ การพฒันาแนวนิเวศ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของแรงงาน และความสามารถ
ของคนในชุมชนทอ้งถ่ินเอง โดยการบริหารจดัการให้มีความสอดคลอ้งกบัค่านิยม และวฒันธรรม
พื้นถ่ิน รวมทั้ งจะต้องให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่คนส่วนใหญ่ของชุมชน รวมไปถึงการน าเอา
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาใช้ นกระบวนการผลิตพร้อมกับการพฒันาความรู้ความสามารถของคน 
ในชุมชนใหส้ามารถพึ่งพาตนเอง 
 2.  ผูน้ าในชุมชนตอ้งเป็นผูมี้ความรับผิดชอบ มีภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรมแบบท างาน 
เป็นทีม เน้นงานควบคู่กับความสัมพนัธ์ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นปัจจยัภายในที่
ส าคญัต่อความส าเร็จของชุมชน ผูน้ าจึงเสนอกลยทุธ์การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมและเช่ือมโยง
กบัทุกภาคส่วน เน้นการอนุรักษ์และพฒันาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ระบบนิเวศ และส่ิงแวดลอ้ม 
การรณรงค์ด้านอัตลักษณ์ วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนการพฒันาให้เกิดชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อเสริมสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ภายใตท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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 3.  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  
จากการศึกษาสัมภาษณ์กลุ่มผูน้ าชุมชนท าให้มองเห็นว่าชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุตรดิตถ์มีความ
พยายามจะคน้หาแนวทาง รูปแบบ ทางเลือกต่าง ๆ ที่จะมาบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อลดความเส่ียงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสียงจากการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจรายได้จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน จึงท าใหเ้กิดความพยายามหารูปแบบการพฒันาให้เกิดชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
การน าทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมาสร้างเศรษฐกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
เพื่อยกระดบัความเป็นอยูแ่ละพฒันาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชน การจดัตั้งกลุ่มอาสาสมัคร 
ในการดูแลและจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
ตอนที่ 2  ผลการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 การพัฒนารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์โดยสอบถามและสนทนากลุ่มผูน้ าชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุตรดิตถ์ จ  านวนทั้งหมด 30 คน ในการพฒันารูปแบบ จากกลุ่มผูน้ าชุมชนที่มี
ศักยภาพในการน าชุมชน จ านวน 10 คน กลุ่มผู ้น าชุมชนที่ มีศักยภาพในการบริหารจัดการ  
ด้านชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว จ  านวน 10 คน กลุ่มผู ้น าชุมชนที่ มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม จ านวน 10 คน ด าเนินการวิเคราะห์โดยใช ้SWOT Analysis เพื่อคน้หา 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ซ่ึงจะสามารถก าหนดเป็นรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ดงัน้ี 
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ตารางที่  4.48   การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  
 
จุดแข็ง / 
    จุดอ่อน 

การน าชุมชน การบริหารจัดการ ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

จุดแข็ง 1. ผูน้ ามีความรู้ นิสัยดี เป็น
แบบอยา่งให้กบัคนใน
ชุมชน  
ท าหน้าท่ีได ้ 

2. ผูน้ ามีความซ่ือตรง ซ่ือสัตย ์
มีสัจจะ 
ในการท างาน  

    มีการพูดคุย 
เหมือนพ่ีนอ้ง  
มีความรู้ ความสามารถ  
ไม่ยอ่ทอ้  
เห็นแต่ส่วนรวม  

3. ผูน้ าเป็นคนน่าเช่ือถือท าให้
ชาวบา้นไวว้างใจ สามารถ
โนม้นา้วจูงใจคนได ้
เด็ดขาด เป็นกนัเอง ไหว
พริบ เอาจริงเอาจงักบัส่ิงท่ี
ท า เขา้กบัคนในชุมชนได ้

1. ผูน้ ามีศกัยภาพในการ
บริหารจดัการ 

2. การประชุมสมาคม
หมู่บา้นทุกคร้ัง 

3. ชุมชนมีการส่งเสริม 
    ให้คนในชุมชนเขา้มา 

มีส่วนร่วม 
4. มีการสร้างกฎเกณฑ ์

ระเบียบ ขอ้ตกลง
ภายในชุมชนในการ
เขา้ไปใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

1. สามารถจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการท่องเท่ียว 

2. การน าทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มมาใชป้ระโยชน์
สร้างรายได ้

 

จุดอ่อน การใชท้รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยตระหนกัถึง
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 
 

1. ยงัไม่มีแนวทางในการ
บริหารจดัการเพ่ือลด
การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดท่ี์
ชดัเจน 

2. ยงัไม่มีการจดัการ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มโดย
ตระหนกัถึงคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนท่ี
ชดัเจน 

1. แนวทางในการบริหารจดัการ
เพ่ือลดการปล่อยกา๊ซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

2. การใชเ้ทคโนโลยหีรือการ
พฒันาเทคโนโลยใีห้เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที่  4.48   (ต่อ)  
 

โอกาส / 
อุปสรรค 

การน าชุมชน การบริหารจัดการ ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

โอกาส 1.  สามารถส่งเสริมให้ชุมชน
เป็นชุมชนตน้แบบในการ
จดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2.  การรวมกลุ่มในการ
จดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มตน้แบบ 

 

1. อาสาสมคัรในการดูแล
และจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

2. บริหารจดัการ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือลด
ความเส่ียงในดา้นต่างๆ 
เช่น ความเสียงจากการ
ลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  

1. ชุมชนสามารถพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
ทั้งการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และการ
ท่องเท่ียวทางเลือกต่างๆ 

2. การสร้างความมัน่คงทางดา้น
เศรษฐกิจรายไดจ้ากการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

อุปสรรค 1.  การควบคุมการใช้
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มแบบท าลาย 

2.  การเผาและการท าลาย
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยงานรัฐยงัให้การ
สนบัสนุนงบประมาณใน
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มไม่เพียงพอ 

ขาดนโยบายการอนุรักษฟ้ื์นฟู
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน
ของชุมชน  
 

 
 จากตารางที่ 4.48 สรุปการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
ดงัน้ี 
 ด้านการน าชุมชน 
 จุดแข็ง (Strength) ผูน้ ามีความรู้ นิสัยดี เป็นแบบอย่าให้กับคนในชุมชน ท าหน้าที่ได ้

ตามหน้าที่ ผูน้  ามีความซ่ือตรง ซ่ือสัตย ์มีสัจจะในการท างาน มีการพูดคุยเหมือนพี่น้อง มีความรู้ 
ความสามารถ ไม่ย่อทอ้ เห็นแต่ส่วนรวม ผูน้ าเป็นคนน่าเช่ือถือท าให้ชาวบา้นไวว้างใจ สามารถ 

โน้มน้าวจูงใจคนได ้เด็ดขาด เป็นกนัเอง ไหวพริบ เอาจริงเอาจงักบัส่ิงที่ท  า เขา้กบัคนในชุมชนได้

 จุดอ่อน  (Weakness) การใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมโดยตระหนักถึงคุณภาพชีวิต 
ของคนในชุมชน 
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 โอกาส  (Opportunity) สามารถส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม และการรวมกลุ่มในการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มตน้แบบ 
 อุปสรรค (Threats) การควบคุมการใชท้รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มแบบท าลาย การเผาและ
การท าลายทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
 ด้านการบริหารจัดการ 
 จุดแขง็ (Strength) ผูน้ ามีศกัยภาพในการบริหารจดัการ การประชุมสมาคมหมู่บา้นทุกคร้ัง
ชุมชนมีการส่งเสริมใหค้นในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม มีการสร้างกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ตกลงภายใน
ชุมชนในการเขา้ไปใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 จุดอ่อน (Weakness) ชุมชนยงัไม่มีแนวทางในการบริหารจดัการเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ชดัเจน อีกทั้ง ยงัไม่มีการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มโดยตระหนักถึง
คุณภาพชีวติของคนในชุมชนที่ชดัเจน 
 โอกาส  (Opportunity) อาสาสมัครในการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  บริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อลดความเส่ียงในด้านต่าง ๆ เช่น  
ความเส่ียงจากการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 อุปสรรค (Threats) หน่วยงานรัฐยงัให้การสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไม่เพยีงพอ 
 ด้านชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
 จุดแข็ง (Strength) สามารถจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว และ 
การน าทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มมาใชป้ระโยชน์สร้างรายได ้
 จุดอ่อน  (Weakness) แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน - 
ไดออกไซด ์และการใชเ้ทคโนโลย ีหรือการพฒันาเทคโนโลยใีหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 โอกาส (Opportunity) ชุมชนสามารถพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้ งการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และ 
การท่องเที่ยวทางเลือกต่าง ๆ และการสร้างความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจรายไดจ้ากการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
 อุปสรรค (Threats) ขาดนโยบายการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรส่ิงแวดล้อมที่ชัดเจนของ
ชุมชน  
 เม่ือกลุ่มผูน้ าชุมชนในจงัหวดัอุตรดิตถ์ไดท้  าการวิเคราะห์สภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ในประเด็นการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
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สามารถก าหนดรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์การก าหนดรูปแบบนั้น ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสอบถาม
ผูท้รงคุณวฒิุที่เก่ียวขอ้งในการวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใชเ้ทคนิค SWOT 
Analysis ผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis  ผูว้ิจยัได้สอบถามถึงภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
เป็นรูปแบบที่ด าเนินการโดยผูน้ าที่มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการในการน าไปสู่
ทิศทางตามที่ตอ้งการ และมีความเป็นไปได ้ผูว้จิยัแสดงความสมัพนัธข์องภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม และรูปแบบภาวะผูน้ าที่ไดพ้ฒันาขึ้น 
ดงัตารางที่ 4.49   
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ตารางที่  4.49   แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหาร

ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นจากการ
สัมภาษณ์ 

ประเด็นจากการ
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
(SWOT) 

แนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้น า
เปลี่ยนแปลงฯ 

การมีอุดมการณ์ 
(Ideology) 

1. ดา้นจิตส านึก 
(Conscious 
Mind) 

2. ดา้นนโยบาย 
(Policies) 

3. ดา้นความ
ตระหนกั 
(Awareness) 

4. ดา้นทศันะคติ 
(Attitude) 

5.  ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment) 

6. ดา้นนิเวศวทิยา 
(Ecology) 

1.  การใชท้รัพยากร 
     ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนมี
การส่งเสริมใหค้น 

    ในชุมชนเขา้มามี 
    ส่วนร่วม 
2. ร่วมสร้างความ
ตระหนกัความ
ตระหนกั สร้าง
กฎเกณฑ ์ระเบียบ 
ขอ้ตกลงภายในชุมชน
ในการเขา้ไปใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

3. การใหค้วามรู้กบัคน
ในชุมชน ทั้งน้ีการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม
โดยทัว่ไปอาจจะใช้
หลกัของ การจดัการ
ระบบนิเวศ  
การพฒันาแนวนิเวศ 

1. ผูน้ ามีความรู้ 
นิสยัดี  
เป็นแบบอยา่ง
ใหก้บัคนใน
ชุมชน  
ท าหนา้ที่ 
ไดต้ามหนา้ที่ 
ผูน้  ามีความ
ซ่ือตรง 
ซ่ือสตัย ์ 
มีสจัจะในการ
ท างาน มีการ
พดูคุยเหมือน
พีน่อ้ง  
มีความรู้ 
ความสามารถ 
ไม่ยอ่ทอ้  
เห็นแก่
ส่วนรวม  

1. การส่งเสริม
สนบัสนุนให้
ความส าคญักบั
ส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชน  

2. การสนบัสนุน
ใหชุ้มชน
สร้างรายได้
จากทรัพยากร
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.  การส่งเสริม
ชุมชนใหเ้ป็น
ชุมชนสีเขียว 
หรือชุมชน
เศรษฐกิจ 
สีเขียว 
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ตารางที่  4.49   (ต่อ) 
  

ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหาร

ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นจากการ
สัมภาษณ์ 

ประเด็นจากการ
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
(SWOT) 

แนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้น า

เปลี่ยนแปลงฯ 

  

4. การบริหาร
จดัการใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบั
ค่านิยม และ
วฒันธรรมพื้นถ่ิน 
รวมทั้งจะตอ้ง
ใหผ้ลประโยชน์
สูงสุดแก่คน 
ส่วนใหญ่ของ
ชุมชน รวมไปถึง
การน าเอา
เทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมมาใช ้
กระบวนการผลิต
พร้อมกบัการ
พฒันาความรู้
ความสามารถ 
ของคนในชุมชน
ใหส้ามารถ 
พึ่งพาตนเอง 
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ตารางที่  4.49   (ต่อ) 
  

ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นจากการ
สัมภาษณ์ 

ประเด็นจากการ
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
(SWOT) 

แนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้น า
เปลี่ยนแปลงฯ 

ความคิด
สร้างสรรค ์
(Creative 
Thinking) 

1. ดา้นการรับรู้
ข่าวสาร 
(Information) 

2. ดา้นการ
ส่ือสารมวลชน 
(Communication) 

3. ดา้นการจดัการ 
(Manage) 

1. การรณรงคด์า้น 
อตัลกัษณ์ วฒันธรรม 
และภูมิปัญญา 
ทอ้งถ่ิน 

2. การพฒันาใหเ้กิด
ชุมชนเศรษฐกิจ 
สีเขียวเพือ่เสริม 
สร้างชุมชนให้
เขม้แขง็ภายใต้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
ในชุมชน วฒันธรรม
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ผูน้ าสามารถ
ส่งเสริมให้
ชุมชนเป็น
ชุมชนตน้แบบ 
ในการจดัการ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม และ
การรวมกลุ่ม 
ในการจดัการ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม
ตน้แบบ 

1. การเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชนใน
การรองรับการ
เปล่ียนแปลง 

2. การส่งเสริมให้
ชุมชนบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
การท าเกษตร
ที่เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

การเป็น
แบบอยา่งที่ดี 
(Role 
Modeling) 

1. ดา้นการจดัการ 
(Manage) 

2. ดา้นจิตส านึก 
(Conscious mind) 

3. ดา้นการจดัการ 
(Manage)  

4. ดา้นทศันะคติ 
(Attitude) 

มีความพยายามจะ
คน้หาแนวทาง รูปแบบ 
ทางเลือกต่าง ๆ ที่จะมา
บริหารจดัการ
ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอ้ม เพือ่ลด
ความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ 

ผูน้ าเป็นคน
น่าเช่ือถือ  
ท าใหช้าวบา้น
ไวว้างใจ 
สามารถโนม้นา้ว 
จูงใจคน เด็ดขาด  
เป็นกนัเอง  
มีไหวพริบ  
เอาจริงเอาจงั  
เขา้กบัคน 
ในชุมชนได ้

1. การส่งเสริม
การสร้างความ
ตระหนกั 

   ในทรัพยากร
ชีวภาพ 
ในชุมชน 
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ตารางที่  4.49   (ต่อ) 
  

ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหาร

ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นจากการ
สัมภาษณ์ 

ประเด็นจากการ
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
(SWOT) 

แนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้น า
เปลี่ยนแปลงฯ 

    

 2. การส่งเสริมการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ชีวภาพในชุมชน
และการพฒันา
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

การสร้างแรง
บนัดาลใจ 
(Inspiration) 

1. ดา้นสงัคม
(Social) 

2. ดา้นนิเวศวทิยา 
(Ecology) 

3. ดา้นนโยบาย 
(Policies) 

4. ดา้นเศรษฐกิจ 
(Economic)  

1. การอนุรักษแ์ละ
พฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ 
ระบบนิเวศ และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

2. การน า
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มมา
สร้างเศรษฐกิจ การ
พฒันาผลิตภณัฑ ์
ในชุมชนเพือ่
ยกระดบัความเป็นอยู่
และพฒันาส่งเสริม
คุณภาพชีวติคน 
ในชุมชน 

ผูน้ าสามารถ
จดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม
เพือ่การท่องเที่ยว 
และการน า
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มมาใช้
ประโยชน์สร้าง
รายได ้

1. การส่งเสริม
ชุมชนใหเ้กิด
ความพร้อมใน
การบริหาร
จดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดจนการให้
ความส าคญักบั
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน 

2. การใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชนสู่การ
ผลิตสินคา้ 
ผลิตภณัฑสี์เขียว 
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ตารางที่  4.49   (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหาร

ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นจากการ
สัมภาษณ์ 

ประเด็นจากการ
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
(SWOT) 

แนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้น า
เปลี่ยนแปลงฯ 

การสร้าง
วฒันธรรมการ
ท างานแบบมี 
ส่วนร่วม 
(Participatory 
Working Culture) 

1. ดา้นสงัคม 
(Social) 

2. ดา้นนิเวศวทิยา 
(Ecology) 

3. ดา้นนโยบาย 
(Policies) 

1. ผูน้ าในชุมชน
ตอ้งเป็นผูมี้
ความ
รับผิดชอบ  

    มีภาวะผูน้ า 
เชิงพฤติกรรม
แบบท างาน
เป็นทีม 

2. การมีส่วนร่วม
ของคนใน
ชุมชนเป็น
ปัจจยัภายใน 
ที่ส าคญัต่อ
ความส าเร็จ
ของชุมชน  

ผูน้ ามีศกัยภาพในการ
บริหารจดัการ  
การประชุมสมาคม
หมู่บา้นทุกคร้ังชุมชน
มีการส่งเสริมใหค้นใน
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
มีการสร้างกฎเกณฑ ์
ระเบียบ ขอ้ตกลง
ภายในชุมชนในการเขา้
ไปใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

1. การส่งเสริม
ความร่วมมือ 
เครือข่าย 
ทุกภาคส่วน 
เพือ่พฒันา
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
ในชุมชน 

2. การพฒันา
ชุมชนใหพ้ร้อม
และสามารถเขา้
ใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม 
ในการสร้าง
ความมัน่คง 
ทางสงัคม 
เศรษฐกิจ 
ในชุมชน 
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ตารางที่  4.49   (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นจากการ
สัมภาษณ์ 

ประเด็นจากการ
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
(SWOT) 

แนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้น า
เปลี่ยนแปลงฯ 

การกระตุน้ใช้
ปัญญา 
(Stimulation of 
Intelligence) 

3. ดา้นทศันะคติ 
(Attitude) 

4. ดา้นเศรษฐกิจ 
(Economic)  

5. ดา้นการรับรู้
ข่าวสาร 
(Information) 

6. ดา้นการ
ส่ือสารมวลชน 
(Communication) 

1. กลยทุธก์าร
บริหาร
จดัการแบบมี
ส่วนร่วมและ
เช่ือมโยงกบั
ทุกภาคส่วน 

2. ความพยายาม
หารูปแบบ
การพฒันา 
ใหเ้กิดชุมชน
เศรษฐกิจ 
สีเขียว 

1. ผูน้ าส่งเสริมและ
กระตุน้ใหค้นชุมชน
สามารถพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชนใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
 2. ผูน้ าส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม เชิงนิเวศ 
เชิงสุขภาพ และการ
ท่องเที่ยวทางเลือก
ต่างๆ และการสร้าง
ความมัน่คงทางดา้น
เศรษฐกิจรายไดจ้าก
การใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

1. การส่งเสริมให้
มีการใชเ้หตุผล
และหลกัฐาน 
เพือ่การ
วเิคราะห์ปัญหา
เก่ียวกบั
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน 

2. การส่งเสริม
ใหมี้การ
พบปะพดูคุย
หรือพจิารณา
ปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็น
เร่ืองทา้ทาย
และเป็น
โอกาสที่ดีที่จะ
แกปั้ญหา
ร่วมกนั 
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ตารางที่  4.49   (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหาร
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นจากการ
สัมภาษณ์ 

ประเด็นจากการ
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
(SWOT) 

แนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้น า
เปลี่ยนแปลงฯ 

การค านึงถึง
ปัจเจกบุคคล 
(Individual) 

1. ดา้นประชากร 
(Population) 

2. ดา้นที่อยู่
อาศยั 
(Residence) 

3. ดา้นทศันะคติ 
(Attitude) 

4. ดา้นสงัคม
(Social) 

5. ดา้นเศรษฐกิจ 
(Economic)  

6.ดา้น
นิเวศวทิยา 
(Ecology) 

1. เนน้งานควบคู่กบั
ความสมัพนัธ ์

2. การจดัตั้งกลุ่ม 
อาสาสมคัรในการ
ดูแลและจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

1. ผูน้ าสนบัสนุน
ส่งเสริมอาสาสมคัร
ในการดูแลและ
จดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

2. ผูน้ าส่งเสริมการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

    เพือ่ลดความเส่ียง 
   ในดา้นต่าง ๆ เช่น 
ความเสียงจากการ
ลดลงของทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1. การส่งเสริม
ใหเ้กิดการ
รวมกลุ่ม การ
พฒันาถ่ินทีอ่ยู่
อาศยัที่
เหมาะสมกบั
สภาพชุมชน 

2. การส่งเสริม
ใหเ้กิดความ
มัน่ใจใน
ตนเอง  

   การมอบหมาย
งานและ 

    การให้
ค  าแนะน า 
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ตารางที่  4.50  การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากร 

และส่ิงแวดล้อม 
รูปแบบภาวะผู้น า 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านส่ิงแวดล้อม 
การมีอุดมการณ์ (Ideology) 
การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) 
การเป็นแบบอยา่งที่ดี (Role Modeling) 

ดา้นการรับรู้ข่าวสาร (Information) 
ดา้นจิตส านึก (Conscious mind) 
ดา้นการส่ือสารมวลชน (Communication) 

การพฒันาถ่ินทีอ่ยูอ่าศยั 
(Habitat) 
 

 

1. การมีอุดมการณ์ (Ideology) 
2. ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 
3. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) 
4. การเป็นแบบอยา่งที่ดี (Role Modeling) 
5. การกระตุน้ใชปั้ญญา (Stimulation of 
Intelligence) 

1. ดา้นจิตส านึก (Conscious Mind) 
2. ดา้นการจดัการ (Manage)  
3. ดา้นทศันะคติ (Attitude) 
4. ดา้นเศรษฐกิจ (Economic)  
5. ดา้นการรับรู้ข่าวสาร (Information) 
6. ดา้นการส่ือสารมวลชน     
    (Communication) 

การใชป้ระโยชน์สูงสุด 
(Utility) 

 

1. การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วน
ร่วม 
    (Participatory Working Culture) 

1. ดา้นสงัคม (Social) 
2. ดา้นนิเวศวทิยา (Ecology) 
3. ดา้นนโยบาย (Policies) 

การโนม้นา้ว (Persuade) 
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ตารางที่  4.50  (ต่อ) 

  

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากร 

และส่ิงแวดล้อม 
รูปแบบภาวะผู้น า 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านส่ิงแวดล้อม 
1. การมีอุดมการณ์ (Ideology) 
2. ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 
3. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) 
4. การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม 
    (Participatory Working Culture) 

1. ดา้นการรับรู้ข่าวสาร (Information) 
2. ดา้นการส่ือสารมวลชน    
    (Communication) 
3. ดา้นการจดัการ (Manage) 

การเช่ือมโยงเครือข่าย 
(Network Connect) 

 

1. การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (Individual) 
2. การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม 
     (Participatory Working Culture) 
3. การมีอุดมการณ์ (Ideology) 
4. ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 
5. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) 

1. ดา้นประชากร (Population) 
2. ดา้นที่อยูอ่าศยั (Residence) 
3. ดา้นทศันะคติ (Attitude) 
4. ดา้นสงัคม (Social) 
5. ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) 
6. ดา้นนิเวศวทิยา (Ecology) 

 

การบริหารจดัการทรัพยากร
ที่หลากหลาย  
(Multi Management) 

 7. ดา้นการรับรู้ข่าวสาร (Information) 
8. ดา้นการส่ือสารมวลชน (Communication) 
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ตารางที่  4.50  (ต่อ) 

  

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากร 

และส่ิงแวดล้อม 
รูปแบบภาวะผู้น า 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านส่ิงแวดล้อม 
1. การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (Individual) 
2. การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม 
   (Participatory Working Culture) 

1. ดา้นการรับรู้ข่าวสาร (Information) 
2. ดา้นการส่ือสารมวลชน (Communication) 

 การสร้างความตระหนกั 
(Awareness) 

1. การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม 
    (Participatory Working Culture) 
2. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) 
 

1. ดา้นสงัคม (Social) 
2. ดา้นนิเวศวทิยา (Ecology) 
3. ดา้นนโยบาย (Policies) 
4. ดา้นเศรษฐกิจ (Economic)  
5. ดา้นการรับรู้ข่าวสาร (Information) 

 

ระบบนิเวศบริการ 
(Ecosystem Service) 
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 จากตารางที่ 4.50 สามารถก าหนดเป็นรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว ไดแ้ก่ “MAEPHUN – Model” ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4.2    รูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพือ่การบริหารจดัการทรัพยากร  
                     และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
 
 จากรูปแบบที่ได้พ ัฒนาขึ้ นสามารถก าหนดเป็นรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
ที่มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์ของผู ้น าและการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในด้าน
เศรษฐกิจ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 
 การบริหารจัดการทรัพยากรที่หลากหลาย (Multi Management) : ได้แก่ ผูน้ าชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุตรดิตถ์ที่มีความสามารถบริหารจดัการทรัยพากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ที่หลากหลายวธีิการ 
 การสร้างความตระหนัก (Awareness) : ไดแ้ก่ ผูน้ าที่มีความสามารถสร้างความตระหนัก
ใหก้บัคนในชุมชนถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ระบบนิเวศบริการ (Ecosystem Service) : ไดแ้ก่ ผูน้ าที่สามารถส่งเสริมให้ชุมชนเขา้ถึง
บริการของระบบนิเวศเพือ่สร้างรายไดแ้ละเศรษฐกิจสีเขียว 

 
- Persuade 

- Network Connect 

- Habitat 
- Utility 
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- Awareness 
- Ecosystem Service 

 

- Multi Management 
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 การโน้มน้าว (Persuade) : ได้แก่  ผู ้น าที่สามารถโน้มน้าวให้คนในชุมชนเห็นถึง
ความส าคัญของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อพัฒนาสู่ชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว 
 การพัฒนาถิ่นที่อยู่อาศัย (Habitat) : ได้แก่ การที่ผูน้  าชุมชนที่มีความสามารถบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในถ่ินที่อยูอ่าศยั ชุมชน หมู่บา้น และส่ิงแวดลอ้มให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สามารถเขา้ไปใชแ้ละสร้างรายไดก่้อใหเ้กิดชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
 การใช้ประโยชน์สูงสุด (Utility) :  ไดแ้ก่ ผูน้ าที่สามารถบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สามารถใช้
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความมัน่คงทางสงัคม เศรษฐกิจในชุมชน 
 การเช่ือมโยงเครือข่าย (Network Connect) : ได้แก่ ผูน้ าที่สามารถเช่ือมโยงเครือข่าย
ชุมชนในการร่วมมือกนับริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสู่ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
 จากผลการพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์หรือ MAEPHUN – Model ท าให้มองเห็น
ว่าผูน้ าชุมชนตอ้งให้ความส าคัญเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม (Environment) และเศรษฐกิจ (Economic)  
เป็นอนัดบัแรกก่อน ซ่ึงผูน้ าชุมชนตอ้งท าความเขา้ใจและใหค้วามตระหนกัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและ
เศรษฐกิจ ทั้งน้ี รูปแบบที่พฒันาขึ้นยงัส่งผลต่อการพฒันาในส่วนต่าง ๆ สามารถอธิบายแยกเป็น  
2 ส่วน ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ประกอบดว้ย 1) การบริหารจดัการทรัพยากรที่หลากหลาย 
(Multi Management) เป็นผูน้ าที่มีความสามารถบริหารจดัการทรัยพากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ที่หลากหลายวธีิการ 2) การสร้างความตระหนกั (Awareness) เป็นผูน้ าที่มีความสามารถในการสร้าง
ความตระหนกัใหก้บัคนในชุมชนถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3) ระบบ
นิเวศบริการ (Ecosystem Service) เป็นผูน้ าที่สามารถส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้ถึงบริการของระบบนิเวศ
เพื่อสร้างรายได้และเศรษฐกิจสีเขียว ส่วนในด้านเศรษฐกิจ (Economic) ประกอบด้วย 1) การใช้
ประโยชน์สูงสุด (Utility) เป็นผูน้ าที่สามารถบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สามารถพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และใช้ประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความมัน่คงทางสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน 2) การเช่ือมโยงเครือข่าย (Network Connect) 
เป็นผูน้ าที่สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายชุมชนร่วมมือกันบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสู่ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 3) การพัฒนาถ่ินที่อยู่อาศัย (Habitat) เป็นผู ้น าที่ มีความ 
สามารถบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในถ่ินที่อยูอ่าศยั ชุมชน หมู่บา้น และ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเขา้ไปใช้และสร้างรายได้ก่อให้เกิดชุมชนเศรษฐกิจ 
สีเขียว 4) การโน้มน้าว (Persuade) เป็นผูน้ าที่สามารถโน้มน้าวให้คนในชุมชนเห็นถึงความส าคญั 
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การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อพฒันาสู่ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  
ซ่ึงสามารถเป็นรูปแบบที่ใชพ้ฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถไ์ด ้
 รูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ มีองค์ประกอบแต่ละประเด็นน าสู่การก าหนดนโยบาย 
การวางแผน และการน าไปปฏิบตัิ และแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ดงัน้ี 
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ตารางที่  4.51  การก าหนดนโยบาย การวางแผน และการน าไปปฏิบัติ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ประเด็นรูปแบบ 
แนวทาง 

การก าหนดนโยบาย 
แนวทาง 

การวางแผน 
แนวทาง 

การน าไปปฏิบัติ 
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

1. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรที่
หลากหลาย  

   (Multi 
Management) 

การบริหารจดัการ
ทรัพยากรแบบ 
บูรณาการ 

การจดัการ
ทรัพยากรร่วม 
ในบริเวณพื้นที่ 

ส่งเสริมความสมัพนัธ์
คนในชุมชนใหเ้ห็น
ความส าคญัของ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมี 
ลกัษณะการใชแ้ละ 
การจดัการทรัพยากร
ชีวภาพและการน ามาใช้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
 

1.  ชุมชนทอ้งถ่ินประสานร่วมมือกนัในชุมชนและหน่วยงาน 
     ที่เก่ียวขอ้งในการส่งเสริมความสมัพนัธแ์ละการเขา้ถึง

ทรัพยากรชีวภาพและการจดัการเพือ่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
2.  สร้างรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ร่วมโดยการประสานชุมชน ทอ้งถ่ิน หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
3.  จดัท าแผนแม่บทในการบริหารจดัการทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน 
4.  จดัตั้งกลไกการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ในระดบัชุมชน ต าบล อ าเภอ โดยการวางหลกัเกณฑใ์นการ
เขา้ถึงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพือ่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

5.  ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัให้ทนัสมยั
เหมาะสมกบัสภาพ ปัจจุบนั โดยส่งเสริมการบงัคบัใช ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่  4.51  (ต่อ) 
  

ประเด็นรูปแบบ 
แนวทาง 

การก าหนดนโยบาย 
แนวทาง 

การวางแผน 
แนวทาง 

การน าไปปฏิบัติ 
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

2.  การสร้างความ
ตระหนกั 
(Awareness) 

การตระหนกั 
ในทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอ้ม 

การสร้าง 
ความตระหนกั 
ในส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชน 

การเสริมสร้างความรู้
เก่ียวกบัทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน
และการเขา้ถึง
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มเชิงสงัคม 

1.  สร้างมาตรการในการเสริมสร้างความตระหนกัในทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน โดยความร่วมมือของชุมชน 
ควบคุมและเขา้ถึงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2.  สร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
ส่งเสริมใหเ้ยาวชนและคนรุ่นใหม่เขา้มาด าเนินการ 

3.  พฒันาคนและชุมชนใหพ้ร้อมรับการเปล่ียนแปลงและ 
เป็นชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

4.  ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกเก่ียวกบัการจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม โดยการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ส าหรับนกัเรียนและเยาวชนในชุมชน 

5.  เสริมสร้างองคค์วามรู้และความตระหนกัแก่คนในชุมชน 
ใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการ ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน 
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ตารางที่  4.51  (ต่อ) 
 

ประเด็นรูปแบบ 
แนวทาง 

การก าหนดนโยบาย 
แนวทาง 

การวางแผน 
แนวทาง 

การน าไปปฏิบัติ 
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

3.  ระบบนิเวศ
บริการ 
(Ecosystem 
Service) 

การเขา้ถึงและการใช้
ประโยชน์จากระบบ
นิเวศบริการ 

การส่งเสริม
ความหลากหลาย
ของทรัพยากร
ชีวภาพในชุมชน 

การสนบัสนุนการใช้
ทรัพยากรชีวภาพบน
พื้นฐานชุมชนทอ้งถ่ิน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.  การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึง
ความสมัพนัธเ์ชิงระบบหรือองคร์วม (Holistic)ในชุมชน 

2.  ก าหนดเป้าหมายของระบบนิเวศอยา่งสมดุลและการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนในการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

3.  ลดความขดัแยง้ทางในชุมชน อนัเกิดจากการน าทรัพยากร
ธรรมและส่ิงแวดลอ้มไปใชป้ระโยชน์ 

4.  การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
ในระบบนิเวศเดียวกนัอยา่งเป็นธรรม 

5.  การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการ
บนฐานชุมชนโดยการประยกุตใ์ชก้ลไกชดเชยตอบแทน
คุณค่าของระบบนิเวศ 
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ตารางที่  4.51  (ต่อ) 
 

ประเด็นรูปแบบ 
แนวทาง 

การก าหนดนโยบาย 
แนวทาง 

การวางแผน 
แนวทาง 

การน าไปปฏิบัติ 
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

4. การโนม้นา้ว  
(Persuade) 

การรับมือการสภาวะ
ที่เปล่ียนแปลง 

การสนบัสนุน
สารสนเทศเพือ่
การบริหาร
จดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม 

การส่งเสริมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มและการ
รับมือการเปล่ียนแปลง
ของสภาวะอากาศ 

1. ชุมชนสามารถปรับตวัและรับมือกบัผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

2.  การปรับตวัรับมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภยัพบิติัในพื้นที่ 

3.  ก าหนดนโยบายและมาตรการที่เอ้ือใหค้นในชุมชนสามารถ
เขา้ถึงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเป็นธรรมตามวถีิ 
การด าเนินชีวติและวฒันธรรมโดยไม่ขดัต่อขอ้กฎหมาย 

4.  สนบัสนุนใหมี้การปลูกไมแ้ละพชืเศรษฐกิจเศรษฐกิจ 
ในชุมชน 
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ตารางที่  4.51  (ต่อ) 
 

ประเด็นรูปแบบ 
แนวทาง 

การก าหนดนโยบาย 
แนวทาง 

การวางแผน 
แนวทาง 

การน าไปปฏิบัติ 
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

5.  การพฒันาถ่ิน 
ที่อยูอ่าศยั 
(Habitat) 

การพฒันาที่อยูอ่าศยั
ที่สอดคลอ้งกบัสภาพ
ชุมชน 

การพฒันาภูมิ-
สถาปัตยสู่์ชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว 

การส่งเสริมใหค้วามรู้
การพฒันาที่อยูอ่าศยั 
ที่เอ้ือต่อทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มสู่ชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว 

1.  การรักษาพื้นที่ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนร้อยละ 40  
2.  การปรับเปล่ียนภูมิสถาปัตยใ์นชุมชนใหส้อดคลอ้งกบั

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
3.  สนบัสนุนการจดัการพืน้ที่ชุมชน ม่งสู่การเป็นชุมชนที่ 

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
4.  การจดัตั้งพื้นที่สงวน เป็นกลไกในการ ส่งเสริมการด ารง

รักษาคุณค่า ตลอดจนอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
ประเพณีวฒันธรรมที่เก่ียวขอ้ง 
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ตารางที่  4.51  (ต่อ) 
 

ประเด็นรูปแบบ 
แนวทาง 

การก าหนดนโยบาย 
แนวทาง 

การวางแผน 
แนวทาง 

การน าไปปฏิบัติ 
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

6. การใชป้ระโยชน์
สูงสุด (Utility) 

การพฒันามูลค่า
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

การสนบัสนุน
การพฒันา
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม
ชุมชนและการ
เขา้ถึงประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ 

การส่งเสริมชุมชนใน
การพฒันาทรัพยากร
ชีวภาพและผลิตภณัฑ ์
สีเขียวเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

1.  เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการผลิต และการเขา้ถึง
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2.  พฒันาปัจจยัการส่งเสริมและคุณภาพของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.  การส่งเสริมใหมี้การใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการที่ไม่เป็นภาระ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4.  ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีที่เก่ียวขอ้ง 

5.  พฒันาระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  
เทคโนโลยสีารสนเทศการ ส่ือสารและเครือข่ายขอ้มูล 
ดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที่  4.51  (ต่อ) 
 

ประเด็นรูปแบบ 
แนวทาง 

การก าหนดนโยบาย 
แนวทาง 

การวางแผน 
แนวทาง 

การน าไปปฏิบัติ 
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

7.  การเช่ือมโยง
เครือข่าย 
(Network 
Connect) 

ความร่วมมือ 
ทุกภาคส่วน 

การสนบัสนุน
ความร่วมมือ 
ในการพฒันา
ทรัพยากรชีวภาพ
ในชุมชน 

การส่งเสริมใหชุ้มชน
ประสานความร่วมมือ
พฒันาเครือข่าย 
เพือ่การบริหาจดัการ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

1.  ก าหนดมาตรการทางสงัคม จากการมีส่วนร่วม และรับรู้
ขอ้มูลเพือ่การก ากบัและตรวจสอบ 

2.  สนบัสนุนเครือข่ายชุมชนในการเพาะขยายทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มเชิงพาณิชย ์

3.  มีการเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายดา้นส่ิงแวดลอ้มในการเขา้มา
มีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสงัคมและชุมชน รวมถึงการเขา้มา 

     ร่วมเป็นกลไกหน่ึง ในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงั และ
ป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

4.  สร้างศกัยภาพการจดัการและฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ใหแ้ก่
ภาคีเครือข่ายในพื้นที ่ใหส้ามารถจดัการสภาพแวดลอ้ม 
ในภูมิภาคไดโ้ดยปราศจากมลพษิ 

5.  ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งภาคีเครือข่าย ชุมชนในทอ้งถ่ิน
และหน่วยงานผูรั้บผดิชอบ จดัท าบญัชีทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนที่เปราะบาง 
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ตอนที่ 3  ผลการประเมินรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 การประเมินรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ผูว้ิจยัด าเนินการโดยให้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวนทั้งหมด 15 คน ที่มีความรู้ในด้านภาวะผูน้ าและการน าชุมชน 5 คน ด้านชุมชนเศรษฐกิจ 
สีเขียว 5 คน และด้านการบริหารจดัการทรัยพากรและส่ิงแวดล้อม จ านวน 5 คน ในการประเมิน
รูปแบบ เก็บข้อมูลจากแบบประเมินรูปแบบกับกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญที่ เก่ียวข้องให้ได้ ซ่ึงรูปแบบ 
การพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ที่ เหมาะสมอยา่งย ัง่ยืน การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมิน โดยใชส้ถิติร้อยละในการหาค่าเฉล่ียของรูปแบบ 

ตารางที่_4.52_ จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมิน 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 6 53.3 
หญิง 7 46.7 
รวม 15 100.0 

 จากตารางที่_4.52_แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบประเมินตามสถานภาพ
ส่วนตัว พบว่า_ผูต้อบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน_7 คน คิดเป็นร้อยละ_46.7_ 
เป็นเพศชาย_จ านวน_6 คน_คิดเป็นร้อยละ 53.3 

ตารางที่_4.53 จ านวนร้อยละด้านอายุของผู้ตอบแบบประเมิน 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
30 – 40 ปี 3 20.0 
41 – 45 ปี 1 6.7 
51 – 55 ปี 4 26.7 
56 – 60 ปี 5 33.3 

มากกวา่ 60 ปี 2 13.3 
รวม 15 100.0 
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 จากตารางที่_4.53 แสดงจ านวนร้อยละด้านอายขุองผูต้อบแบบประเมิน พบว่ ผูต้อบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่_อาย_ุ56 – 60 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 อายุ 51 – 55 ปี จ  านวน  
4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 อายุ 30 – 40 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และอายุมากกว่า 60 ปี 
จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 
 
ตารางที่_4.54_ จ านวนร้อยละด้านการศึกษาของครูผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 5 33.3 

ปริญญาตรี 10 66.7 
รวม 15 100.0 

 
 จากตารางที่_4.54_แสดงจ านวนร้อยละด้านการศึกษาของผูต้อบแบบประเมิน_พบว่า
ผูต้อบแบบประเมินส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ  านวน_10_คน คิดเป็น 
ร้อยละ_66.7 ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี_จ านวน_5_คน_คิดเป็นร้อยละ_33.3 
 
ตารางที่_4.55_ จ านวนร้อยละด้านรายได้ของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 3 20.0 

15,001 – 20,000 บาท 2 13.3 
มากกวา่ 20,000 บาท 10 66.7 

รวม 15 100.0 
 
 จากตารางที่_4.55 แสดงจ านวนร้อยละด้านรายได้ของผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่า  
รายได้ของผูต้อบแบบสอบถาม_ส่วนใหญ่มีรายได_้มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.7 มีรายได้ต  ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และมีรายได้ 15,001  
– 20,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 
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 ผลจากการประเมินความเหมาะสมของตรวจสอบรูปแบบ ดงัน้ี 
ตารางที่_4.56_ การตรวจสอบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
เหมาะสม 

อันดับ 

1 การบริหารจัดการทรัพยากรที่หลากหลาย 
(Multi Management) : ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุตรดิตถท์ี่มีความ 
สามารถบริหารจดัการทรัยพากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มที่หลากหลายวธีิการ 

4.13 0.83 มาก 4 

2 การสร้างความตระหนัก (Awareness) : 
ไดแ้ก่ ผูน้ าที่มีความสามารถสร้างความ
ตระหนกัใหก้บัคนในชุมชนถึงความส าคญั
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4.26 0.88 มาก 3 

3 ระบบนิเวศบริการ (Ecosystem Service) : 
ไดแ้ก่ ผูน้ าที่สามารถส่งเสริมใหชุ้มชน
เขา้ถึงบริการของระบบนิเวศเพือ่สร้าง
รายไดแ้ละเศรษฐกิจสีเขียว 

4.00 1.00 มาก 5 

4 การโน้มน้าว (Persuade) : ไดแ้ก่ ผูน้ า 
ที่สามารถโนม้นา้วใหค้นในชุมชนเห็นถึง
ความส าคญั การใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เพือ่พฒันาสู่ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

4.00 1.25 มาก 5 
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ตารางที่_4.56 (ต่อ)_ 
  

ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
เหมาะสม 

อันดับ 

5 การพัฒนาถิ่นทีอ่ยู่อาศัย (Habitat) : ไดแ้ก่ 
การที่ผูน้  าชุมชนที่มีความสามารถบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในถ่ินที่อยูอ่าศยั ชุมชน หมู่บา้น และ
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
สามารถเขา้ไปใชแ้ละสร้างรายได ้
ก่อใหเ้กิดชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

4.26 0.88 มาก 3 

 6 การใช้ประโยชน์สูงสุด (Utility) :  ไดแ้ก่ 
ผูน้ าที่สามารถบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
สามารถพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มสามารถใชป้ระโยชน์ในการ
เสริมสร้างความมัน่คงทางสงัคม เศรษฐกิจ
ในชุมชน 

4.40 0.63 มาก 1 

 7 การเช่ือมโยงเครือข่าย (Network Connect) : 
ไดแ้ก่ ผูน้ าที่สามารถเช่ือมโยงเครือข่าย
ชุมชนในการร่วมมือกนับริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
สู่ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

4.33 0.89 มาก 2 

  4.19 0.91 มาก  
 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวนทั้งหมด 15 คน ที่มีความรู้ในด้านภาวะผูน้ าและการน าชุมชน 5 คน ด้านชุมชนเศรษฐกิจ 
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สีเขียว 5 คน และด้านการบริหารจัดการทรัยพากรและส่ิงแวดล้อม จ านวน 5 คน ด าเนินการ
ประเมินผลการประเมิน ดงัน้ี  
 รูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนเศรษฐกิจสี เขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์  หรือ “MAEPHUN – Model” จากการประเมินของ
ผูเ้ช่ียวชาญ อยูใ่นระดบัมาก โดยแต่ละองคป์ระกอบ พบวา่ 
 ล าดับที่  1 ได้แก่  การใช้ประโยชน์สูงสุด (Utility) : ผู ้น าที่สามารถบริหารทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
สามารถใชป้ระโยชน์ในการเสริมสร้างความมัน่คงทางสงัคมและเศรษฐกิจในชุมชน 
 ล าดับที่  2 ได้แก่ การเช่ือมโยงเครือข่าย (Network Connect) : ผู ้น าที่สามารถเช่ือมโยง
เครือข่ายชุมชนในการร่วมมือกนับริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสู่ชุมชนเศรษฐกิจ 
สีเขียว 
 ล าดับที่ 3 ได้แก่ การสร้างความตระหนัก (Awareness) : ผูน้ าที่มีความสามารถสร้างความ
ตระหนกัให้กบัคนในชุมชนถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาถ่ิน
ที่อยู่อาศัย (Habitat) : ผู ้น าที่ มีความสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในถ่ินที่อยู่อาศัย ชุมชน หมู่บ้าน และส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าไปใช้และ 
สร้างรายไดก่้อใหเ้กิดชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว มีผลการประเมินเท่ากนั 
 ล าดบัที่ 4 ไดแ้ก่ การบริหารจดัการทรัพยากรที่หลากหลาย (Multi Management) : ผูน้ า 
ที่มีความสามารถบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มที่หลากหลายวธีิการ 
 ล าดบัที่ 5 ไดแ้ก่ ระบบนิเวศบริการ (Ecosystem Service) : ผูน้ าที่สามารถส่งเสริมให้ชุมชน
เข้าถึงบริการของระบบนิเวศเพื่อสร้างรายได้และเศรษฐกิจสีเขียว และการโน้มน้าว (Persuade) :  
ผูน้ าที่สามารถโน้มน้าวให้คนในชุมชนเห็นถึงความส าคญั การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเพือ่พฒันาสู่ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว มีผลการประเมินเท่ากนั 
 ทั้งน้ี  ผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินทั้ ง 15 คน ยงัให้ความเห็นว่า รูปแบบที่พฒันาขึ้น หรือ 
“MAEPHUN – Model” มีความส าคัญ โดยเฉพาะผู ้น าที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมที่หลากหลายวิธีการ เพราะปัจจุบนัไม่ค่อยเห็นความส าคัญเท่าที่ควรและการเอาใจใส่ 
ต่อส่ิงแวดลอ้ม รูปแบบที่พฒันาขึ้นถือเป็นส่ิงส าคญัมากที่ควรด าเนินการ อีกทั้งในชุมชนพื้นที่จงัหวดั
อุตรดิตถ์ มีต้นทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากอยู่แล้วแต่ขาดการบริหารจัดการที่ ดี  
หากสามารถด าเนินการบริหารจดัการหรือมีรูปแบบการบริหารจดัการที่ดีก็จะสามารถพฒันาสู่ความ
ย ัง่ยนืและพึ่งพาตนเองไดใ้นที่สุด 
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บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

 การศึกษารูปแบบภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ า 
การเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารและปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวดัอุตรดิตถ์  2) เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
และเพื่อประเมินรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และ 3) เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวดัอุตรดิตถ์ โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน  
(Mixed Methods) ด าเนินวจิยัทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีผลการวจิยั ดงัน้ี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบวา่ 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ สรุปได้ว่า ผูน้ าชุมชน 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมาก โดยที่ผูน้  าชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า  
ดา้นการเป็นแบบอยา่งที่ดี (Role Modeling) อยูใ่นระดบัมากที่สุด รองลงมา คือ การสร้างวฒันธรรม
การท างานแบบมีส่วนร่วม (Participatory Working Culture) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การสร้าง 
แรงบนัดาลใจ (Inspiration) อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ การกระตุน้ใช้ปัญญา (Stimulation of 
Intelligence) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (Individual) อยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมา คือ ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ การมีอุดมการณ์ 
(Ideology) อยูใ่นระดบัมาก  
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 ส่วนของปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจ 
สีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ จากการศึกษาพบว่า แปรอิสระศึกษาทั้งหมด 15 ชุด และมีตวัแปรที่ผ่าน
เขา้มาในสมการดว้ยกันมีเพียง 13 ชุด ที่มีความสัมพนัธ์ต่อภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อ 
การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว อยา่งมีนัยยะส าคญัทางสถิต
ที่ระดับ 0.05  ได้แก่ ด้านการส่ือสารมวลชน (Communication) ด้านจิตส านึก (Conscious Mind) 
ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านประชากร (Population) ด้านนิเวศวิทยา (Ecology) ด้านการรับรู้
ข่าวสาร (Information) ด้านนโยบาย (Policies) ด้านที่อยู่อาศัย (Residence) ด้านสังคม(Social)  
ดา้นความตระหนกั (Awareness) ดา้นทศันะคติ (Attitude) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ดา้นการ
จดัการ (Manage) ทั้งน้ี ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม (Participation) และปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture) 
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  

 สามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ (B) 0. 041, 0.077, 
0.092, 0.062, 0.064, 0.209, 0.069, 0.064, 0.169, 0.043, 0.256, – 0.079, แล ะ  – 0.026 แล ะ ใน รูป
คะแนนมาตรฐาน  (β) 0.006, 0.002, 0.002, 0.003, 0.001, 0.005, 0.001, 0.001, 0.004, 0.001, 0.008, 
0.005, และ 0.004 ตามล าดบั เขียนเป็นสมการได ้ดงัน้ี 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว =  – 0.137 (Constant) + 0.041 (Communication) + 0.077 (Conscious Mind) 
+ 0.092 ( Economic)  + 0.062 ( Population)  + 0.064 (Ecology)  + 0.209 ( Information)  + 0.069 
(Policies) + 0.064 (Residence) + 0.169 (Social) + 0.043 (Awareness) + 0.256 (Attitude) + – 0.079 
(Environment) +  – 0.026 (Manage)  

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว = 0.006 (Communication) + 0.002 (Conscious Mind) + 0.002 (Economic) 
+ 0.003 (Population) + 0.001 (Ecology) + 0.005 (Information) + 0.001 (Policies) + 0.001 (Residence) 
+ 0.004 (Social) + 0.001 (Awareness) + 0.008 (Attitude) + 0.005 (Environment) + 0.004 (Manage) 

 ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูน้ าชุมชนในแต่ละประเด็นสามารถถอดบทเรียน ถอดองค์
ความรู้จากการสมัภาษณ์ไดเ้ป็นประเด็น ดงัน้ี 
 1.  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ชุมชนมีการส่งเสริมให้คนในชุมชน 
เขา้มามีส่วนร่วม สร้างความตระหนกัความตระหนกั สร้างกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้ตกลงภายในชุมชน
ในการเข้าไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีผูน้ าชุมชนเป็นผูน้ าในการส่งเสริม  
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มีการจดัตั้งผูรั้บผิดชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการในชุมชนเขา้มาดูแลบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม การให้ความรู้กับคนในชุมชน  ทั้งน้ี  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมโดยทั่วไปอาจจะใช้หลักของ การจดัการระบบนิเวศ การพฒันาแนวนิเวศ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของแรงงาน และความสามารถ
ของคนในชุมชนทอ้งถ่ินเอง โดยการบริหารจดัการให้มีความสอดคลอ้งกบัค่านิยม และวฒันธรรม
พื้นถ่ิน รวมทั้ งจะต้องให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่คนส่วนใหญ่ของชุมชน รวมไปถึงการน าเอา
เทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาใชใ้นกระบวนการผลิต พร้อมกบัการพฒันาความรู้ความสามารถของคน
ในชุมชนใหส้ามารถพึ่งพาตนเอง 
 2.  ผูน้ าในชุมชนตอ้งเป็นผูมี้ความรับผิดชอบ มีภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรมแบบท างาน 
เป็นทีม เนน้งานควบคู่กบัความสมัพนัธ ์และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นปัจจยัภายใน 
ที่ส าคญัต่อความส าเร็จของชุมชน  ผูน้ าจึงเสนอกลยุทธ์การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมและ
เช่ือมโยงกับทุกภาคส่วน เน้นการอนุรักษ์และพฒันาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ระบบนิเวศ และ
ส่ิงแวดลอ้ม การรณรงคด์า้นอตัลกัษณ์ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนการพฒันาใหเ้กิด
ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อเสริมสร้างชุมชนใหเ้ขม้แข็งภายใตท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชน วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 3.  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
จากการศึกษาสัมภาษณ์กลุ่มผูน้ าชุมชนท าให้มองเห็นว่า ชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุตรดิตถ์มีความ
พยายามจะค้นหาแนวทาง รูปแบบ และทางเลือกต่าง ๆ ที่จะมาบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ เช่น ความเส่ียงจากการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ความไม่มัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจรายไดจ้ากการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน จึงท าใหเ้กิดความพยายามหารูปแบบการพฒันาใหเ้กิดชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
การน าทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมาสร้างเศรษฐกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
เพื่อยกระดบัความเป็นอยู่และพฒันาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชน การจดัตั้งกลุ่มอาสาสมคัร 
ในการดูแลและจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 การพัฒนารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ได้แก่ “MAEPHUN-Model” จากการ
ประเมินความเหมาะสมของผูเ้ช่ียวชาญ โดยแต่ละองคป์ระกอบ พบวา่ 
 ล าดับที่ 1 ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์สูงสุด (Utility) : ผูน้ าที่สามารถบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสามารถ 
ใชป้ระโยชน์ในการเสริมสร้างความมัน่คงทางสงัคมและเศรษฐกิจในชุมชน 
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 ล าดับที่  2 ได้แก่ การเช่ือมโยงเครือข่าย (Network Connect) : ผู ้น าที่สามารถเช่ือมโยง
เครือข่ายชุมชนในการร่วมมือกนับริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสู่ชุมชนเศรษฐกิจ 
สีเขียว 
 ล าดับที่ 3 ได้แก่ การสร้างความตระหนัก (Awareness) : ผูน้ าที่มีความสามารถสร้างความ
ตระหนกัให้กบัคนในชุมชนถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาถ่ิน
ที่อยู่อาศัย (Habitat) : ผู ้น าที่ มีความสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในถ่ินที่อยู่อาศัย ชุมชน หมู่บ้าน และส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าไปใช้และ 
สร้างรายไดก่้อใหเ้กิดชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว มีผลการประเมินเท่ากนั 
 ล าดบัที่ 4 ไดแ้ก่ การบริหารจดัการทรัพยากรที่หลากหลาย (Multi Management) : ผูน้ า 
ที่มีความสามารถบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มที่หลากหลายวธีิการ 
 ล าดบัที่ 5 ไดแ้ก่ ระบบนิเวศบริการ (Ecosystem Service) : ผูน้ าที่สามารถส่งเสริมให้ชุมชน
เข้าถึงบริการของระบบนิเวศเพื่อสร้างรายได้และเศรษฐกิจสีเขียว และการโน้มน้าว (Persuade) :  
ผูน้ าที่สามารถโน้มน้าวให้คนในชุมชนเห็นถึงความส าคญั การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเพือ่พฒันาสู่ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว มีผลการประเมินเท่ากนั 
 ทั้งน้ี  ผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินทั้ ง 15 คน ยงัให้ความเห็นว่า รูปแบบที่พฒันาขึ้น หรือ 
“MAEPHUN – Model” มีความส าคัญ โดยเฉพาะผู ้น าที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมที่หลากหลายวิธีการ เพราะปัจจุบนัไม่ค่อยเห็นความส าคัญเท่าที่ควรและการเอาใจใส่ 
ต่อส่ิงแวดลอ้ม รูปแบบที่พฒันาขึ้นถือเป็นส่ิงส าคญัมากที่ควรด าเนินการ อีกทั้งในชุมชนพื้นที่จงัหวดั
อุตรดิตถ์ มีต้นทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากอยู่แล้วแต่ขาดการบริหารจัดการที่ ดี  
หากสามารถด าเนินการบริหารจดัการหรือมีรูปแบบการบริหารจดัการที่ดีก็จะสามารถพฒันาสู่ความ
ย ัง่ยนืและพึ่งพาตนเองไดใ้นที่สุด 
 
อภิปรายผล 

 การศึกษาการพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพือ่การบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ท าให้มองเห็นว่าผูน้ ามีความส าคญั
ต่อการบริหารจดัการชุมชนในทุกมิติ เพราะผูน้ าเป็นผูท้ี่สามารถจะสั่งการให้ชุมชนไปในทิศทาง 
ที่ได้ก  าหนดไว ้การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนเป็นเร่ืองที่สังคมทั่วไป 
ให้ความสนใจ ทั้งน้ี ผูน้ าเป็นกลไกหน่ึงที่ส าคญัในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ในชุมชน ผลจากการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
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องค์ประกอบที่ส าคญั ได้แก่ การเป็นแบบอยา่งที่ดี (Role Modeling) สอดคลอ้งกับการศึกษาของ 
อภิชาติ พานสุวรรณ (2558) กล่าวว่า ผูน้ าชุมชนควรเป็นผูท้ี่มีความเก่งและความดีควบคู่กันไป  
ดา้นความเก่ง ผูน้ าชุมชนควรมีคุณลกัษณะ ดังน้ี มีความรู้ทางการศึกษา สามารถวิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของชุมชนได้ มีวิสัยทัศน์กวา้งไกล  สามารถคาดการณ์ส่ิงที่จะเกิด
ขึ้ นกับชุมชนในอนาคต และเตรียมการณ์รองรับได้ แก้ไขปัญหาได้ทันเวลา มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ผูน้ าชุมชนสามารถคิดได้ และก าหนดแนวทางในการพฒันาชุมชนได้เอง มีความ 
เฉลียวฉลาด มีการวางแผนการท างาน ผูน้ าชุมชนต้องวางแผนก่อนการท างาน มีการก าหนด
เป้าหมายในการท างานทุกคร้ัง สามรถก าหนดมาตรฐานในการท างานได้ มีการติดตามและ
ประเมินผลการท างาน มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน มัน่ใจในตนเอง กลา้ตดัสินใจ ดา้นความดี
ผูน้ าชุมชนควรมีคุณลักษณะ ดังน้ี มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ เห็นประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นส าคัญ อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติผูอ่ื้น รับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น รู้จกักาลเทศะ  
มนุษยสัมพนัธ์ดี วางตวัเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน มีความรับผิดชอบ ปรับปรุงและ
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ทั้ งน้ี  การเป็นแบบอย่างที่ ดีต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน  
ทั้ งการสร้างวัฒนธรรมการท างาน หรือการสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Working Culture) ผลจากการศึกษาน้ี  ท  าให้มองเห็นว่า ส่ิงส าคัญประการหน่ึง  
คือการสร้างวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วม ผูน้ าที่สามารถสร้างวฒันธรรมการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นได้
ยอ่มประสบความส าเร็จในการด าเนินการ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุธีญา พรหมมาก (2554)  
ที่ได้ท  าการศึกษา ภาวะผูน้ ากับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาด้านการ
ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน จงัหวดัพทัลุง ว่า ตอ้งเร่งสร้างความเขา้ใจกับ 
ภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเขม้แข็ง รู้ถึงสิทธ์ิ และกระบวนการการเขา้มามีส่วนร่วม 
จดัให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชน เพื่อการประชาสัมพนัธ์
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบอยา่งทัว่ถึง เพิ่มช่องทางการเขา้มามีส่วนร่วม
มากขึ้น นอกจากการสร้างการมีส่วนร่วมแล้ว ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงที่ส าคญั คือ การสร้าง 
แรงบนัดาลใจ (Inspiration)  

 จากการศึกษา ท าให้เขา้ใจการน าชุมชนของผูน้ าว่า ตอ้งมีการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบั 
ผูต้ามด้วย ทั้ งน้ี อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา (2561) กล่าวว่า Inspirational Leadership คือ ผูน้ าที่สร้าง 
แรงบนัดาลใจให้แก่ผูต้าม หมายถึง ความสามารถที่จะช้ีแนะ และจูงใจผูอ่ื้นดว้ยวิสัยทศัน์ที่มีพลัง
โนม้นา้วจิตใจ เป็นทกัษะที่ท  าใหผู้น้ ามองการณ์ไกล และเป็นความสามารถที่ช่วยสร้างความน่าต่ืนเตน้
ในการท างานให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคน ประกอบไปดว้ย ปัจจยัส าคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การคน้หา
คุณค่าในการท างาน คนเราจะสามารถท างานอย่างเต็มที่ได้หากมีความเช่ือและศรัทธาในส่ิงที่ 
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ก าลงัท า คนเราภูมิใจในงานที่ตนเองท าและเขา้ใจว่างานที่ท  านั้นมีความหมายต่อพวกเขาอยา่งไร 
ความมุ่งมั่น ที่มีอยู่ภายในจะผลักดันให้ตัวของเขาเองพยายามสร้างความส าเร็จ เพื่อไปให้ถึง
เป้าหมายที่ตอ้งการ ดงันั้น ผูน้ าที่ดีตอ้งเช่ือมโยงและช้ีใหเ้ห็นและเขา้ใจไดว้า่งานที่พวกเขาท าอยูน่ั้น 
มีคุณค่าต่อพวกเขา และเป็นจุดเช่ือมต่อที่จะน าพวกเขาไปสู่ความส าเร็จที่ต้องการได้อย่างไร  
2) การน าด้วยวฒันธรรม วฒันธรรมองค์กรไม่ใช่เพียงแค่แนวความคิด (Concept) แต่วฒันธรรม
องค์กรเป็นแกนส าคญัส าหรับความย ัง่ยนื วฒันธรรมในองค์กรสามารถเกิดขึ้นไดจ้ากค่านิยมและ
วิสัยทศัน์ขององคก์รในการที่จะกา้วไปสู่จุด ๆ หน่ึง แต่การท าให้เกิดเป็นวฒันธรรมตรงน้ีได้นั้น
ตอ้งอาศยัการท างานอยา่งหนักของผูน้ าในการส่ือสาร และถ่ายทอดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและ
ค่านิยมออกมาเป็นรูปธรรม เป็นพฤติกรรมที่วดัได้ และส่งต่อความเขา้ใจเหล่าน้ีไปสู่พนักงาน 
อยา่งชดัเจน 3) ความเช่ือมัน่ในตวัพนักงาน ความเช่ือมัน่ เป็นส่ิงที่ไม่ไดส้ร้างกนัง่าย ๆ ตอ้งใชเ้วลา 
ผูน้ าที่ยืนเฉย ๆ และช้ีน้ิวสั่งงานให้พนักงานท าตามอย่างเดียว คงไม่สามารถสร้างความเช่ือมั่น 
ใหเ้กิดขึ้นได ้ผูน้ าที่ตอ้งการสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธา ตอ้งเร่ิมตน้จากการเช่ือมัน่ในตวัพนกังานก่อน
แล้วความเช่ือมั่นนั้ นจะน าไปสู่ความมุ่งมั่น ความผูกพันและ ความภักดีของพนักงานต่อไป  
4) การสร้างความโปร่งใส ความโปร่งใสในการท างาน ความผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจน าไปสู่ 
หายนะได ้เพราะดว้ยเทคโนโลยกีารส่ือสารที่ฉบัไว ทั้ง Facebook และ Twitter ท าใหค้วามผดิพลาด
สามารถถ่ายทอดถึงสาธารณชนไดภ้ายในเวลาอนัรวดเร็ว  

 ดงันั้น ผูน้ าตอ้งยอมรับและปรับเปล่ียนตนเอง เพื่อให้สามารถเขา้สู่ยคุของการส่ือสาร 
ที่รวดเร็วเช่นน้ีได ้ผูน้ าตอ้งเป็นตวัอยา่งที่ดีในแง่ของความโปร่งใส และ 5) การเช่ือมโยงเครือข่าย
และความสมัพนัธ์ การสร้างเครือข่ายและการมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัคนอ่ืน ๆ เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ 
การท างานให้ประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์กันภายในทีม 
ระหวา่งทีม หรือกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งคนอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ผูศ้ึกษาวจิยัยงัพบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวที่ส าคญัประการหน่ึง 
คือ การมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ผูน้ าต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหาร
จดัการ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาส่ิงต่าง ๆ ให้ดียิง่ขึ้นโดยเฉพาะการบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบั สิรินทร แซ่ฉัว่ (2553) ว่า บุคลากรเชิงสร้างสรรคมี์ความสุขจากการ
ไดท้  างานที่ตนเองรัก งานมีความอิสระ และมีเอกลกัษณ์ของงาน กฎระเบียบและเวลางานที่ยดืหยุน่ 
การไดล้าพกัผ่อนติดต่อกนั การไดรั้บค าชมเชยและการยอมรับ มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัหัวหน้างาน 
เป็นส่ิงส าคัญมากต่อความสุขในการท างาน ในขณะที่การจ่ายค่าตอบแทน ความมั่นคงในงาน  
ความสมดุลในชีวิตการท างาน และปริมาณงาน ยงัมีในระดับที่ค่อนขา้งน้อย เม่ือเปรียบเทียบกับ
ปัจจยัอ่ืน และการมีอุดมการณ์ (Ideology) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บงกชมาศ เอกเอ่ียม (2561) 
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ว่าผูน้ าชุมชนมีพฤติกรรมแบบทั้งมุ่งคนหรือมุ่งสัมพนัธ์และมุ่งงานโดยผูน้ าชุมชนมีพฤติกรรม 
แบบมุ่งทีมงานและการมีส่วนร่วมมากที่สุด ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างานไดม้าก และ 
มีผลการด าเนินงานที่ดี นอกจากนั้น ผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ยงัมีลักษณะของผูน้ า
แบบเน้นงานร่วมกับเน้นสัมพนัธ์ ท  าให้มีการการตั้ งเป้าหมายและก าหนดแนวทางการท างาน 
แก่คนในชุมชน แต่ย ังคงมอบหมายการตัดสินใจแก่ประชาชนในรูปแบบของการจัดตั้ ง
คณะกรรมการชุมชนเพื่อให้ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา เพื่อเสริมสร้างการใช้ประโยชน์ 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

 ผลจากการศึกษาดังกล่าวท าให้มองเห็นว่า ผูน้ าชุมชนเป็นผู ้ที่มีความส าคัญในการ
ขบัเคล่ือน โดยเฉพาะผูน้ าที่มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี เบอร์น (Burns, 1992, 175) กล่าวว่า 
ภาวะผู ้น าการเป ล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ผู ้น าและผู ้ตามมีปฏิสัมพันธ์กัน
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพทั้งสองฝ่าย คือ เปล่ียนผูต้ามไปเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงและ
เปล่ียนผูน้ าการเปล่ียนแปลงไปเป็นผูน้ าแบบจริยธรรม กล่าวคือ ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะตระหนัก
ถึงความตอ้งการของผูต้าม และจะกระตุน้ตามให้เกิดความส านึก และยกระดบัความตอ้งการของ 
ผูต้ามให้สูงขึ้นตามล าดับขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) และท าให้ผูต้ามเกิดจิตส านึก 
ของอุดมการณ์ที่ยดึถือค่านิยมเชิงจริยธรรม เช่น อิสรภาพ ความยตุิธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ 
และสิทธิมนุษยชน  สอดคล้องกับ คูซส์และพอสเนอร์ (Kouzes and Posner, 2007, 15) ที่ เช่ือว่า 
การเป็นผูน้ าเป็นกระบวนการที่สามารถสอนได้ โดยผูน้ าได้รับอ านาจอิทธิพลจากผูอ่ื้นและ 
เพื่อนร่วมงาน ในขณะที่ความเป็นผูน้ ามาจากความเช่ือที่มั่นคงต่อวตัถุประสงค์และเต็มใจที่จะ
แสดงออกซ่ึงวตัถุประสงค ์ดงักล่าว ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะตอ้งแสดงภาวะผูน้ าของตนใน 5 ดา้น 
ได้แก่ กล้าท้าทายต่อกระบวนการ (Challenging the Process) สร้างแรงดลใจต่อวิสัยทัศน์ร่วม 
(Inspiring a Shared Vision) เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ผู ้อ่ืน  (Enabling Others to Act )  
เป็นต้นแบบน าทาง (Modeling the Way) และการกระตุ ้นหัวใจ (Encouraging the Heart) ทั้ งน้ี 
ยงัสอดคล้องกับ ส าเนา หม่ืนแจ่ม (2555) กล่าวว่า ผู ้น าการเปล่ียนแปลงต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ประการ ไดแ้ก่ ดา้นการเป็นแบบอยา่งที่ดี การสร้างวฒันธรรมการท างานแบบมี
ส่วนร่วม การสร้างแรงบนัดาลใจ ความคิดสร้างสรรค ์การมีอุดมการณ์ ซ่ึงเป็นแนวทางหลกัของ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัโดยการศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัแนวคิดของส าเนา หม่ืนแจ่ม (2555) 
ที่ไดก้ล่าวมา ความแตกต่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ จุดเน้นของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการ
บริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม โดยมีการเป็นแบบอยา่งที่ดีเป็นจุดเน้นเป็นอันดับแรก 
นอกจากจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดของส าเนา หม่ืนแจ่ม ขอ้คน้พบจากการศึกษาคร้ังน้ี ยงัมีภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงอีก 2 ประการ ได้แก่ การกระตุ้นใช้ปัญญา และการค านึงถึงปัจเจกบุคคล  
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ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูน้ าชุมชนในจงัหวดัอุตรดิตถ์แต่ละชุมชน 
มีความมุ่งมัน่ในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในอยา่งมีประสิทธิภาพอนัน าไปสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

 ประเด็นที่น่าสนใจจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ ปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ นอกจากการศึกษาภาวะผูน้ าแล้ว 
ส่ิงส าคญัน่าสนใจ ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลท าให้ผูน้ าชุมชนสามารถบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนมีอยูห่ลายปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความตระหนกั (Awareness) จากการศึกษา ผูว้ิจยัพบว่า
การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน ผูน้ าตอ้งมีการสร้างความตระหนักเร่ือง
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะความเส่ียงและปัญหาที่จะเกิดขึ้ น 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ดวงฤดี กิตติจารุดุลย ์(2557) ที่ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อทศันคติและ
ความตระหนักด้านการบริหารจดัการความเส่ียง พบว่า ความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดการบริหาร
จดัการความเส่ียงมีความสัมพนัธ์กับทศันคติและความตระหนักในการบริหารจดัการความเส่ียง  
ในการสร้างทศันคติและความตระหนักของพนักงานองคก์รให้ย ัง่ยืน โดยการให้ความส าคญักับ 
การฝึกอบรม การส่ือสารประชาสัมพนัธ์และการแบ่งปันกรณีศึกษา (Share Case Study) เก่ียวกับ
การบริหารจัดการความเส่ียง ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มน้ี ทั้งน้ีเพราะว่าการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มส่ิงแรกคือ ตอ้งเกิดความตระหนักในเร่ืองปัญหาที่จะเกิดขึ้น หรือความ
เส่ียงที่จะเกิดขึ้นของการท าลายทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  

จากการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
พบว่าปัจจัยด้านนโยบาย (Policies) ส่งผลท าให้ผู ้น าชุมชนเกิดการส่งเสริมทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ทั้งน้ี ศศิภา พิทกัษ์ศานต์ (2556) กล่าวว่า ความส าเร็จของการน านโยบาย
ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนไปปฏิบติั ขึ้นอยูก่บัภาวะผูน้ าและความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสมัพนัธก์นั
ในทิศทางบวก ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและส่งผลท าให้ความส าเร็จของการน านโยบายส่งเสริม
วสิาหกิจชุมชนไปปฏิบติั จากที่กล่าวมาเห็นไดว้า่ความส าเร็จของผูน้ าที่มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
มีอยูห่ลายองค์ประกอบส าคญั ในการศึกษาคร้ังน้ียงัพบว่า ปัจจยัด้านการจดัการ (Manage) และ
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยเฉพาะในการพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม  
ซ่ึงบงกชมาศ เอกเอ่ียม (2561) กล่าววา่ ปัจจยัภายในชุมชนมีความส าคญัส าหรับการบริหารจดัการ
ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ของผูน้ าชุมชนมากกว่าปัจจยัภายนอก  ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม  
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พบว่า ปัจจยัภายนอกหลายอยา่งไม่อาจควบคุมได้ เช่นในเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคับ 
ต่าง ๆ  แต่ส าหรับปัจจยัภายในชุมชนนั้น หากผูน้ าสามารถบริหารจดัการทรัพยากรร่วมกับคน 
ในชุมชนได้ดี  ผลส าเร็จก็จะเป็นไปอย่างทั่วถึง เพราะทุกคนช่วยกัน  ทั้ งน้ี  การศึกษาของ  
พทุธินันทน์  บุญเรือง (2559) ที่ศึกษาปัจจยัที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรม และ
เศรษฐกิจของคนในท้องถ่ิน ประการหน่ึง ได้แก่ ปัจจยัด้านนิเวศวิทยาที่ส่งผลต่อพื้นที่ของคน 
ในชุมชนท้องถ่ิน ทั้ งน้ี ปัจจัยด้านนิเวศวิทยาเป็นปัจจยัที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของคน 
ในพื้นที่ เพราะการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ลว้นแลว้แต่เก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ หรือนิเวศวทิยา
ทั้งส้ิน  

 การศึกษาวิจัยภาวะผู ้น าการเป ล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มคร้ังน้ี ผลการศึกษายงัพบว่า มีปัจจยัดา้นนิเวศวิทยาเขา้มาเก่ียวขอ้งด้วย ยงัสอดคลอ้ง 
กบัการศึกษาของ พุทธินันทน์  บุญเรือง (2555) ที่ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม
ของอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ วา่การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมของอ าเภอลบัแลนั้น 
มีปัจจยัที่ส่งผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นนิเวศวิทยา ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยั
ด้านประชากร ปัจจยัด้านวฒันธรรม และที่อยู่อาศัยที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมที่เกิดขึ้น ผลจากการศึกษาดังกล่าว ยงัสอดคล้องกับผลการศึกษาของผูศึ้กษาวิจยัว่า  
ในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ต้องอาศัยองค์ประกอบหรือปัจจยัที่ส่งผลต่อ 
การบริหารจดัการ ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจยัที่เก่ียวขอ้งได้แก่ ปัจจยัด้านนิเวศวิทยา (Ecology) 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economic) ปัจจยัดา้นทศันะคติ (Attitude) ปัจจยัด้านประชากร (Population) 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture) ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย (Residence)  ปัจจัยด้านส่ือสารมวลชน 
(Communication) และปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร (Information) จากประเด็นของปัจจยัที่ส่งผลต่อ
การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนท าให้มองเห็นว่า ปัจจยัดังกล่าวมีความส าคัญ
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  ทั้ งน้ี  เน่ืองจากปัจจัยการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ในจงัหวดัอุตรดิตถ์ส่ิงส าคญั คือ ความตระหนัก เพราะชุมชนพื้นที่อาศยัเน่ืองกับทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะป่าไมเ้ป็นส่วนใหญ่ การด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัในชุมชน เน่ืองดว้ย
ป่าไม้จึงมีความตระหนักเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งไร ส่ิงที่น่าสนใจอยา่งหน่ึง คือ 
ปัจจยัที่ไม่เก่ียวข้องกันกับการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน ได้แก่ ปัจจัย 
ดา้นจิตส านึก และปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม       

 ทั้ งน้ี  จากการศึกษาพบว่า แต่ละชุมชนในพื้นที่จังหวดัอุตรดิตถ์มี ป่าไม้ล้อมรอบเป็น 
ส่วนใหญ่  มี จิตส านึกและมี ส่วนร่วมเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว  
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วรีะชยั เอตะนาม (2552) ที่ศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์



239 
 

 

ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน พบวา่ การด่าเนินกิจกรรมป่าชุมชนในปัจจุบนัท าให้สมาชิกในชุมชนไดรั้บ
ประโยชน์จากป่าชุมชนทั้งทางตรงและทางออ้ม จึงท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วม มีความรัก
และหวงแหนในป่าชุมชนของตนส่งผลให้เกิดความร่วมมือกนัในการช่วยรักษาดูแลป่าชุมชนของ
ตนเป็นอยา่งดี โดยประชาชนเป็นฝ่ายคิดริเร่ิม ตดัสินใจและด่าเนินโครงการนั้น ๆ ทั้งน้ี ปัจจยัที่ได้
จากการศึกษาสามารถอธิบายไดว้่า ชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุตรดิตถ์ให้ความสนใจและตระหนัก 
ตั้งแต่ระดบันโยบาย การจดัการ ส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศ ตลอดจนการส่ือสารมวลชล สอดคลอ้งกบั       
สุวิทย ์วรรณศรี และวชัรา วรรณศรี (2553, บทคดัยอ่) ที่ศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม พบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลต่าง ๆ เขตลุ่มน ้ าป่าสักตอนบน อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดั
เพชรบูรณ์ ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในพื้นที่ลุ่มแม่น ้ าป่าสักตอนบน ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั 
การเขา้รับการอบรม การรับรู้ข่าวสาร และ สถานภาพในองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในพื้นที่ลุ่มแม่น ้ าป่าสกัตอนบน  

 รูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพือ่การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน เศรษฐกิจสี เขี ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ ได้พ ัฒนาขึ้ น  ได้แก่  “MAEPHUN – Model”  
เป็นรูปแบบที่สามารถด าเนินการพฒันาภาวะผูน้ าในชุมชนพื้นที่จงัหวดัอุตรดิตถ์ โดยมีจุดมุ่งหมาย 
ในการเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
รูปแบบที่ได้พฒันาขึ้นมาท าให้มองเห็นได้ว่า ผูน้ าในชุมชนมีความมุ่งมั่นในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน โดยให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน สอดคลอ้งกันกับ
การศึกษาของ วิสาขา ภู่จินดา และคณะ (2560) ที่ศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โดยผูสู้งอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย พบว่า การจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินงาน 
ดา้นผูสู้งอายอุยูใ่นเกณฑ์ดีมาก โดยปัจจยัที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอายมุากที่สุด คือ 
การด าเนินงานอาสาสมัครหรือจิตอาสา ปัญหามลพิษหรือปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนที่พบมาก
ที่สุด คือ ปัญหาด้านภยัธรรมชาติ น ้ าท่วม ภยัแล้ง ดินทรุด ดินถล่ม และพายุ การด าเนินการดูแล 
หรือจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่ การด าเนินการอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง และการบงัคบัใช้
กฎหมายหรือก าหนดมาตรการ แผนงานที่ เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมของผู ้สูงอายุ พบว่า  
มีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑป์านกลาง  

 ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับขอ้มูลที่ได้ท  าการศึกษาว่า โดยสภาพพื้นที่ของ
จงัหวดัอุตรดิตถเ์ป็นพื้นที่ป่าเป็นส่วนใหญ่ ท  าให้ชุมชนทอ้งถ่ินทุกคนเห็นความส าคญั ตระหนักรู้ 
เขา้ใจ โดยเฉพาะในเร่ืองของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ท าให้คนในชุมชน
โดยผูน้ าชุมชนให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะน าชุมชน พัฒนาชุมชน บริหารจัดการ
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ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มให้ดีขึ้น ส่ิงที่น่าสนใจของรูปแบบภาวะผูน้ าที่ไดพ้ฒันาขึ้นนั้น ไม่ใช่เป็น
รูปแบบใหม่ แต่เป็นทิศทางมุ่งเป้าประเด็นในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอยา่ง 
เป็นรูปธรรม สอดคล้องกันกับการศึกษาของ บงกชมาศ เอกเอ่ียม (2561) ว่า ผูน้ ามีภาวะผูน้ า 
เชิงพฤติกรรมแบบท างานเป็นทีม เน้นงานควบคู่กับความสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของคน 
ในชุมชนเป็นปัจจยัภายในที่ส าคญัต่อความส าเร็จของชุมชน ผูน้ าจึงเสนอกลยทุธ์การบริหารจดัการ
แบบมีส่วนร่วมและเช่ือมโยงกบัทุกภาคส่วน เน้นการอนุรักษแ์ละพฒันาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
ระบบนิเวศ และส่ิงแวดลอ้ม การรณรงคด์า้นอตัลกัษณ์ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจน
การพฒันาการจดัการท่องเที่ยวโดยชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง
ภายใต้ทรัพยากร วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องตรงกัน 
ผูศึ้กษาวิจยัว่า ผูน้ าในชุมชนจะพฒันาภาวะความเป็นผูน้ าในด้านต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับและ
ตอบสนองต่อสภาพบริบท และการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นตามสภาพบริบทของแต่ละพื้นที่ส าหรับ
จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 จากการพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว หรือ “MAEPHUN – Model” ท าให้มองเห็นว่าภาวะผูน้ า 
ที่ไดพ้ฒันาขึ้นสามารถรองรับการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน เพื่อให้เกิด
ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว สามารถเสริมสร้างรายไดใ้นการน าทรัพยากรมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฤิทธิบาน สุชีวะกุล และคณะ (2557) ที่ศึกษารูปแบบพฒันาการจดัการ
ป่าชุมชนพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์ปัจจุบัน  
ศักยภาพการจัดการป่าชุมชนพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานแปลผลระดบัมากทุกดา้น ดงัน้ี ดา้นการพฒันาการจดัการป่าชุมชน ดา้นการส่งเสริมและ
พฒันาป่าชุมชน ดา้นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ป่าไม้ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ผลการสร้างรูปแบบพัฒนาการจัดการป่าชุมชนพื้นที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบดว้ย 5 มิติ 10 โครงการ ไดแ้ก่ มิติที่ 1 ดา้นการพฒันาองคก์ร
จดัการป่าชุมชนให้เขม้แข็ง มิติที่ 2 เป็นแหล่งอาหารและปัจจยั 4 มิติที่ 3 เป็นป่าชุมชนที่มีรูปพื้นที่
ลุ่มน ้ าต่อเน่ืองกนัไป มิติที่ 4 ดา้นเศรษฐกิจ และมิติที่ 5 เป็นแหล่งเรียนรู้และนนัทนาการ เม่ือแปลง 
เป็นโครงการเพื่อน าไปสู่การด าเนินการ ประกอบดว้ย 10 โครงการ และ 3) ผลการทดลองใชแ้ละ
ประเมินผลพัฒนารูปแบบการจัดการป่าชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
การประเมินความเป็นไปได้ พบว่า มีความเป็นไปได้ระดับมากทุกมิติและผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิพบว่าภาพรวมทุกโครงการมีการด าเนินงานในระดับมาก รุ่งทิพย ์ บ  ารุงสุข (2555)  
กล่าวว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการจัดการส่ิงแวดล้อมจะเป็นการมุ่งสร้างกระบวนการในการเรียนรู้  
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การสร้างจิตส านึกและการสอนให้รู้จกัมีส่วนร่วมจดัการส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงส าคญัคือสามารถช้ีให้เห็น
ถึงประโยชน์และโทษของการท าลายส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในพื้นที่ การทิ้งขยะลงแม่น ้ าก็จะท า
ให้เกิดน ้ าเน่าเสีย ไม่สามารถน ามาใชง้านประโยชน์ได ้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษทั้งทางน ้ า ทางอากาศ 
และทางดิน ในดา้นการสร้างจิตส านึกก็จะมุ่งเน้นที่การปลูกฝังให้รู้จกัรักธรรมชาติ รักส่ิงแวดลอ้ม 
โดยเร่ิมจากคนในครอบครัว ชุมชน สังคม ตลอดจนการน าเอาวฒันธรรมมาเป็นส่ือในการสร้าง
จิตส านึกที่ดีไดช้ดัเจน ทั้งการมีส่วนร่วมในชุมชนและสงัคมเป็นส่ิงส าคญั เพราะจะท าให้ชุมชนเกิด
ความเขม้แขง็แลว้ยงัสร้างความรักและความสามคัคี 

 การศึกษารูปแบบภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ส่ิงส าคญั คือ ความมุ่งมัน่ของผูน้ าในการ
ที่จะบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะการเป็น
แบบอย่างที่ดี วฒันธรรมการมีส่วนร่วม การสร้างแรงบันดาลใจ ความริเร่ิมสร้างสรรค์ การมี
อุดมการณ์ เป็นหัวใจหลกัส าคญัของการอ านวยการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี
ส่ิงส าคญัประการหน่ึง คือ ปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะปัจจยั
ด้านความตระหนักนโยบาย การจดัการ ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา เศรษฐกิจ ทัศนะคติ ประชากร 
วฒันธรรม ที่อยู่อาศยั ส่ือสารมวลชน และการรับรู้ข่าวสาร ที่มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินการในส่วนต่าง ๆ ส่ิงที่จะขาดไม่ได ้คือ ผูน้ าที่มีภาวะผูน้ า 
การเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหารจดัการถือเป็นส่ิงส าคัญอย่างมาก ทั้ งน้ี ผูน้ าจะด าเนินการได ้
ตอ้งมีรูปแบบที่ชัดเจน รูปแบบที่พฒันาขึ้นไม่ใช่เป็นรูปแบบตายตวั แต่เป็นจุดเร่ิมตน้ในการมุ่ง
ทิศทางของการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น ผลของรูปแบบจะส าเร็จได้ โดยไม่ตอ้งอาศยัผูน้ าที่มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
เพือ่มุ่งประโยชน์ของชุมชนและส่วนร่วม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้  

 จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว ดงัน้ี 

 1.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาภาวะผูน้ าของผูน้ าในชุมชนที่มีบทบาทในการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน ซ่ึงผูน้ าจะบริหารจดัการ โดยให้คนในชุมชนเขา้มา 
มีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ แต่ควรจะให้เยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม หรือการสร้างความ
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ตระหนัก ความหวงแหนต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ทั้งน้ี อาจร่วมมือกบัสถานศึกษา 
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ประสานร่วมมือจดักิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกใหก้บัเยาวชน 

 2.  การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว ผูน้ าในพื้นที่
จะมีบทบาทเป็นอย่างมากในการบริหารจดัการ ทั้งน้ี หน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด
โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรให้ความส าคญักับทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในการ
ร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ งการจัดการอบรม  
การจดักิจกรรม การส่งเสริม และการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและวิธีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติใหมี้ประสิทธิภาพมากที่สุด  
  3._ รูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ โดยใช้_“MAEPHUN – Model” เป็นเพียงรูปแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพือ่การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มชุมชนเท่านั้น
ควรน ารูปแบบ_“MAEPHUN – Model”_มาใช้ในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม_
และการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวติของคนในชุมชน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1._ การศึกษารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ควรมีการน าวธีิการบริหารงานเหล่านั้น
มาเปรียบเทียบกัน เพื่อคน้หาวิธีการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมล้อมของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียวว่า วิธีใดที่เหมาะสมกับการบริหารจดัการที่มีประสิทธิผลในบริบทของชุมชน 
พื้นที่ และความสะดวกต่อการน าไปใช้ในการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถม์ากที่สุด 
  2._ ควรท าการวิจยัเก่ียวกับตวัแปรของปัจจยัที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนมาศึกษาความสัมพนัธแ์ละอิทธิพลต่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
  3._ ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว เพือ่เป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันางานต่อไป_ 
  4._ ควรศึกษารูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงตามทิศทาง
และนโยบายการพฒันาประเทศ_ 
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  5._ ควรศึกษาผลกระทบของการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว เพือ่พฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนและคุณภาพชีวติของคนในชุมชน
ต่อไป 
  6._ สภาพและปัญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์แต่ละแห่งมีสภาพและปัญหาต่างกนั บริบทต่างกนั ควรจะศึกษา
เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการพฒันาในแต่ละพื้นที่ 
  7.   ควรมีการศึกษาผลการน ารูปแบบที่ได้พ ัฒนาขึ้ นไปใช้กับองค์กรหรือชุมชน  
เพือ่สร้างองคก์รหรือชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวตน้แบบ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1._ ชุมชนท้องถ่ินควรน าแนวการพัฒนาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ไปใชใ้นดา้นการ
บริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน_การจดักระบวนการเรียนรู้_และการน าไปใช_้ 
  2. . ผูน้ าชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานภาครัฐ ควรน าขอ้มูลจากการ
วิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
เพือ่วางแผนปฏิบตัิงานประจ าปีของชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานภาครัฐ 
  3._. ผูน้ าชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานภาครัฐ ควรน าผลการวิจยั 
ไปวางแผนในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4.   ควรน ารูปแบบที่ได้พฒันาขึ้ นไปใช้หรือปรับใช้กับองค์กรหรือชุมชน เพื่อสร้าง
องคก์รหรือชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นรูปธรรมต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
เมือง 16 113 
ตรอน 5 41 

ทองแสนขนั 4 39 
ท่าปลา 8 83 
น ้ าปาด 6 45 
บา้นโคก 4 30 
พชิยั 11 92 
ฟากท่า 4 31 
ลบัแล 8 65 
รวม 67 539 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถาม 
 
 

รูปแบบภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลเพื่อการบริหารและ 
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
โดยด าเนินการศึกษาออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
ตอนที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดั

อุตรดิตถ ์
ตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะ 
รายละเอียดแต่ละตอน ดงัน้ี 

ตอนที่  1   ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ     
 1.  ชาย    2.  หญิง 
2.  อาย ุ 
 1.  นอ้ยกวา่ 35 ปี 2.  36 – 40 ปี  3.  41 – 45 ปี  4.  มากกวา่ 50 ปี 
3.  การศึกษา 
 1.  ต  ่ากวา่ประถมศึกษา  2. ประถมศึกษา 3. มธัยมศึกษาตอนปลาย
  
 4.  มธัยมศึกษาตอนตน้   5. ปริญญาตรี  6.  สูงกวา่ปริญญาตรี 
4.  รายได ้
 1.  ต  ่ากวา่ 6,000 บาท  2.  6,001 – 10,000 บาท 3.  10,000 บาทขึ้นไป 
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5. สถานภาพ 
 1.  โสด  2.  มีครอบครัว  3.  หยา่ร้าง  4.  แยกกนัอยู ่
6. จ านวนที่ด ารงต าแหน่งผูน้ าชุมชน 
 1.  นอ้ยกวา่ 5 ปี  2.  5 – 10 ปี  3.  มากกวา่ 20 ปี 
7.ชุมชนตั้งอยู ่
 1.  ในเขตเทศบาล  2.  นอกเขตเทศบาล (พื้นที่รับผดิชอบของ อบต.) 
8.ที่ตั้งของชุมชน 
 1.  ในเขตตวัเมือง (จงัหวดั) 2.  ใกลก้บัเขตตวัเมือง    3.  นอกเขตตวัเมือง   
9.ลกัษณะที่ตั้งของชุมชน 
 1.  พื้นที่ติดกบัป่าไม ้  2.  พื้นที่ไม่ไดติ้ดกบัป่าไม ้ 3.  พื้นที่ป่าไมล้อ้มรอบ 
10. การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน  
 1.  เคย   2.  ไม่เคย 
11.การไดรั้บความรู้ ปัญหา ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งใด  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1.  ส่วนราชการ   2.  โทรทศัน์   3.  หนงัสือพมิพ ์ 
4.  ญาติพีน่อ้ง   5.  เพือ่น ๆ  6.  อ่ืน ๆ ระบุ ................. 

12. การเขา้รับการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
1.  ไม่เคย    2.  เคย  

13. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง อะไร  
1.  ส่ิงที่มีอยูต่ามธรรมชาติและมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ น ้ า ดิน ป่าไมฯ้ลฯ  
2.  ส่ิงที่มีตามธรรมชาติและมนุษยต์อ้งดูแลรักษาใหค้งอยูต่ลอดไป  
3.  ไม่ทราบ  

14. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติ  
1.  ใช่    2.  ไม่ใช่ 

15. การพดูคุยหรือสนทนาเร่ืองปัญหาส่ิงแวดลอ้มกบัคนในชุมชน 
1.  นาน ๆ คร้ัง  2.  บ่อยพอสมควร  3.  บ่อยมาก  4.  ไม่เคยเลย 
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ตอนที่  2   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ประเด็น 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

การมีอุดมการณ์ (Ideology)      
1. ท่านแสดงใหเ้ห็นถึงวิสยัทศัน์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เพือ่การบริหาร

จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  
     

2. ท่ านประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เสียสละเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  

     

3. ท่านใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ์สุจริต ไม่ใช้อ  านาจเพื่อ
ประโยชน์ตน เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  

     

ความคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking)      
4. ท่านสร้างความมั่นใจในการคิดค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อการบริหาร

จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  
     

5. ท่านคิดและตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  

     

6. ท่านหาแนวคิดและวธีิการที่สร้างสรรค ์เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  

     

การเป็นแบบอย่างที่ (Role Modeling)      
7. ท่านสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัคนในชุมชนเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  
     

8. ท่ านสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

     

9. ท่านสามารถโนม้นา้วใหค้นในชุมชนปฏิบติัตาม ในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว   

     

การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)      
10. ท่านสร้างความสัมพนัธ์ที่ ดีกับคนในชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  
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11. ท่านมีการกระตุ้นคนในชุมชนให้เกิดความท้าทายในการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  

     

12. ท่านเสริมสร้างคนในชุมชนให้มีขวญัก าลังใจในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  

     

การสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory Working Culture) 

     

13. ท่ านมีแนวทางให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน  
เพื่ อการบ ริหารจัดการท รัพยากรและ ส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
เศรษฐกิจสีเขียว  

     

14. ท่านส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นเป้าหมายในการท างานร่วมกัน  
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจ 
สีเขียว  

     

15. ท่านมีแนวทางให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการอยา่งมี
คุณภาพ เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว  

     

16. ท่านมีแนวทางในการสร้างเครือข่ายให้กับชุมชน เพื่อการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  

     

การกระตุ้นใช้ปัญญา (Stimulation of Intelligence)      
17. ท่านสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้คนในชุมชนได้เรียนรู้เพื่อการ

บริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
     

18. ท่านส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชน ไดแ้สดงความคิดเห็นใน
การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

19. ท่านส่งเสริมคนในชุมชนในการเรียนรู้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 

     

20. ท่านส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการวิเคราะห์ สาเหตุ ปัญหาโดยใช้
ขอ้มูลในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

21. ท่านมีการพูดคุย หาสาเหตุ วิเคราะห์ปัญหากับคนในชุมชนร่วมกัน 
ในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
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การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (Individual)      
22. ท่านเปิดโอกาสให้คนในชุมชนแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระในการ

บริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
     

23. ท่านส่งเสริมให้คนในชุมชนสร้างความมัน่ใจในตนเอง และมอบหมาย
งานในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

24. ท่านค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการมอบหมายงานเพื่อ
การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

 
ตอนที่  3   การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประเด็น 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม      
1. ท่านสามารถจัดกระบวนการเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
     

2. ท่านสามารถจดักิจกรรมเพื่อลดปัญหาทางทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
ในชุมชน 

     

3. ท่านสามารถจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่ออ านวย
ประโยชน์ในชุมชน 

     

4. ท่านส่งเสริมความร่วมมือในชุมชนในการสร้างระเบียบ หรือกฎเกณฑ์
ในชุมชนในการดูแลทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

5.ท่านมีกลไกในการขบัเคล่ือนชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

6. ท่านจดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

ชุมชมเศรษฐกิจสีเขียว      
7. ท่านส่งเสริมพฒันาคนในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น มีรายได้

เพิ่มขึ้นจากการ ขายสินคา้ที่มีคุณภาพ สามารถท าการผลิต ที่เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

     

8. ท่านมีการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรสู่ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม      
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9.  ท่านมีการพฒันาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภยั ปราศจากมลพษิรบกวน มี
การจดัการ ของเสียอยา่งเป็นระบบ 

     

10. ท่านสามารถน าทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมาพฒันาให้เกิด
เศรษฐกิจและทุกคนใชป้ระโยชน์ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสีเขียว 
วนเกษตร  

     

11. ท่านมีการส่งเสริมการพฒันาตวัสินคา้ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานดา้นความ ปลอดภยั ไม่มีสารพษิตกคา้ง มีการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชใ้น กระบวนการผลิต 

     

12. ท่านสามารถน าเอาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมาพฒันาเพื่อ
ส่งเสริมใหเ้กิดผลิตภณัฑห์รือสินคา้ชุมชน 

     

13. ท่านมีการอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนใน
การส่งเสริมให้เกิดเป็นชุมชนสีเขียวในชุมชน เช่น เกษตรกรรมสีเขียว 
เป็นตน้  

     

 
ตอนที่ 4   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสังคมคาร์บอนต ่า ในจังหวัด
อุตรดิตถ์  

 

ประเด็น 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

การรับรู้ข่าวสาร      
1. ท่านใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ให้กับคนในชุมชนเข้าใจทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
     

2. ท่านได้รับขอ้มูลข่าวสารในการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชนจากเจา้หนา้ที่ของรัฐ และหรือจากภาคเอกชน 

     

3. ท่านไดรั้บข่าวสารในเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง      
4. ท่านไดรั้บข่าวสารในเร่ืองความส าคญัของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งต่อเน่ือง 
     

5. ท่านไดรั้บข่าวสารให้ตระหนักในเร่ืองของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
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6. ท่านไดรั้บข่าวสารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกสารอยา่งต่อเน่ือง      
7. ท่านรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
     

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ      
1.ท่านรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน      
2. ท่านรู้และเขา้ใจความส าคญัของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน      
3. ท่านรู้และเขา้ใจประโยชน์ของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน      
4. ท่านรู้และเขา้ใจการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน      
5. ท่านน าความรู้จากส่ือต่าง ๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มใน

ชุมชน 
     

6. ท่านปรับประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ดา้นต่าง ๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

7. ท่ านส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้และเข้าใจเก่ียวกับทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

8. ท่านส่งเสริมใหค้นในชุมชนรู้และเขา้ใจความส าคญัของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

9. ท่านส่งเสริมให้คนในชุมชนเขา้มาเรียนรู้การบริหารจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

ความตระหนัก      
1. ท่านตระหนกัในเร่ืองของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน      
2. ท่านตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน      
3. ท่านตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
     

4. ท่านตระหนกัถึงปัญหาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน      
5. ท่านประชาสมัพนัธใ์หค้นในชุมชนตระหนักในเร่ืองของทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
     

6. ท่านพูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อให้เกิดความตระหนักในเร่ืองของ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

7. ท่ านส ร้างความตระหนักในการบ ริหารจัดการท รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มใหก้บัคนในชุมชน 
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8. คนในชุมชนตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน 

     

ทัศนคติ      
1. ท่านมีความรู้สึกกงัวลต่อปัญหาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน      
2. ท่านมีความรู้สึกเป็นห่วงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน      
3. ท่านคิดอยูเ่สมอวา่ท าอยา่งไรใหท้รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนดีขึ้น      
4. ท่านแสดงออกหรือมีกิจกรรมเก่ียวกบัทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มจะท า

ใหค้นในชุมชนเห็นความส าคญั 
     

5. ท่านรู้สึกห่วงใยต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน      
6. ท่านคิดว่าการห่วงใยต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มส่งผลต่อการด าเนิน

ชีวติในชุมชน 
     

7. ท่านรู้สึกวา่ลา้หลงัหากไม่ห่วงใยทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน      
8. ท่านเห็นว่าการส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักในทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเป็นส่ิงส าคญั 
     

9. ท่านเห็นวา่ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มใหป้ระโยชน์กบัคนในชุมชน      
จิตส านึก      
1. ท่านเห็นว่ามนุษย์เป็นตัวการส าคัญในการท าลายทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
     

2. ท่านเห็นว่าคนในชุมชนควรช่วยกันรักษาตน้ไม้เพราะตน้ไม้ช่วยให้
สภาพอากาศดีขึ้น 

     

3. ท่านเห็นวา่การช่วยกนัดูแลรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มท าให้สภาพ
สงัคมในชุมชนดีขึ้น 

     

4. คนในชุมชนเห็นความส าคัญในการช่วยกันรักษาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

     

5.คนในชุมชนท ากิจกรรมทางการเกษตร เพาะปลูก ที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

     

6. ชุมชนสร้างกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบและฟ้ืนฟูทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

     

7. ชุมชนสร้างจิตส านึกต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบต่าง ๆ      
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8. ชุมชนสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชนให้หันมาสนในทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

การมีส่วนร่วม      
1. ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างน้ีในการจัดการทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
     

2. คนในชุมชนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมในการดูแลรักษาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

3. ชุมชนร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเขา้มามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

4. ชุมชนสร้างความร่วมมือในการลดผลกระทบต่อทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

5. การอนุรักษ์ ฟืนฟู รักษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมตอ้งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

     

6. คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัใด 

     

7. ประโยชน์ที่คนในชุมชนได้รับจากการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรและแลส่ิงแวดลอ้มในระดบัใด 

     

นโยบายภาครัฐ      
1. นโยบายของรัฐมีส่วนท าให้เกิดความตระหนักในเร่ืองทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
     

2. นโยบายของรัฐมี ส่วนสร้างความ เข้าใจใน เร่ืองท รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

3. นโยบายของรัฐมีส่วนท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในเร่ืองทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

4. นโยบายพฒันาของรัฐมีส่วนท าให้คนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
เช่น ได้รับการอบรมเก่ียวกับทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น  
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  

     

5. นโยบายพฒันาของรัฐมีส่วนท าให้คนในชุมชนมีการเตรียมความพร้อม
ในเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
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6. นโยบายพฒันาของรัฐมีส่วนท าให้ค่านิยม ประเพณี และวฒันธรรมใน
การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนลดคุณค่าลง  

     

7. นโยบายพัฒนาของรัฐมีส่วนท าให้ ชุมชนบริหารจัดการในเร่ือง
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมากขึ้น  

     

8. นโยบายพฒันาของรัฐมีส่วนท าให้คนในชุมชนมีความขดัแยง้กันใน
เร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

การส่ือสารมวลชน      
1. ส่ือทางวทิย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ตส่งผลให้ท่านเขา้ใจในทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
     

2. ส่ือทางวิทย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ตส่งผลให้ท่านเกิดความตระหนักใน
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

3. ส่ือทางวิทยุ โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ตส่งผลให้ท่านเห็นความส าคญัใน
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

4. ส่ือทางวทิย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ตส่งผลใหท้่านสามารถบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

สังคม      
1. การเปล่ียนแปลงในชุมชนท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
     

2. การพัฒนาในสังคมด้านต่าง ๆ ท าให้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนไดรั้บผลกระทบ 

     

3. กิจกรรมการใช้ชีวิตของคนในชุมชนท าให้ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชนเกิดกรรเปล่ียนแปลง 

     

4. กิจกรรมของคนในชุมชนที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

     

5. ชุมชนขดัแยง้กนัในเร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม      
6. ชุมชนมีการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มที่เหมาะสม      
7. ชุมชนมีมาตรการในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
     

เศรษฐกิจ      
1. ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนน ามาสร้างเศรษฐกิจได ้      
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2. คนในชุมชนน าทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มมาสร้างเศรษฐกิจรายได ้      
3. กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมใน

ชุมชน 
     

4. ขาดแคลนงบประมาณในการพฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน      
5. กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
     

วัฒนธรรม      
1. มีการน าเอาวฒันธรรมหรือภูมิปัญญาพื้นถ่ินมาใชจ้ดัการทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
     

2. มีการน าเอาวัฒนธรรมหรือภู มิ ปัญญามาพัฒนาท รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

3. มีการส่งเสริมการน าเอาวฒันธรรมหรือภูมิปัญญาพื้นถ่ินมาใชใ้นการ
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

4. ชุมชนเห็นคุณค่าของวฒันธรรมและภูมิปัญญาพื้นถ่ินในการจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

5. ชุมชนมีวฒันธรรมและภูมิปัญญาพื้นถ่ินในการจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

6. ชุมชนน าเอาวฒันธรรมและภูมิปัญญาพื้นถ่ินเขา้มาใช้ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มชุมชน 

     

สภาพแวดล้อม      
1. กิจกรรมการพฒันาในชุมชนท าใหเ้กิดปัญหาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม      
2. กิจกรรมการพฒันาในชุมชนท าใหเ้กิดปัญหาขยะมูลฝอย      
3. กิจกรรมการพฒันาในชุมชนท าใหเ้กิดปัญหาคุณภาพน ้ าเสียในชุมชน      
4. กิจกรรมการพฒันาในพื้นที่ส่งผลท าใหเ้กิดปัญหาทรัพยากรน ้ า เช่น น ้ า

เน่าเสีย ปล่อยของเสียลงในแหล่งน ้ า 
     

5. กิจกรรมการพฒันาในพื้นที่เกิดปัญหาการท าลายภูมิทศัน์ของชุมชนที่มี
มาตั้งแต่อดีต 

     

6. กิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ เกิดการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
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7. กิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ เกิดการช่วยกัน รักษาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

8. กิจกรรมการพฒันาในพื้นที่เกิดความตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

9. กิจกรรมการพฒันาในพื้นที่ท  าให้เกิดการร่วมมือจากทุกฝ่ายในการ
แกไ้ขปัญหาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

ที่อยู่อาศัย      
1. การส ร้างที่ อ ยู่อ าศัยใน ชุมชนส่งผลกระทบ ต่อท รัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
     

2. ชุมชมน าทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมาสร้างที่อยูอ่าศยัเพิม่ขึ้น      
3. การสร้างที่อยูอ่าศยัรุกล ้าทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน      
4. ลกัษณะการสร้างที่อยูอ่าศยัสอดคลอ้งกบัทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม      
5. การสร้างที่อยูอ่าศยัในชุมชนมีจ านวนเพิม่มากขึ้น      
6. การสร้างที่อยูอ่าศยัในชุมชนไม่สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในชุมชน      
7. ชุมชนมีแนวทางหรือมาตรการในการสร้างที่อยูอ่าศยัที่สอดคลอ้งกับ

สภาพแวดลอ้มในชุมชน 
     

8. ชุมชนมีการจดัระเบียบหรือวางแผนผงัภูมิสถาปัตย ์เพื่อสอดคลอ้งกับ
สภาพแวดลอ้มในชุมชน 

     

นิเวศวิทยา      
1. การพฒันาในพื้นที่ท  าเลที่ตั้ งที่พกัอาศยั มีส่วนท าให้ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไดรั้บผลกระทบ  
     

2. การพฒันาในพื้นที่ที่มีทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มที่มีจ  ากดั มีส่วนท าให้
คนในชุมชนยา้ยถ่ินฐานไปนอกชุมชน  

     

3. การพฒันาในพื้นที่สภาพภูมิประเทศที่เป็นดอย ภูเขา มีส่วนท าให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงทางทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  

     

4. การพฒันาในพื้นที่สภาพภูมิประเทศที่เป็นดอย ภูเขา มีส่วนท าให้คน 
ในชุมชนมีการเขา้มาใชป้ระโยชน์มากขึ้น  

     

5. การพฒันาในพื้นที่สภาพภูมิประเทศที่ เป็นดอย ภูเขา มีส่วนท าให้
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนถูกท าลาย  

     

ประชากร      
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1. การพฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ท  าให้คนในชุมชนยา้ย
กลบัมาท ามาหากินในชุมชน  

     

2. การพฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในพื้นที่ท  าใหค้นต่างถ่ินยา้ยมาท า
มาหากินในชุมชน  

     

3. ท รัพยากรและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ ลดน้อยลงท าให้ในพื้นที่ คน 
ในชุมชนยา้ยออกไปท ามาหากินและตั้งถ่ินฐานนอกชุมชน  

     

4. การพฒันาในพื้นที่ชุมชนเกิดการขยายตวั เร่ิมแออัด ท าให้รุกล ้ าและ 
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

5. คนในชุมชนใช้ท รัพยากรและส่ิงแวดล้อมไม่ เหมาะสมจะเกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

     

 
ตอนที่  4   ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 
 

จ านวนผู้น าชุมชนกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ 
 
 

ที่ ช่ือ – นามสุกล ต าแหน่ง ต าบล รหัส 
1 นางอภยัวนั  นวลเป้ีย ผูใ้หญ่บา้น ด่านแม่ค  ามนั  L1 
2 นายสุมิต  พทุธิชยั ก านนั นางพญา  L2 
3 นายพดั  ราบร่ืน ผูใ้หญ่บา้น น ้ าหมนั  L3 
4 นายผาย  เครือค า ผูใ้หญ่บา้น ทุง้ย ั้ง  L4 
5 นายลน  ผาด า ผูใ้หญ่บา้น ฝายหลวง  L5 
6 นางรุ่งรัจ โล่ประเสริฐ ผูใ้หญ่บา้น บา้นดารา  L6 
7 นางญาณิศา  ฟูใจ ผูใ้หญ่บา้น ชยัจุมพล  L7 
8 นายวรีะ  จินดาสนัท ์ ผูใ้หญ่บา้น บา้นหมอ้  L8 
9 นายประจวบ  อ่อนค า ผูใ้หญ่บา้น ต าบลแม่พลู  L9 
10 นายเรียน  ค าหอม ก านนั ชยัจุมพล  L10 
11 นายธวชั  ดีมูล ผูใ้หญ่บา้น นานกกก L11 
12 นายทนงค ์ ดว้งงเฟ่ือง ผูใ้หญ่บา้น ท่ามะเฟือง  L12 
13 นายธวชั  นอ้ยทิม ผูใ้หญ่บา้น ไร่ออ้ย  L13 
14 นายสมศกัด์ิ  กิงจนัทร์ ผูใ้หญ่บา้น ท่าสกั   L14 
15 นายสมเกียรติ  นาครูป ผูใ้หญ่บา้น ในเมือง  L15 
16 นางกรรณิพร  จนัทนากูล ประธานชุมชน ศรีพนมมาส   L16 
17 นายอภิสิทธ์ิ  บุญเสือ ก านนั พญาแมน  L17 
18 นายสุวธั  พมิพแ์กว้ ผูใ้หญ่บา้น จริม  L18 
19 นายสุระรัตน์  ปานบ ารุง ผูใ้หญ่บา้น ไผล่อ้ม L19 
20 นายภานุวฒัน์  ศีลวรรณ ผูใ้หญ่บา้น ท่าปลา L20 
21 นายพฒันศกัด์ิ   ผูใ้หญ่บา้น หาดลา้  L21 
22 นายสุนนัท ์ ศิริพรมมา ผูใ้หญ่บา้น นายาง  L22 
23 นายปานชยั  กรแกว้ ผูใ้หญ่บา้น นาอิน  L23 
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ที่ ช่ือ – นามสุกล ต าแหน่ง ต าบล รหัส 
24 นายอนนัต ์  นนัทโชติ ก านนั หาดสองแคว  L24 
25 นายจิณณ์เกษม  เช้ืออินทร์ ก านนั บา้นแก่ง  L25 
26 นายสมหมาย  ยิม้ต่ี ก านนั ผกัขวง  L26 
27 นายสมพาน  มีสอน ผูใ้หญ่บา้น แสนตอ  L27 
28 นายเปรียญ  อินทรวรรณ ผูใ้หญ่บา้น บา้นฝาย  L28 
29 นางบุญเลิศ  ทองมาแกว้ ผูใ้หญ่บา้น เด่นเหล็ก  L29 
30 นายถวลิ  พมิพาเรียน ผูใ้หญ่บา้น น ้ าไคร้  L30 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 

รูปแบบภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบสมัภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลเพือ่การบริหารและปัจจยั
ที่ส่งผลต่อการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ ์
 
ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์.................................................................................................................................. 
วนัที่สมัภาษณ์................................................................ต  าแหน่ง........................................................ 
ที่อยู.่..................................................................................................................................................... 

 
การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์  
1.  กระบวนการในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
2.  แนวทาง แผนการ กิจกรรมในการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
3.  การน าทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมาสร้างความเป็นอยูห่รือยกระดับคุณภาพ

ชีวติของคนในชุมชน  
4.  การจดัสรรทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มที่เหมาะสมในชุมชน 
5.  การบริหารทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อลดความเส่ียง ปัญหาความขาดแคลน

ทรัพยากร และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นชุมชน 
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวใน

จังหวัดอุตรดิตถ์  
1. แนวทาง แรงจูงใจ มาตรการในการใหค้นในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
2. ความส าคัญ ความตระหนัก ความร่วมมือในการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

ในชุมชน 
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การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. การส่งเสริมพฒันาคนในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ 

ขายสินคา้ที่มีคุณภาพ สามารถท าการผลิตที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
2. ท่านมีการพฒันาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภยั ปราศจากมลพิษรบกวน มีการจดัการของ

เสียอยา่งเป็นระบบ อยา่งไร 
3. การน าทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมาพัฒนาให้เกิดเศรษฐกิจและทุกคน 

ใชป้ระโยชน์ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสีเขียว วนเกษตร  
4. การส่งเสริมการพัฒนาตัวสินค้าให้เป็นสินค้าที่ มี คุณภาพได้มาตรฐานด้านความ 

ปลอดภยั ไม่มีสารพษิตกคา้ง มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการผลิต  
 

ข้อคดิเห็นอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



277 
 

 

ภาคผนวก จ 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 
 
 1.  พระครูสุจิณนนัทกิจ    ประธาน  
       มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ 
       วดัโป่งค  า จงัหวดัน่าน  
 2.  นางสาวพชัรินทร์  ไชยพล   ปลดัอ าเภอ 
       อ าเภอเมืองลบัแล  
       จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
 3.  นายไพศาล   อุตอิน    นกัวชิาการ 
       ส านกังานส่งเสริมการเกษตร 
       อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
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ภาคผนวก ฉ 
 

เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม 
 
 

แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม 
การวิเคราะห์  จุดแข็ง จุด อ่อน  (SWOT ANALYSIS) การพัฒนารูปแบบภาวะผู ้น า 

การเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT ANALYSIS) หรือ SWOT เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
สถานการณ์ ซ่ึงช่วยก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหาร 
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว  

ด้านการน าชุมชน 
ตวัแรก S มาจากค าวา่  Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแขง็ ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยั ภายใน

เป็นขอ้ดีที่เกิดจากตวัผูน้ าชุมชน เช่น จุดแข็งดา้นการน าชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว ไดแ้ก่ 

ท่านคิดวา่ผูน้ าในการน าชุมชนเพือ่บริหารจดัการทรัยพากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
มีจุดเด่น หรือจุดแขง็ เรียงตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี 

1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................................... 
ตัวที่สอง W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจัย 

ภายใน เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องของผูน้ าชุมชน เช่น จุดอ่อนด้านการน าชุมชนในการบริหาร
จดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว ไดแ้ก่ 

ท่านคิดวา่ผูน้ าในการน าชุมชนเพือ่บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
มีจุดดอ้ย หรือจุดอ่อน เรียงตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี 

1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
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4. ........................................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................................... 
ตวัที่สาม O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอกเป็นผลจากการ

ที่ผูน้  าชุมชนสามารด าเนินการ หรือส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงผูน้ าชุมชนจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอและใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้น 

ท่านคิดว่าผูน้ าในการน าชุมชนเพื่อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
มีโอกาส เรียงล าดบัความส าคญั ดงัน้ี 

1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................................... 
ตัวสุดท้ายตัวที่ ส่ี  T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปัจจัยภายนอก 

เป็นขอ้จ ากดัผูน้ าชุมชนจ าเป็นตอ้งปรับกลยทุธก์าบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว ใหส้อดคลอ้ง และพยายามขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

ท่านคิดวา่ผูน้ าในการน าชุมชนเพือ่บริหารจดัการทรัยพากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
มีอุปสรรค เรียงล าดบัความส าคญั ดงัน้ี 

1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................................... 

 ด้านการบริหารจัดการ 
ตวัแรก S มาจากค าวา่  Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแขง็ ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยั ภายใน

เป็นขอ้ดีที่เกิดจากตวัผูน้ าชุมชน เช่น จุดแขง็ดา้นการบริหารจดัของผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ 
ท่านคิดวา่การบริหารจดัการของผูน้ าชุมชน มีจุดเด่น หรือจุดแขง็ เรียงตามล าดบัความส าคญั 

ดงัน้ี 
1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
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4. ........................................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................................... 
ตัวที่สอง W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจัย 

ภายใน เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องของผูน้ าชุมชน เช่น จุดอ่อนดา้นการบริหาร  ไดแ้ก่ 
ท่านคิดว่าการบริหารจัดการของผู ้น าชุมชน มีจุดด้อย หรือจุดอ่อน เรียงตามล าดับ

ความส าคญั ดงัน้ี 
1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................................... 
ตวัที่สาม O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอกเป็นผลจากการ

ที่ผูน้  าชุมชนสามารด าเนินการ หรือส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงผูน้ าชุมชนจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอและใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้น 

ท่านคิดวา่การบริหารจดัการของผูน้ าชุมชน มีโอกาส เรียงล าดบัความส าคญั ดงัน้ี 
1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................................... 
ตัวสุดท้ายตัวที่ ส่ี  T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็น 

ขอ้จ ากดัผูน้ าชุมชนจ าเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์กาบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว ใหส้อดคลอ้งและพยายามขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

ท่านคิดวา่การบริหารจดัการของผูน้ าชุมชน มีอุปสรรค เรียงล าดบัความส าคญั ดงัน้ี 
1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................................... 
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ด้านชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
ตวัแรก S มาจากค าวา่  Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแขง็ ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยั ภายใน

เป็นขอ้ดีที่เกิดจากตวัผูน้ าชุมชน เช่น จุดแขง็ดา้นชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวของผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ 
ท่านคิดว่าผูน้ าชุมชนด าเนินการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว มีจุดเด่น 

หรือจุดแขง็ เรียงตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี 
1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................................... 
ตัวที่สอง W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจัย 

ภายใน เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องของผูน้ าชุมชน เช่น จุดอ่อนแข็งดา้นชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวของ
ผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ 

ท่านคิดว่าผูน้ าชุมชนด าเนินการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว มีจุดดอ้ย 
หรือจุดอ่อน เรียงตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี 

1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................................... 
ตวัที่สาม O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอกเป็นผลจากการ

ที่ผูน้  าชุมชนสามารด าเนินการ หรือส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงผูน้ าชุมชนจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอและใชป้ระโยชน์จากโอกาสนั้น 

ท่านคิดว่าผู ้น าชุมชนด าเนินการบริหารจัดการเพื่อให้ เกิดชุมชนเศรษฐกิจสี เขี ยว  
มีโอกาส เรียงล าดบัความส าคญั ดงัน้ี 

1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................................... 
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ตัวสุดท้ายตัวที่ ส่ี  T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็น 
ขอ้จ ากดัผูน้ าชุมชนจ าเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์กาบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว ใหส้อดคลอ้งและพยายามขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

ท่านคิดว่าผู ้น าชุมชนด าเนินการบริหารจัดการเพื่อให้ เกิดชุมชนเศรษฐกิจสี เขี ยว  
มีอุปสรรค เรียงความส าคญั ดงัน้ี 

1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................................... 
การวิเคราะห์ SWOT หรือ Situation Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร เพื่อค้นหา  

จุดแข็งหรือจุดเด่น จุดอ่อนหรือจุดด้อย หรือส่ิงที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อให้ผูน้ าชุมชนด าเนินการบริหารจดัการ
อยา่งชดัเจน เพื่อประโยชน์ในการก าหนดรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวต่อไป 
 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชน
เศรษฐกิจสีเขียว เป็นรูปแบบที่ด าเนินการ โดยผูน้ าที่มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหาร
จดัการในการน าไปสู่ทิศทางตามที่ตอ้งการ และมีความเป็นไปได ้
 ท่านคิดว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว ขอ้ใดตรงกบัใจท่านมากที่สุด 
 
ด้านการน าชุมชน 
       เป็นผูน้ ามีความรู้ นิสัยดี เป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชน ท าหน้าที่ได้ตามหน้าที่ 
สามารถโน้มน้าวจูงใจคนได้ เด็ดขาด เป็นกันเอง ไหวพริบ เอาจริงเอาจังกับส่ิงที่ท  า เขา้กับคน 
ในชุมชนได ้
       อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ 
ด้านการบริหารจัดการ 

เป็นผูน้ ามีศกัยภาพในการบริหารจดัการ มีการส่งเสริมใหค้นในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม   
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ 
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ด้านชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 
      เป็นผูน้ าที่สามารถจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว และการน า
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มมาใชป้ระโยชน์สร้างรายได ้
       อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ 
 
  ท่านมีข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ ในการพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจงัหวดัอุตรดิตถ์ (ถา้มี) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ช 
 

แบบประเมนิ 
 
 

แบบประเมินรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ช่ือผูป้ระเมิน........................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง.............................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระเมิน 
1.เพศ 
 1.      ชาย   2.       หญิง 
2.อาย ุ
 1.       35 – 40 ปี  2.       41 – 45 ปี  3.        46 – 50 ปี 
 4.       51 – 55 ปี  5.       56 – 60 ปี  6.        มากกวา่ 60 ปี 
3.การศึกษา 
 1.       ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  2.      ปริญญาตรี  3.        สูงกวา่ปริญญาตรี 
4.รายได ้
 1.        ต ่ากวา่ 15,000 บาท   2.       15,001 – 20,000 บาท  3.        มากกวา่ 20,000 บาท 
 
ตอนที่  2   การประเมินรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ประเด็น 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

Multi Management: ผูน้ าที่มีความสามารถบริหารจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มที่หลากหลายวธีิการ 
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ความคดิเห็น
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

ประเด็น 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

Awareness: ผูน้ าที่มีความสามารถสร้างความตระหนัก
ใหก้บัคนในชุมชนถึงความส าคญัขอทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

     

 
ความคดิเห็น
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

ประเด็น 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

Ecosystem Service: ผู ้น าที่สามารถส่งเสริมให้ชุมชน
เขา้ถึงบริการของระบบนิเวศเพือ่สร้างรายไดแ้ละเศรษฐกิจ
สีเขียว 

     

 
ความคดิเห็น
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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ประเด็น 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

Persuade: ผูน้ าที่สามารถโน้มนา้วใหค้นในชุมชนเห็นถึง
ความส าคัญ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเพือ่พฒันาสู่ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

     

 
ความคดิเห็น
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

ประเด็น 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

Habitat: ผูน้ าที่มีความสามารถบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในถ่ินที่อยูอ่าศยั ชุมชน หมู่บา้น 
และส่ิงแวดลอ้มให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเขา้ไปใช้
และสร้างรายไดก่้อใหเ้กิดชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

     

 
ความคดิเห็น
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

ประเด็น 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

Utility: ผูน้ าที่สามารถบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพัฒนา
ท รัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมสาม ารถใช้
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม 
เศรษฐกิจในชุมชน 
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ความคดิเห็น
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

ประเด็น 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

Network Connect: ผู ้น าที่สามารถเช่ือมโยงเครือข่าย
ชุมชนในการร่วมมื อกันบ ริหารจัดการท รัพยากร 
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มสู่ชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว 

     

 
ความคดิเห็น
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ซ 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบประเมนิ 
 
 
 1.  พระครูสุจิณนนัทกิจ    ประธาน 
       มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ 
       วดัโป่งค  า จงัหวดัน่าน  
 2.  นางสาวพชัรินทร์  ไชยพล   ปลดัอ าเภอ 
       อ าเภอเมืองลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
 3.  นายไพศาล  อุตอิน    นกัวชิาการ 
       ส านกังานส่งเสริมการเกษตร 
       อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
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ภาคผนวก ฌ 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบ 
 
 

ด้านภาวะผู้น าและการน าชุมชน (5 คน)  
1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชชัภูมิ  สีชมภู    ผูช่้วยอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 
2.  นางสุนนัท ์ อินฟากท่า   ผูอ้  านวยการ กองสวสัดิการสงัคม  
       เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
3.  นางนภวรรณ  คงศิริ    นกัวชิาการ ที่วา่การอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
4.  นางสาวพชัรินทร์  ไชยพล   ปลดัอ าเภอ อ าเภอเมืองลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
5.  นายภิญโญ  แสงจนัทร์   เจา้หนา้ที่ เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ  

ด้านชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว (5 คน)   
1.  นายสมชยั  ปงศรีชยั    ปราชญชุ์มชน อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
2.  นายสีเมือง  เผอืกจิน    ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ต าบลฝายหลวง อ าเภอลบัแล 

จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
3.  นายแกว้  นาคหมู    สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลฝายหลวง  

จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
4.  นายลน  ผาค  า    ผูใ้หญ่บา้น ต าบลฝายหลวง อ าเภอลบัแล  

จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
5.  นายไพศาล  อุตอิน    นกัวชิาการ ส านกังานส่งเสริมการเกษตร 

อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม (5 คน)   
1.  นางสาวศิริพร  เร่ืองฤทธ์ิ   นกัวชิาการส านกังานส่งเสริมการเกษตร  
       อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
2.  นางธีรัจฉรา  เหมืองหมอ้   นกัวชิาการส านกังานส่งเสริมการเกษตร  
       อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
3.  นางพรพมิล  วทินั    นกัวชิาการส านกังานส่งเสริมการเกษตร  
       อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
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4.  นายเสมียน  มูลค าพนิ   ก านนั ต  าบลฝายหลวง  
       อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
5.  นายจ าเนียน  แกว้กูล    ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ต าบลท่าเสา  
       อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



291 
 

 

ภาคผนวก ญ 
 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 

ที่ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง ที่อยู่ 
1 นางอภยัวนั  นวลเป้ีย ผูใ้หญ่บา้น 118 ม.6 ต.ด่านแม่ค  ามนั อ.ลบัแล จ.อุตรดิตถ ์
2 นายสุมิต  พทุธิชยั ก านนั 14 ม.1 ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์
3 นายพดั  ราบร่ืน ผูใ้หญ่บา้น 4/2 ม.6 ต.น ้ าหมนั อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์
4 นายผาย  เครือค า ผูใ้หญ่บา้น 24 ม.5 ต.ทุง้ย ั้ง อ.ลบัแล จ.อุตรดิตถ ์
5 นายลน  ผาด า ผูใ้หญ่บา้น 87 ม.10 ต.ฝายหลวง อ.ลบัแล จ.อุตรดิตถ์ 
6 นางรุ่งรัจ โล่ประเสริฐ ผูใ้หญ่บา้น 142 ม.9 ต.บา้นดารา อ.พชิยั จ.อุตรดิตถ์ 
7 นางญาณิศา  ฟูใจ ผูใ้หญ่บา้น 86 ม.1 ต.ชยัจุมพล อ.ลบัแล จ.อุตรดิตถ ์
8 นายวรีะ  จินดาสนัท ์ ผูใ้หญ่บา้น 85/1 ม.1 ต.บา้นหมอ้ อ.พชิยั จ.อุตรดิตถ์ 
9 นายประจวบ  อ่อนค า ผูใ้หญ่บา้น 10 ม.2 ต.แม่พลู อ.ลบัแล จ.อุตรดิตถ ์

10 นายณัฐพงศ ์ รัตนเสถียร ผูใ้หญ่บา้น 34/1 หมู่ 10 ต. คอรุม อ.พชิยั จ.อุตรดิตถ ์
11 นายธวชั  ดีมูล ผูใ้หญ่บา้น 42 ม.4 ต.นานก อ.ลบัแล จ.อุตรดิตถ ์
12 นายทนงค ์ ดว้งงเฟ่ือง ผูใ้หญ่บา้น ม.5 ต.ท่ามะเฟือง อ.พชิยั จ.อุตรดิตถ ์
13 นายธวชั  นอ้ยทิม ผูใ้หญ่บา้น ต.ไร่ออ้ย อ.พชิยั จ.อุตรดิตถ์ 
14 นายสมศกัด์ิ  กิงจนัทร์ ผูใ้หญ่บา้น ต.ท่าสกั  อ.พชิยั จ.อุตรดิตถ ์
15 นายสมเกียรติ  นาครูป ผูใ้หญ่บา้น ต.ในเมือง อ.พชิยั จ.อุตรดิตถ์ 
16 นางกรรณิพร  จนัทนากูล ประธานชุมชน ต.ศรีพนมมาส  อ.ลบัแล จ.อุตรดิตถ ์
17 นายอภิสิทธ์ิ  บุญเสือ ก านนั ต.พญาแมน อ.พชิยั จ.อุตรดิตถ์ 
18 นายสุวธั  พมิพแ์กว้ ผูใ้หญ่บา้น ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์
19 นายสุระรัตน์  ปานบ ารุง ผูใ้หญ่บา้น ต.ไผล่อ้ม อ.ลบัแล จ.อุตรดิตถ ์
20 นายภานุวฒัน์  ศีลวรรณ ผูใ้หญ่บา้น ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์
21 นายพฒันศกัด์ิ   ผูใ้หญ่บา้น ต.หาดลา้ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์
22 นายสุนนัท ์ ศิริพรมมา ผูใ้หญ่บา้น ต.นายาง อ.พชิยั จ.อุตรดิตถ์ 
23 นายปานชยั  กรแกว้ ผูใ้หญ่บา้น ต.นาอิน อ.พชิยั จ.อุตรดิตถ์ 
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ที่ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง ที่อยู่ 
24 นายอนนัต ์  นนัทโชติ ก านนั ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
25 นายจิณณ์เกษม  เช้ืออินทร์ ก านนั ต. บา้นแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ์
26 นายสมหมาย  ยิม้ต่ี ก านนั ต.ผกัขวง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
27 นายสมพาน  มีสอน ผูใ้หญ่บา้น ต.แสนตอ อ.น ้ าปาด จ.อุตรดิตถ ์
28 นายเปรียญ  อินทรวรรณ ผูใ้หญ่บา้น ต.บา้นฝาย อ.น ้ าปาด จ.อุตรดิตถ ์
29 นางบุญเลิศ  ทองมาแกว้ ผูใ้หญ่บา้น ต.เด่นเหล็ก อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ ์
30 นายถวลิ  พมิพาเรียน ผูใ้หญ่บา้น ต.น ้ าไคร้ อ.ฟากท่า  จ.อุตรดิตถ ์
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