
 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 แผนกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ปีท่ี 3 มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็ง
ของชุมชนดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนต่อการแบ่งปันและการปรับตวั 
ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน อนัจะน าไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถต่อ
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคม
อาเซียนการวจิยัไดร้วบรวมวรรณกรรมในส่วนของเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างกรอบ
การวจิยัซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 
2.1 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 2.1.1 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ (natural resource) 
 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีส าคญั เป็นต้นทุนหรือวตัถุดิบท่ีมนุษยน์ ามาใช้เพื่อความ
เจริญทางเศรษฐกิจ ประเทศใดก็ตามท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศนั้นจะมี
ความร ่ ารวยและมีความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ แต่เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษยน์ าทรัพยากรธรรมชาติมา
ใช้ไม่ถูกวิธีก็ท  าให้ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดหมดส้ินไปจากโลกน้ีได ้ดงันั้นจึงควรท่ีจะเรียนรู้
ถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ เรียนรู้ถึงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและเขา้ใจถึง
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเพื่อการวางแผนการจดัการท่ีมีคุณภาพทั้งน้ี เกษม จนัทร์แกว้ (2541) 
ให้ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ (natural  resources) ว่าหมายถึง “ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติ และให้ประโยชน์ต่อมนุษยไ์ม่ทางใดก็ทางหน่ึง”ส่วน ชยัศรี ธาราสวสัด์ิพิพฒัน์ (2548) 
ให้ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ว่าหมายถึง “ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีประโยชน์
สามารถสนองความต้องการของมนุษย์ได้  หรือมนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น 
บรรยากาศ ดิน น ้า ป่าไม ้ทุ่งหญา้ สัตวป่์า แร่ธาตุ  พลงังาน รวมทั้งก าลงัจากมนุษยด์ว้ย” 
 จากความหมายท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติ เป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้ม 
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติโดยท่ีมนุษยไ์ม่ไดส้ร้างข้ึน และมีประโยชน์ต่อมนุษย”์ 
 1) ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ 
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 จ าก ค ว าม ห ม ายข อ งท รัพ ย าก รธ รรม ช า ติ  จ ะ เห็ น ได้ ว่ า ส่ิ ง ท่ี เรี ย ก ว่ า
“ทรัพยากรธรรมชาติ” นั้นคือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษย ์ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม และ
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเอง ดงันั้นทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความส าคญัต่อมนุษยใ์นดา้นต่างๆ (ส่ิงแวดลอ้ม
ทอ้งถ่ิน, 2543)ดงัน้ี 
  1.1) ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งของปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย ์คือ 
   (1)  เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย เป็นแหล่งวตัถุดิบในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย 
มนุษยน์ าไม ้หิน ทราย มาก่อสร้างบา้นเรือน ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ 
 (2)  เป็นแหล่งอาหาร ไม่วา่จะเป็นพืชและสัตว ์ 
 (3)  เป็นแหล่งท่ีมาของเคร่ืองนุ่มห่ม ในอดีตมนุษย์ใช้ใบไม้เป็นเคร่ือง
ปกปิดร่างกาย ในปัจจุบนัน าเส้นใยจากธรรมชาติ เช่น เส้นไหม ฝ้าย มาถกัทอเป็นเส้ือผา้ปกปิด
ร่างกาย 
 (4)  เป็นแหล่งท่ีมาของยารักษาโรค วิวฒันาการจากการเก็บส่วนต่าง ๆ ทั้ง
ของพืช และสัตวม์ารักษาโรค ท่ีรู้จกักนัในช่ือของ “สมุนไพร” ต่อมาก็ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
ข้ึนมาเปล่ียนสมุนไพรเป็นยาแผนปัจจุบนั ในประเทศไทยมีพืชท่ีสามารถใช้เป็นสมุนไพรรักษา
โรคในทอ้งถ่ินมากกวา่ 779 ชนิด 
 1.2)  เป็นปัจจยัในการด ารงชีวิตท่ีมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติอ่ืนขาดไม่ได ้ไดแ้ก่ อากาศ 
และน ้า 
 1.3)  เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการผลิต หรือเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรม เช่น การผลิตกระดาษตอ้งใชเ้ยือ่ไม ้น ้า น ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นวตัถุดิบ 
 1.4)  ความตอ้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ บ่งช้ีถึงความเจริญทางเศรษฐกิจ และ
ความเจริญของสังคมมนุษย ์
 1.5)  มีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรง เช่น ทรัพยากรพลงังาน 
แร่ อญัมณีท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือโดยทางออ้ม เช่น เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว พกัผ่อนหย่อนใจ 
น ารายไดจ้ากการท่องเท่ียวเขา้สู่ประเทศ 
 1.6)  มีความส าคญัดา้นวชิาการ ทางวทิยาศาสตร์และการแพทย ์
 1.7)  มี ค ว าม ส าคัญ ต่ อ ก าร รั ก ษ าส ม ดุ ล ข อ งระบ บ นิ เว ศ  เน่ื อ ง จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศทั้งระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศทางน ้ า เช่น 
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไมมี้ประโยชน์ต่อองคป์ระกอบของผูผ้ลิตท่ีตอ้งสร้างอาหารเล้ียง
ส่ิงมีชีวติบนโลกใบน้ี เป็นตน้ 



12 

 

 1.8)  มีความส าคญัต่อการหมุนเวียนหรือวฏัจกัรของแร่ธาตุและสารอาหารใน
ระบบนิเวศ 
 2)  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากร เป็น 1 ใน 4 ของมิติทางส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรแบ่งเป็นทรัพยากรท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ซ่ึงเรียกวา่ “ทรัพยากรธรรมชาติ” และทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน แต่ใน
ท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น ทรัพยากรธรรมชาติมีมากกมายหลายชนิด หลาย
ประเภท สามารถแบ่งตามการน ามาใช้งานและผลท่ีเกิดข้ึนได ้3 ประเภท (คลงัศพัท์ไทย, 2553) 
ดงัน้ี 
  2.1)  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้ไม่หมด  
  ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี ใช้แล้วไม่หมดหรือไม่ สูญหาย (inexhaustible natural 
resources) ทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ี ได้แก่ บรรยากาศ น ้ าในวฏัจกัร แสงอาทิตย์ เป็นต้น 
ลกัษณะของทรัพยากรธรรมชาติในประเภทน้ี แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 
 (1)  บรรยากาศ (atmosphere) ในบรรยากาศประกอบไปดว้ยอากาศซ่ึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับมีชีวิต นอกจากนั้นยงัมีความช้ืน อุณหภูมิและการเคล่ือนไหวของมวลอากาศ รวม
เรียกว่า “ภูมิอากาศ (climate)” ซ่ึงมีความส าคญัต่อลกัษณะของดิน พืชพนัธ์ุ และสภาพอ่ืน ๆ ของ
ส่ิงมีชีวติบนพื้นผิวโลก ดงันั้นบรรยากาศจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ
อ่ืน ๆ บรรยากาศจะหมุนเวยีนเปล่ียนแปลงต่อเน่ืองกนัไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด จึงจดับรรยากาศอยูใ่น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชไ้ม่หมด 
 (2)  น ้ าท่ีอยู่ในวฏัจักร (water in cycle) น ้ าท่ีอยู่ในวฏัจักรจะหมุนเวียน
เปล่ียนไปจากสภาพหน่ึงไปเป็นอีกสภาพหน่ึงเร่ือยไปโดยไม่มีส้ินสุด เช่น จากฝน หิมะ ลูกเห็บตก
ลงสู่พื้นดิน บางส่วนระเหยกลบัไปสู่บรรยากาศ บางส่วนไหลซึมลึกลงไปเป็นน ้ าใตดิ้น บางส่วน
ไหลไปตามพื้นผวิดินลงสู่แม่น ้ าล าคลองออกสู่ทะเลมหาสมุทร  และกลบัระเหยกลายเป็นไอน ้าอยู่
ในบรรยากาศและจับตัวเป็นก้อนเมฆตกลงมาเป็นฝนอีก  การหมุนเวียนของน ้ าแบบน้ี 
จึงไม่มีท่ีส้ินสุด มีอยูต่ลอดไป 
 2.2)  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทนได ้
 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทนไดห้รือรักษาไวไ้ด ้(replaceable and maintainable 
natural resources) แบ่งไดด้งัน้ี 
 (1)  น ้ าท่ีอยู ่ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง (water in place) หมายถึง น ้ าท่ีอยูใ่นท่ีเฉพาะแห่ง 
เช่น น ้ าในภาชนะ น ้ าในเข่ือน เม่ือใช่ไปเร่ือย ๆ ปริมาณจะลดลง แต่จะมีปริมาณเพิ่มข้ึนไดเ้ม่ือเกิด
ฝนตก  น ้าท่ีอยู ่ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงเม่ือใชแ้ลว้ก็จะหมดไป แต่สามารถท่ีจะหามาทดแทนใหม่ได ้ 
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 (2)  ดิน (soil) หมายถึง เน้ือดินท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของพืชเป็นแหล่งสะสมแร่
ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับพืชเพราะเหตุท่ีอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั  ยารักษาโรค ส่วนมากมา
จากพืชซ่ึงเจริญเติบโตมาจากดินหรือไดจ้ากสัตวซ่ึ์งกินพืช ดินจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับส่ิงมีชีวิต แต่
ดินเกิดทดแทนตามธรรมชาติไดช้า้มาก กวา่จะไดเ้น้ือดินหนา 1 น้ิว ธรรมชาติตอ้งใชเ้วลาสร้างถึง  
100  ปี หรือ 1,000  ปี เป็นอยา่งนอ้ย อยา่งไรก็ตามถึงดินจะเกิดไดช้า้แต่มนุษยก์็สามารถดูแลรักษา
ดินให้คงมีคุณภาพเหมือนเดิมได้โดยการใส่ปุ๋ยหรือการใช้ประโยชน์จากดินอย่างถูกต้องตาม
หลกัการอนุรักษ์  เพราะฉะนั้นลกัษณะสมบติัของดินในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติแล้วจดัเป็น
ประเภทท่ีสามารถรักษาใหค้งอยูไ่ด ้(maintainable) มากกวา่การเกิดข้ึนทดแทน (replaceable)  
 (3)  ป่าไม ้(forest) ทรัพยากรป่าไมน้ับว่ามีความส าคญัมากในแง่ของการ
อนุรักษดิ์น  น ้า และสัตวป่์า ซ่ึงอ านวยประโยชน์ให้มนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม เน่ืองจากป่าไม้
สามารถข้ึนทดแทนโดยธรรมชาติ หรือการปลูกให้เป็นป่ามาใหม่ได้ ป่าไม้จึงถูกจัดอยู่ใน
ทรัพยากรธรรมชาติพวกท่ีเกิดข้ึนทดแทนและรักษาใหค้งอยูไ่ด ้
 (4)  ทุ่งหญา้ (rangeland) หมายถึง พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงท่ีส่วนใหญ่มีพืชวงศ์
หญา้และพืชพนัธ์ุอ่ืนๆ ข้ึนอยู่เองตามธรรมชาติ มกัเป็นท่ีท่ีมีฝนตกน้อย ใช้เป็นท่ีหากินของสัตว์
เล้ียงและสัตวป่์า  เป็นท่ีเหมาะแก่การด าเนินการจดัการโดยอาศยัพื้นฐานทางนิเวศวิทยามากกว่า
พื้นฐานทางการเกษตร และใช้ประโยชน์แบบเอนกประสงค์ทุ่งหญ้าเช่นเดียวกบัป่าไม้ จดัเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ทดแทนและรักษาใหค้งอยูไ่ด ้
 (5)  สัตวป่์า (wildlife) คือ สัตวมี์กระดูกสันหลงั ตลอดจนแมลงหรือแมง
ทุกชนิดท่ีเกิดข้ึนเองในธรรมชาติ และอาศยัอยูอ่ยา่งเสรีทั้งในน ้ าหรือบนบก ปราศจากการควบคุม
และการเล้ียงดูจากมนุษย ์แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ สัตวป่์าคุม้ครอง และสัตวป่์าสงวน 
 (6)  ทรัพยากรก าลงังานมนุษย ์(human resources) ก าลงังานมนุษยจ์ดัเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทหน่ึง มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติ  
มนุษยส์ามารถใชป้ระโยชน์จากตนเองใหเ้ป็นประโยชน์ต่อมนุษยช์าติและต่อสังคม โดยอาศยัก าลงั
งานท่ีมีอยูใ่นตวัมนุษยแ์ละก าลงัท่ีวา่น้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ก าลงังานมนุษยแ์บ่งออก
ได้เป็น 2 ทางคือ ก าลงังานทางร่ายกายและก าลงัทางจิต (body and spirit) ก าลงังานทางร่างกาย  
ได้แก่  ความแข็งแรงของร่างกาย ส่วนก าลังทางจิต ได้แก่ การนึกคิดและการใช้เหตุผล การ
จินตนาการ ถา้มนุษยมี์ความเป็นอยูดี่ มีการศึกษา อนามยัดี มีความรู้ ความช านาญและประกอบการ
งานอยา่งมีประสิทธิภาพหรือรู้จกัใชท้รัพยากรอ่ืน ๆ อยา่งชาญฉลาดแลว้ยอ่มท าให้ก าลงังานท่ีตอ้ง
สูญเปล่าลดน้อยลงและสามารถใช้ก าลงังานให้เป็นประโยชน์แก่งานในทุก ๆ ดา้นไดอ้ย่างเต็มท่ี 
ก าลงังานมนุษยจึ์งเป็นทรัพยากรท่ีควรจะไดมี้การอนุรักษแ์ละจดัการใชป้ระโยชน์ให้เหมาะสม 
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 2.3) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้หมดไป 
 ท รัพ ย าก รธ ร รม ช า ติ ท่ี ใ ช้ แ ล้ ว ห ม ด ไป  ( exhaustiblenatural resources)  
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ีจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งศึกษาเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษใ์ห้สามารถ
มีใชป้ระโยชน์ไดน้านท่ีสุด ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ี ไดแ้ก่ 
  (1)  ทรัพยากรแร่ธาตุคือทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีความส าคญั
และมีบทบาทท่ีสนองความตอ้งการทางดา้นปัจจยัต่าง ๆ ของประชากร ทั้งทางดา้นอุตสาหกรรม
และพลงังาน ความส าคญัและประโยชน์ของแร่ธาตุท่ีจะน ามาใชข้ึ้นอยูก่บัระยะเวลาความเจริญทาง
เทคโนโลยี ตลอดจนความตอ้งการในการน าไปใชข้องมนุษยท์รัพยากรแร่ธาตุท่ีมนุษยเ์ราใชส่้วน
ใหญ่มาจากแผ่นดินซ่ึงค่อย ๆ ลดจ านวนลงท าให้มีการส ารวจคน้ควา้หาแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุ
ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ ปัจจุบนัไดมี้การบุกเบิกหาแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุในทะเล เช่น น ้ ามนัปิโตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้  
 (2)  ทรัพยากรพลังงาน คือ ปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญในการตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนและเป็นปัจจยัพื้นฐานการผลิตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
พลงังานท่ีเราใช้อยู่ในปัจจุบนัอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลงังานส้ินเปลืองและ
พลังงานหมุนเวียน โดยพลังงานส้ินเปลือง คือ พลังงานท่ีใช้แล้วหมดไป ซ่ึงรวมถึงถ่านหิน  
หินน ้ ามัน ทรายน ้ ามัน น ้ ามันดิบ น ้ ามันเช้ือเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ส่วนพลังงานหมุนเวียน 
หมายถึง พลงังานท่ีไดจ้ากไม ้ฟืน แกลบ กากออ้ย ชีวมวล น ้า แสงอาทิตย ์ลมและคล่ืน 
 (3)  ท่ีดินในสภาพธรรมชาติ (land in natural condition) ไดแ้ก่ สถานท่ีใช้
ศึกษาธรรมชาติและสถานท่ีวิเวกห่างไกลผูค้น (wilderness area) หากสถานท่ีเหล่าน้ีถูกท าลายจะ
ไม่สามารถสร้างมาทดแทนใหม่ได ้ประเทศท่ีเจริญมีวฒันธรรมสูงยิ่งมีความจ าเป็นในการท่ีจะ
รักษาสภาพธรรมชาติท่ีไม่เคยถูกรบกวนมาก่อนไวส้ าหรับศึกษาหาความรู้ตามธรรมชาติ มีไว้
ส าหรับคุณค่าทางจิตใจ เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่สามารถท าให้เกิดข้ึนมาใหม่ได้เพราะมี
ลกัษณะสมบติัเฉพาะตวั (unique) เช่น น ้าตก หนา้ผา จุดเด่นตามธรรมชาติต่างๆ  

2.1.2 แนวคิดการก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
การพฒันาด้านต่างๆ จะต้องมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิด

ผลิตผลตามความตอ้งการ แต่ในขณะเดียวกนัก็จะมีของเสียเป็นสารมลพิษเกิดข้ึนดว้ย ซ่ึงในทาง
ปฏิบติันั้น ธรรมชาติมีขีดความสามารถในการรองรับของเสียไดเ้พียงบางส่วน และประกอบกบัเรา
ก็ไม่สามารถท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิด หรือแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษให้หมดส้ินไปได้ทั้งหมดด้วย 
ดังนั้ นการควบคุมภาวะมลพิษของประเทศไทยจึงใช้วิธีการก าหนดมาตรฐานเป็นส าคัญ การ
ก าหนดมาตรฐานน้ีเป็นมาตรการโดยตรงท่ีสามารถควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษ และเป็นเกณฑ์
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เบ้ืองตน้ส าหรับการจดัการควบคุมปัญหาภาวะมลพิษ เพื่อให้คุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่ใน ระดับ
มาตรฐานขั้นต ่าท่ีเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และระดบัความตอ้งการ
ของคุณภาพชีวิต รวมทั้งยงัเป็นมาตรการหน่ึงท่ีช่วยให้สามารถก าหนดนโยบายท่ีถูกตอ้ง เพื่อการ
พฒันาและป้องกนัการเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้มให้สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ควบคู่กนัไป (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, ม.ป.ป.) 
 การก าหนดมาตรฐาน โดยทั่วไปจะท าได้สองลักษณะ คือ การก าหนดมาตรฐานจาก
แหล่งก าเนิด หรือมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด (emission standard) และการก าหนด
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ambient standard)  
 มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด (emission standard) เป็นมาตรฐานมลพิษใน
ส่ิงแวดลอ้ม โดยทัว่ไปมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีไดมี้การประกาศใชแ้ลว้ อาทิเช่น มาตรฐาน
คุณภาพน ้ า ในแหล่งน ้ าผิวดินท่ีไม่ใช่ทะเล มาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเลชายฝ่ัง มาตรฐานคุณภาพน ้ า
ทิ้ง มาตรฐานคุณภาพน ้ าบาดาลท่ีจะใช้บริโภค มาตรฐานคุณภาพน ้ าด่ืม และมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ เป็นตน้ 
 มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ambient standard) เป็นมาตรฐานมลพิษจากแหล่งก าเนิด 
หรือกิจกรรมต่างๆ มาตรฐานท่ีไดมี้การประกาศใช้แล้ว อาทิเช่น มาตรฐานคุณภาพอากาศเสียท่ี
ระบายออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ รถจกัรยานยนต์และเรือกล มาตรฐานคุณภาพอากาศเสียท่ี
ระบายออกจากโรงงาน มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือกล และ
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด เป็นตน้ 
 มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดเหล่าน้ี เป็น
กลยุทธ์หน่ึงของการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ได ้เม่ือมีการบงัคบัใชอ้ยา่งเขม้งวด เสมอภาคกนัและต่อเน่ือง รวมทั้งจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก
เจา้ของโครงการหรือนกัลงทุน ผูใ้ชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญัดว้ยนอกจากน้ี
เพื่อให้การใชม้าตรฐานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นการสนบัสนุนการกระจายอ านาจ ตาม 
พ.ร.บ. ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 2535 ยงัไดมี้การก าหนดให้ผูว้่าราชการ
จังหวดัในเขตควบคุมมลพิษ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีมีปัญหาส่ิงแวดล้อมวิกฤต มีอ านาจประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดให้สูงกว่ามาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีก าหนดไวแ้ลว้ได ้
 มาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม
ปัจจุบนัปัญหาความเส่ือมโทรมของ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้น จ  าเป็น จะตอ้งไดรั้บ
ความร่วมมือในการด าเนินงานแกไ้ข ทั้งในภาครัฐบาล ผูป้ระกอบการและประชาชนโดยทัว่ไป 
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ดงันั้น แนวทางการจดัการหรือแนวทางการอนุรักษ์จึงตอ้งเขา้ไปแทรกแซงอยูใ่นพฤติกรรมของ
ผูใ้ช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดังกล่าว โดยการสร้างแรงจูงใจทางด้าน
เศรษฐกิจข้ึน ซ่ึงวิธีน้ีจะท าให้การอนุรักษเ์ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันา เพราะจะเป็นการให้ความ
เป็นธรรมในการกระจายตน้ทุนและผลประโยชน์ ในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม โดยวธีิการต่างๆ ไดแ้ก่ 
 1) การก าหนดมาตรการท่ีจะช่วยให้ประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน ไดรั้บผลประโยชน์
จากการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้น โดยการน ารายไดจ้ากการบริหารและการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติมาจดัสรรและน ากลบัไปพฒันาชุมชนและคุณภาพชีวิตของราษฎรใน
ทอ้งถ่ินให้ดีข้ึน อาทิเช่น การจดัสรรผลประโยชน์จากการด าเนินงานดา้นป่าไม้โดยการเก็บภาษี 
ผลก าไรในธุรกิจป่าไม ้และน าไปใชใ้นโครงการพฒันาชนบท หรือการน าค่าธรรมเนียมการเขา้ไป
ใช้พื้นท่ีคุม้ครองไปใช้ในการป้องกนั รักษาทรัพยากรและการจดัการพื้นท่ีคุม้ครองในแต่ละแห่ง 
เป็นตน้ 
 2) การลดอตัราอากรส าหรับเคร่ืองจกัร วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากปัจจุบนัได้มีการพฒันาเคร่ืองจกัร วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษา 
หรือควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มข้ึนมาก ดงันั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมใหมี้การใชเ้คร่ืองจกัร วสัดุและ
อุปกรณ์เหล่าน้ี ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนไดท้างหน่ึง กระทรวงการคลงัโดย
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2525 จึงไดก้ าหนดแนวนโยบายดา้นการลด
อตัราอากรศุลกากร หลักเกณฑ์ เง่ือนไขในการลดอตัราอากรศุลกากร ส าหรับเคร่ืองจกัรวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีประหยดัพลงังานหรือท่ีรักษาส่ิงแวดล้อมข้ึน โดยให้เรียกเก็บอตัราอากรเหลือเพียง
คร่ึงหน่ึงของอตัราปกติหรือเหลือร้อยละ 5 แล้วแต่อย่างไหนจะต ่ากว่า รวมทั้งได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเคร่ืองจกัร วสัดุและอุปกรณ์ท่ีประหยดัพลงังานและรักษาส่ิงแวดล้อม  
เพื่อพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ มาตรฐาน ตลอดจนการอนุมติัรายการเคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์ท่ี
สมควรไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรดว้ยเคร่ืองจกัร วสัดุและอุปกรณ์ท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่
ในข่ายได้รับการลดอตัราอากรจะตอ้งเป็นชนิดและประเภทท่ีใช้ในการบ าบดัน ้ าเสีย อากาศเสีย 
ขจดักากของเสียของขยะ ใชล้ดหรือป้องกนัเสียงรบกวนจากตน้ก าเนิดในกิจการอุตสาหกรรม อาทิ
เช่น แผ่นหมุนชีวภาพ อุปกรณ์ในการก าจดัคราบน ้ ามัน เคร่ืองบีบตะกอน เคร่ืองเติมอากาศ 
อุปกรณ์ครอบเสียง เคร่ืองดกัฝุ่ น ผา้กรองฝุ่ นหรือถุงกรองฝุ่ น สารเคมีท่ีช่วยในการจบัตะกอนของ
อากาศเสีย เคร่ืองก าจดัไอกรด รวมทั้งวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวิจยั วเิคราะห์ ตรวจวดั และติดตาม
ผล เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มการริเร่ิมลดอตัราอากรศุลกากรของเคร่ืองจกัร วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การรักษาส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวน้ีนบัเป็นแนวคิดท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้างของประเทศก าลงัพฒันา 
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เช่น ประเทศไทย ซ่ึงจ าเป็นต้องเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีเพราะเป็นมาตรการการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นส่ิงจูงใจและสร้างความกระตือรือร้นให้แก่ภาครัฐบาล และภาคเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 3) การน ามาตรการการลดหย่อนภาษีรายได้ตามประมวลรัษฎากรมาใช้เพื่อ
สนับสนุนและคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดล้อม ปัจจุบนักระทรวงการคลงัไดก้ าหนดให้รายจ่ายเพื่อ
สาธารณประโยชน์สามารถน ามาหกัภาษีรายได้ในส่วนท่ีไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิได ้ซ่ึงถือ
ได้ว่าเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะสนับสนุนให้การจดัการทรัพยากรส่ิงแวดล้อมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
รายจ่ายเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ดงักล่าว ไดแ้ก่ รายจ่ายท่ีจ่ายใหแ้ก่ หรือเพื่อกิจการต่างๆ ดงัน้ี 
 3.1)  การส่งเสริม อนุรักษ์และรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครอง 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า 
 3.2)  การคุม้ครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ 
 3.3) การคุ้มครองและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ 
 3.4)  การส่งเสริม คุม้ครองและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตามกฎหมายว่าดว้ย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  
 3.5)  การควบคุม ป้องกนั แกไ้ข ตลอดจนการลดและขจดัอนัตราย อนัเกิดจาก
การแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษและของเสียอนัตราย ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  
 3.6)  กองทุนส่ิงแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 4)  การให้ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ
จากทางราชการ ในการขออนุญาตน าผูช้  านาญการหรือผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศเขา้มาท าหนา้ท่ี
เป็นผูติ้ดตั้ ง ควบคุมและด าเนินงานระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบบ าบดัอากาศเสียและระบบก าจดั 
ของเสีย ในกรณีไม่สามารถจดัหาไดภ้ายในประเทศ รวมทั้งขอยกเวน้ภาษีเงินไดข้องบุคคลนั้นๆ ท่ี
จะเกิดข้ึนจากการเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
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 การประชาสัมพนัธ์และส่ิงแวดลอ้มศึกษาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนนั้น ปัจจุบนัสามารถกระท าไดห้ลายวิธีทั้ง
การใช้เทคโนโลยีท่ี เหมาะสมและก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การออกกฎหมายควบคุมและ 
อีกหลายๆ วิธีดังกล่าวข้างต้น แต่วิธีการท่ีเป็นท่ียอมรับว่าเป็นมาตรการเสริมท่ีจะช่วยให้การ
ด าเนินงานแกไ้ข และป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และให้ผล
ในระยะยาวก็คือ การสร้างจิตส านึกให้เกิดข้ึนในตวัของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม วิธีการท่ีจะสร้างจิตส านึกให้เกิดข้ึนไดว้ิธี
หน่ึงก็คือ การให้การศึกษาและการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสาร ขอ้มูลทางดา้นส่ิงแวดลอ้มให้
ประชาชนได้รู้ และเขา้ใจถึงอนัตรายของส่ิงแวดล้อม และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อตนเอง และ
ตระหนกัถึงคุณค่า และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย ์
  (1)  การใหก้ารศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
  โดยการก าหนดหลกัสูตรวิชาส่ิงแวดล้อมศึกษาในลกัษณะสอดแทรกใน
หมวดวิชาการต่างๆ ทั้งในระดบัประถม และมธัยมศึกษา รวมทั้งอุดมศึกษา ดว้ยการมุ่งเนน้ในดา้น
การมีบทบาท และความส านึกรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีทุกคนจะต้องร่วมกัน และใน
ขณะเดียวกนั มหาวทิยาลยัต่างๆ ก็ไดด้ าเนินการผลิตบณัฑิตทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการก าลงัคนทางด้านส่ิงแวดล้อมด้วย ส่วนการให้การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมนอก
ระบบนั้น หน่วยงานทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ไดจ้ดัให้มีการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ด้าน
ส่ิงแวดล้อมเป็นประจ า โดยการใช้ส่ือทั้ งทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ 
รวมทั้ งการจัดให้มีกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา และการจัด
นิทรรศการด้านส่ิงแวดล้อมเน่ืองในวนัส าคญัๆ เช่น วนัส่ิงแวดล้อมโลก วนัส่ิงแวดล้อมไทย 
สัปดาห์อนามยัส่ิงแวดลอ้ม สัปดาห์ตาวิเศษ เป็นตน้ นอกจากน้ี โรงเรียน และสถาบนัการศึกษา 
ต่างๆ ยงัไดมี้การสนบัสนุน การจดัตั้งชมรมอนุรักษข้ึ์นเป็นการภายใน รวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มูล
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในรูปแบบต่างๆ ดว้ย 
  (2)  การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสาร และการรณรงคเ์ร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
  ปัจจุบนัการประชาสัมพนัธ์และรณรงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อกระตุน้ใหเ้กิด
จิตส านึกแก่ประชาชนโดยทัว่ไปนั้น มีการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งการสร้างส่ือ ซ่ึงไดแ้ก่ 
สปอตทีวี สารคดี การผลิตโสต ทศันูปกรณ์ และส่ิงพิมพต่์างๆ รวมทั้งการ เผยแพร่ผา่นส่ือมวลชน
ทั้ งด้านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ทั้ งน้ีโดยให้ความส าคัญใน 2 ประเด็น คือ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษการสร้างจิตส านึกเก่ียวกับการ
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อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การอบรมผูน้ าเยาวชน เพื่อการพิทกัษ์ทรัพยากรในท้องถ่ิน 
โครงการอีสานเขียว โครงการวนัตน้ไมแ้ห่งชาติ เป็นตน้ 
  (3)  การสร้างจิตส านึกเก่ียวกบัการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาภาวะมลพิษ 
  เน่ืองจากปัญหามลพิษ เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในย่านอุตสาหกรรม และใน
เมืองหลกัเป็นส่วนใหญ่ การสร้างจิตส านึก จึงเนน้กลุ่มเป้าหมาย ท่ีผูป้ระกอบกิจการ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง คนงาน และประชาชนในเมือง โดยการรณรงค์จะเป็นการผสมผสานวิธีการในหลาย
รูปแบบ ทั้งการจดัการฝึกอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบติัการ นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 
เพื่อให้ประชาชนเขา้มามีส่วน ร่วม เช่น การประกวดบทความ ภาพวาด ส าหรับเยาวชน เรียงความ 
การแข่งขนัตอบ ปัญหาผา่นส่ือมวลชน เป็นตน้ 
  เน่ืองจากการสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนโดยทัว่ไปนั้น เป็นความพยายามท่ี
จะปรับพฤติกรรมของมนุษย ์ในทิศทางท่ีเสริมสร้างการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และการแกไ้ข 
ป้องกนัปัญหาภาวะมลพิษ ซ่ึงมกัจะขดักบัพฤติกรรมท่ีเคยชินของประชาชนในสังคมปัจจุบนั 
รวมทั้งยงั จ  าเป็นตอ้งมีการเสียสละเวลาและผลประโยชน์ ส่วนตนเพื่อส่วนรวมด้วย จึงเป็นการ
ด าเนินงาน ท่ีต้องการความละเอียดอ่อน และต้องใช้ระยะเวลา รวมทั้ งต้องมีการวางแผนท่ี
เหมาะสม เพื่อใหเ้ขา้ ถึงประชาชน จึงจะท าใหเ้กิดผลบรรจุถึงเป้า หมายท่ีก าหนดไว ้

2.1.3 แนวคิดการวเิคราะห์ SWOT 
 นนัทิยาหุตานุวตัรและคณะ (2545) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการวเิคราะห์ SWOTไวด้งัน้ี 
 1)  ความหมายของ SWOT 
 SWOT เป็นค าย่อมาจากค าว่า  Strengths Weaknesses Opportunities and Threats 
ดงัน้ีStrengths คือจุดแขง็หมายถึงความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นบวกซ่ึงองคก์ร
น ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคห์รือหมายถึงการด าเนินงานภายในท่ี
องคก์รท าไดดี้ 
 Weaknesses คือจุดอ่อนหมายถึงสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นลบและด้อย
ความสามารถซ่ึงองคก์รไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ 
 Opportunities คือโอกาสหมายถึงปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้
การท างานขององคก์รให้บรรลุวตัถุประสงคห์รือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินการขององคก์ร 
 Threats คืออุปสรรคหมายถึงปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการท างาน
ขององคก์รไม่ให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร
บางคร้ังการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้ากเพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนแปลง
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ไปซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้และ
ในทางกลบักนัอุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนัดว้ยเหตุน้ีองคก์รมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ของตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม 
 2)  กรอบการวเิคราะห์ SWOT 
 ในการวิเคราะห์ SWOT การก าหนดเร่ืองหัวขอ้หรือประเด็นเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้ง
ค านึงถึงเพราะว่าการก าหนดประเด็นท าให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและ
อุปสรรคไดถู้กตอ้งโดยเฉพาะการก าหนดประเด็นหลกั (key word) ไดถู้กตอ้งท าให้การวิเคราะห์
ถูกตอ้งยิง่ข้ึนการก าหนดกรอบการวเิคราะห์ SWOT ใดๆข้ึนอยูก่บัลกัษณะธุรกิจและธรรมชาติของ
องค์กรนั้นๆในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดคน้กรอบการวิเคราะห์ SWOT ท่ีมีความหลากหลาย
รูปแบบอาทิ 
 2.1)  Mac Millan (1986) เสนอ 5 ประเด็นส าหรับกรอบการวเิคราะห์ SWOT คือ 
 (1)  เอกลกัษณ์ขององคก์ร 
 (2)  ขอบเขตปัจจุบนัของธุรกิจ 
 (3)  แนวโนม้สภาพแวดลอ้มท่ีจะเป็นโอกาสและอุปสรรค 
 (4)  โครงสร้างของธุรกิจ 
 (5)  รูปแบบการเติบโตท่ีคาดหวงั 
 2.2)  Goodstein et al (1993) เสนอ 5 ประเด็นท่ีตอ้งวเิคราะห์ SWOTคือ 
 (1)  ความส าเร็จของแต่ละประเภทธุรกิจขององค์กรและทรัพยากรของ
องคก์รท่ียงัไม่ถูกใช ้
 (2)  ระบบติดตามประเมินผลส าหรับธุรกิจแต่ละประเภท 
 (3)  กลยุทธ์ขององคก์รในแง่ความคิดริเร่ิมการเผชิญกบัความเส่ียงและการ
ขบัเค่ียวทางการแข่งขนั 
 (4) โครงสร้างและระบบการบริหารขององคก์รท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติั
แผนกลยทุธ์ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 (5)  วฒันธรรมองคก์รและวธีิการท าธุรกิจ 
 2.3)  Piercy and Giles (1998) เสนอ 4 ประเด็นท่ีตอ้งวเิคราะห์ SWOTคือ 
 (1)  ความเฉพาะเจาะจงของตลาดผลิตภณัฑ ์
 (2)  ความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกคา้ 
 (3)  นโยบายราคาในตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (4)  การส่ือสารทางการตลาดส าหรับลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั 



21 

 

 2.4) Edwards (1994 อ้างใน นันทิยา หุตานุวตัร และณรงค์ หุตานุวตัร , 2545)
เสนอปัจจยัภายนอก 9 ประการคือการเมืองเศรษฐกิจนิเวศวิทยาการแข่งขนักฎหมายโครงสร้าง
พื้นฐานสังคมเทคโนโลยแีละประชากร 
 3)  ข้อค านึงในการท ากระบวนการวิเคราะห์  SWOTการวิเคราะห์  SWOT ของ
องคก์รมีขอ้ท่ีควรค านึง 4 ประการคือ 
 3.1) องคก์รตอ้งก าหนดก่อนวา่องคก์รตอ้งการท่ีจะท าอะไร 
 3.2)  การวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคตอ้งกระท าในช่วงเวลาขณะนั้น 
 3.3) องค์กรต้องก าหนดปัจจัยหลัก  (key success factors) ท่ี เก่ี ยวกับการ
ด าเนินงานใหถู้กตอ้ง 
 3.4)  องคก์รตอ้งประเมินความสามารถของตนใหถู้กตอ้งนอกจากขอ้ท่ีควรค านึง
แลว้ยงัมีปัญหาท่ีควรระวงัดงัน้ี 
 (1)  การระบุจุดอ่อนต้องกระท าอย่างซ่ือสัตย์และบางคร้ังจุดอ่อนเฉพาะ
อยา่งเป็นของเฉพาะบุคคล 
 (2)  การจดัการกบักลไกการป้องกนัตนเองตอ้งกระท าอยา่งรอบคอบ 
 (3)  แนวโนม้การขยายจุดแขง็ท่ีเกินความเป็นจริง 
 (4)  ความใกล้ชิดกับสถานการณ์ท าให้มองสถานการณ์ขององค์กรไม่
ชดัเจน 
 (5)  การก าหนดบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลตอ้งระบุใหช้ดัเจน 
 (6)  ขอ้มูลไม่เพียงพอและขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มภายนอกเบ่ียงเบนนอกจากน้ี
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคก็ได ้

2.1.4 แนวคิดการวางแผนยทุธศาสตร์/กลยทุธ์ 
 “การวางแผนเชิงกลยุทธ์” (strategic planning) หรือ “การบริหารเชิงกลยุทธ์” (strategic 
management) หรือ “การคิดอย่างกลยุทธ์”(strategic thinking) แนวคิดในด้านกลยุทธ์ดังกล่าวน้ี 
นบัวนัจะมีความส าคญัมากข้ึนทุกทีโดยเฉพาะในช่วงท่ีประเทศไทยก าลงัอยู่ในขั้นตอนของการ
ปรับตวัอยา่งรุนแรง เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในทางเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม ทั้ งในระดับโลก ภูมิภาค และภายในประเทศ  ความจริงแล้ว “การวางแผนเชิงกลยุทธ์” 
(strategic planning)  เป็นส่วนหน่ึงของ“การบริหารเชิงกลยุทธ์ (strategic management)” ทั้ ง น้ี 
เน่ืองจากว่าองค์ประกอบของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์นั้น ส่วนแรกจะเป็นเร่ืองของการวาง 
ทิศทางการบริหารหรือทิศทางกลยุทธ์ (strategic direction) ซ่ึงก็เป็นเร่ืองของการวางแผน และอีก
ส่วนหน่ึงนั้นเป็นเร่ืองการด าเนินกลยุทธ์เพื่อท่ีจะบรรลุสู่เป้าหมายหรือแผนทิศทางท่ีไดก้ าหนดไว้
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นัน่เอง การบริหารเชิงกลยทุธ์จึงหมายถึง กระบวนการในการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์นัน่เอง (strategic 
decision) (สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์, 2543) 
 จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2546) ได้ให้ความหมายของการจดัการ
เชิ งกลยุท ธ์  (strategic management) หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบด้วยการวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มและขอ้มูลส าคญัของธุรกิจท่ีใช้ในการประกอบการตดัสินใจ การวางแนวทางการ
ด าเนินงานและควบคุมการปฏิบติั งานเชิงกลยทุธ์ขององคก์าร เพื่อท่ีจะสร้างความมัน่ใจวา่องคก์าร
สามารถท่ีจะด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน
สามารถมีการพฒันาการและสามารถมีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยท่ี
การจดัการเชิงกลยทุธ์มีเป้าหมายส าคญั 2 ประการ คือ 
 (1)  สร้างและด ารงรักษาความสามารถในการแข่งขนั (competitive capacity) การ
เปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อมท าให้ ธุรกิจต้องปรับตวัอยู่เสมอ การก าหนดและการด าเนิน 
กลยุทธ์ช่วยให้ธุรกิจมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพใน
การแข่งขนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 (2)  สร้างคุณค่า (create value) การจดัการเชิงกลยุทธ์ช่วยสร้างคุณค่า (value) แก่
เจ้าของหรือผู ้ถือหุ้น  (shareholder) ตลอดจนสร้างความพอใจให้แก่ผู ้มี ส่ วนได้ส่ วน เสีย
(Stakeholder) ของธุรกิจ เช่น พนกังาน ผูข้ายวตัถุดิบ และลูกคา้ เป็นตน้ 
 ชยัสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ (2546) กล่าวว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์หมายถึง การด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ตามพนัธกิจ(mission) หรือภารกิจขององคก์ร โดยสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะผูท่ี้ไดผ้ลประโยชน์จาก
องค์กร (stakeholders) นับเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ และการก าหนดนโยบายของ
องคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริการ (customer) พนกังาน (employee) ชุมชนในทอ้งท่ี (community) 
ผูถื้อหุ้น (stakeholders) องค์กรประชาชน (civil society) ฯลฯ การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์
และศิลป์ในการด าเนินการใน 3 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกันคือ การวางแผนกลยุทธ์ (strategic 
planning) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ (strategicImplementation) และการควบคุมและประเมินผลกล
ยุทธ์  (strategic control and evaluation) และการวางแผนเชิงกลยุทธ์  (strategic planning) เป็น
กระบวนการแรกเร่ิมของการบริหารเชิงกลยุท ธ์ ซ่ึงในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุท ธ์ 
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส าคญั ได้แก่ การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ จุดมุ่งหมาย(เป้าประสงค์) 
วตัถุประสงคข์ององคก์รและการก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงาน 
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 John M.Bryson(1995) กล่าววา่ การวางแผนกลยุทธ์ช่วยเสริมสร้างการส่ือสาร การมีส่วน
ร่วม การค านึงถึงความแตกต่างดา้นค่านิยมและผลประโยชน์ การเสริมสร้างการตดัสินใจตามหลกั
พื้นฐานของความมีเหตุผล และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การวางแผนกลยุทธ์จะก่อให้เกิดความส าเร็จใน
การปฏิบติัการอยา่งแทจ้ริง 
 ปกรณ์ ปรียากร (2545) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ น่าจะถือเป็นแนวคิดร่วมระหว่าง
องคก์ารภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนเทคนิคเฉพาะขององคก์ารทั้งสองอาจจะแตกต่างกนัไปไดต้าม
ภารกิจและความคาดหวงัจากลูกคา้และผูรั้บบริการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งองคก์ารภาครัฐและภาคเอกชน(strategic analysis) ไวด้งัน้ี 
 ตวัแบบการวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ของซุนว ู(บุญศกัด์ิ แสงระว,ี ม.ป.ป.) 
 (1)  ก าหนดจุดมุ่งหมายและภารกิจของการรบ 
 (2)  ประเมินความเขม้แขง็และความพร้อมของสรรพก าลงั 
 (3)  ประเมินสถานการณ์ของคู่ต่อสู้ 
 (4)  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ต่าง ๆ 
 (5)  ตดัสินใจเลือกกลยทุธ์และน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั 

ตวัแบบการวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ของ Harvard Business School (SWOT model) 
 (1)  ก าหนดจุดมุ่งหมาย/วตัถุประสงค ์
 (2)  วเิคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
 (3)  วเิคราะห์สถานการณ์ภายใน 
 (4)  ก าหนดกลยทุธ์ 
 (5)  ประเมินความเป็นไปไดแ้ละเลือกกลยทุธ์ 
 (6)  น ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั 
 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ขององคก์ารภาครัฐ
และองค์การท่ีไม่หวงัผลก าไรและน ามาปรับใช้ส าหรับการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจยัเพื่อ
ก าหนดกลยทุธ์ของชุมชนได ้6ขั้นตอน ดงัน้ี 
 (1)  ก ารป ระ เมิ น ส ภ าพ แวด ล้ อ ม ภ ายน อก แล ะภ าย ใน  ( assessing the 
organization’s external and internal environments) 
 (2)  ระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การวางกลยุทธ์ (identifying the facing the strategic 
issue organization) เป็นการประมวล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดัต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั หรือ 
การท า SWOT matrix เพื่อพิจารณา ปัญหา ช่องวา่ง และประเด็น ท่ีควรจะก าหนดกลยุทธ์ทั้งในเชิง
รับและเชิงรุก  
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 (3)  การก าหนดกลยุทธ์ (formulating strategiesand plans to manage the issue) 
เป็นการจดัท าขอ้เสนอในรูปของทางเลือกต่าง ๆ ท่ีควรจะด าเนินงาน ทั้งในส่วนของงานประจ า
และงานโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การจดัสรรทรัพยากร และการจดัท า
เอกสารแผน 
 (4)  ทบทวนและอนุมติักลยุทธ์และแผน (reviewing and adopting the strategies 
and plan) เป็นการขออนุมติักลยทุธ์และแผนจากผูบ้ริหารเพื่อน าแผนไปสู่การด าเนินงาน 
 (5)  การน าแผนไปสู่การด าเนินงาน (developing and effective implementation 
process) เป็นขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานระดบัปฏิบติัท่ีจะน าแผนกลยทุธ์ไปวางแผนเพื่อ
การด าเนินงานขององคก์ารอีกชั้นหน่ึง 
 (6)  การประเมินผล (reassessing strategies and the strategic planning process)  
เป็นขั้นตอนทา้ยสุดท่ีมีความส าคญั เพราะในการประเมินผลจะน าขอ้มูลไปใชส้ าหรับการปรับกล
ยทุธ์และแผนต่อไป 
 2.1.5 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
  1)  ความหมายการมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกนัการ
ตดัสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกันเป็นไปอย่างมี
อิสรภาพ เสมอภาคน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขพฒันางานเพื่อพฒันาหรือใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
และความเช่ียวชาญของแต่ละคนในการแก้ปัญหาของชุมชนและพฒันางานในกลุ่มให้มีความ
โปร่งใสและใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ ๆ ข้ึน (วชิรวชัร งามละม่อม, 2558) 
  2) กระบวนการมีส่วนร่วม 
  แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากระบบตามแนวคิดของ Cohen, J.M., &Uphoff, 
N.T. (1980) จะเห็นว่า มีความเป็นระบบในเร่ืองของประเด็นส าคัญ โดยเขาได้มีการน าเอา
กระบวนการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการทั้ งหลายมาประมวลเป็นแนวคิดหลัก และได้จ  าแนก 
รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
   2.1) ขั้นท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการ
ของการตดัสินใจนั้น ประการแรกสุดท่ีตอ้งกระท า คือ การก าหนดความตอ้งการและการจดัล าดบั
ความส าคญั ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง การตดัสินใจน้ีเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองท่ีต้องด าเนินการไปเร่ือยๆ ตั้ งแต่การตัดสินใจในช่วงเร่ิมต้น การตัดสินใจในช่วง
ด าเนินการวางแผน และการตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้
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   2.2) ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ในส่วนท่ีเป็น
องค์ประกอบของการด าเนินงานโครงการนั้ นได้มาจากค าถามว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่
โครงการไดบ้า้งและจะท าประโยชน์ไดโ้ดยวธีิใด เช่น การช่วยเหลือดา้นทรัพยากร การบริหารการ
งานและการประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 
   2.3) ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ผลประโยชน์นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้ ยงัจะตอ้ง
พิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย ผลประโยชน์ของโครงการน้ีรวมทั้งผลท่ีเป็น
ประโยชน์ทางบวกและผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และ
เป็นโทษต่อบุคคลและสังคมดว้ย 
   2.4) ขั้นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมใน
การประเมิน ผลนั้นส่ิงส าคญัจะตอ้งสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และ
ความคาดหวงั (Expectation) ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ 
ได ้
  3) ประเภทการมีส่วนร่วม 
  เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ได้กล่าวถึงประเภทของการมีส่วนร่วมโดยสามารถ
จ าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   3.1)  การมีส่วนร่วมโดยตรง การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจเป็นส าคญั ดงันั้น ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช่น ผูบ้ริหาร หัวหน้าโครงการ 
มักจะเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของกรรมการท่ีปรึกษาท่ีให้ข้อคิด 
ขอ้เสนอแนะ เพราะกิจกรรมบางอยา่งอาจมีอุปสรรค ไม่สามารถแกปั้ญหาให้ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี จึง
จ าเป็นตอ้งให้บุคคลอ่ืนเขา้มาร่วมในการตดัสินใจ เพื่อให้ผลการตดัสินใจเป็นท่ียอมรับแก่คน
ทัว่ไปหรือเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมโดยตรงจึงมีสาระส าคญัอยูท่ี่วา่ เป็นการร่วม
อยา่งเป็นทางการและมกัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง หนงัสือเชิญประชุม บนัทึกการ
ประชุม เป็นตน้ 
   3.2) การมีส่วนร่วมโดยอ้อม การมีส่วนร่วมโดยอ้อมเป็นเร่ืองของการท า
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงให้บรรลุเป้าหมายอยา่งไม่เป็นทางการ โดยไม่ไดร่้วมในการตดัสินใจใน
กระบวนการบริหาร แต่เป็นเร่ืองของการให้การสนบัสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น เช่น 
การบริจาคเงิน ทรัพยสิ์น วสัดุอุปกรณ์ แรงงาน เขา้ช่วยสมทบ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมแต่ยินดีร่วมมือ 
เป็นตน้ 
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  4)  ลกัษณะการมีส่วนร่วม 
  ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และพรรณทิพย ์เพชรมาก (2551) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนไวใ้นเอกสารประกอบการสอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาเมืองและชนบท โดยไดข้อ้สรุปลกัษณะการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 6 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
   4.1)  การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมแบบน้ี ประชาชน
เป็นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย และบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งไดรั้บการแจง้ให้ทราบถึง
รายละเอียดของโครงการท่ีจะด าเนินการ รวมทั้ งผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ทั้ งน้ี การแจ้ง
ข่าวสารดงักล่าวจะตอ้งเป็นการแจง้ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจด าเนินโครงการ 
   4.2)  การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีมี
การจดัการหารือระหว่างผูด้  าเนินการโครงการกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบ เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นและการตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม นอกจากน้ี ยงัเป็นช่องทางการกระจายข่าวสาร
ขอ้มูลไปยงัประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดความเขา้ใจ และเพื่อใหมี้การให้ขอ้เสนอแนะ
เพื่อประกอบทางเลือกการตดัสินใจ 
   4.3)  การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวตัถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรมและผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจ ใช้เวที
สาธารณะในการท าความเข้าใจ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เช่น การประชุม
ระดับชุมชน (Community Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical 
Meeting)  
   4.4)  การประชาพิจารณ์  (Public Hearing) เป็นการประชุมท่ีมีขั้ นตอนการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบ และมีความชดัเจนมากข้ึน เป็นเวทีในการเสนอขอ้มูลอยา่งเปิดเผยไม่มีการ
ปิดบงัต่อผูท่ี้มีส่วนได้และส่วนเสียของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจดัประชุม
จะตอ้งมีองค์ประกอบของผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นท่ียอมรับ มีหลกัเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาท่ี
ชดัเจน และมีการแจง้ใหทุ้กฝ่ายทราบอยา่งชดัเจน 
   4.5)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประชาชนเป็นผูต้ ัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้ นๆ ซ่ึงอาจจะ
ด าเนินการโดยการเลือกตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการท่ีมีอ านาจการตดัสินใจ 
   4.6)  การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบน้ีไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยตรงในเชิงการป้องกนัและแกไ้ข แต่เป็นลกัษณะของการเรียกร้องและการป้องกนั
สิทธิของตนเองอนัเน่ืองมาจากการไม่ไดรั้บความเป็นธรรม เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์ท่ีตนเอง
ควรจะไดรั้บ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้ให้หลกัเร่ืองการมีส่วนของประชาชนไว้
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หลายประการ และประชาชนสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปัจเจกหรือใน
รูปแบบกลุ่ม องคก์าร ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้
  5)  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 
  ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัด้านบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ต่างๆ 2) ปัจจยัดา้นชุมชน ไดแ้ก่ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วม เลือกให้เป็นตวัแทน ชุมชนมีความสามคัคี และมีกลุ่มต่างๆ ท่ีสนบัสนุนผลกัดนัการมี
ส่วนร่วม 3) ปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์ร การติดต่อส่ือสาร กฎระเบียบ การเอาใจ
ใส่กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา มีประชาพิจารณ์ประชาคม 4) ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ เจตคติต่อ
การมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการท างาน (วชิรวชัร งามละม่อม, 2558) 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กัญญา สุทัศน์ (2554) ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองโฉนดชุมชนหรือสิทธิชุมชนในท่ีดินเป็น
ทางออกในการแกไ้ขปัญหาการจดัการท่ีดินทางหน่ึงท่ีชาวบา้นและรัฐร่วมกนัผลกัดนัให้เกิดเป็น
นโยบาย ให้ชุมชนร่วมกนับริหารจดัการ การครอบครองและใช้ประโยชน์ในท่ีดินโดยชุมชนมี
หน้าท่ีตอ้งดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
โดยกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์ผลดีและ
ผลกระทบของการน าเอาแนวคิดน้ีมาใชว้ิเคราะห์องคป์ระกอบต่าง ๆ ของชุมชน ไม่วา่จะเป็นความ
เขม้แข็งของชุมชนซ่ึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัศกัยภาพในการบริหารจดัการท่ีดิน ลกัษณะของ
การใช้ท่ีดิน ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรท่ีดินรวมทั้ งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ 
เพื่อท่ีจะเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาชุมชน ท่ีอยู่อาศยัและท่ีท ากินในท่ีดินของรัฐใน
รูปแบบของโฉนดชุมชน หรือรูปแบบอ่ืนต่อไปในอนาคต โดยแบ่งพื้นท่ีกรณีศึกษาออกเป็น 4 ภาค 
2 กลุ่ม คือ ชุมชนในเขตชนบทและชุมชนในเขตเมือง ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนในพื้นท่ีชนบท
เป็นพื้นท่ีทบัซ้อนกบัป่าสงวน ป่าอนุรักษ์และเขตอุทยานแห่งชาติ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกษตรเป็นหลกั มีความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการ มีกฎระเบียบภายในชุมชนเพื่อตอ้งการให้
มีความมั่นคงในการถือครองและใช้ ท่ี ดินอย่างย ั่งยืน  อีกทั้ งย ังมี ส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหค้วบคู่ไปกบัวิถีชีวิตของตนอยา่งย ัง่ยนื ชุมชนในเขตเมืองท่ี
มีการพฒันาโครงสร้างต่าง ๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ยพื้นท่ีท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยงาน กรม
ชลประทาน กรมธนารักษ์ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และการรถไฟแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่
เป็นชุมชนท่ีประกอบอาชีพรับจ้างรายว ันทั่วไป จึงจูงใจให้มีการถ่ายโอนท่ีดินไปให้กับ
บุคคลภายนอก บางชุมชนขาดการมีส่วนร่วม ลกัษณะของการด ารงชีพ คือ ต่างคนต่างอยู ่แต่ก็ยงัมี
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บางชุมชนสามารถบริหารจดัการท่ีดินร่วมกนัได ้เช่น ชุมชนบา้นลบัแล บ้านหาดสวนสุข บา้น 
เกตุแกว้ ของจงัหวดัอุบลราชธานี 

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาส าหรับชุมชนในชนบท คือ การให้สิทธิชุมชนเพื่อสร้างความ
มัน่คงในการอยู่อาศยัและท ากินในท่ีดินภายใตก้ารก ากบัของรัฐ ท าให้เกิดแรงจูงใจในการพฒันา
พื้นท่ีและการผลิตท่ีย ัง่ยืน บทบาทของรัฐจะเปล่ียนมาเป็นการก ากับดูแลชุมชนให้ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนด การให้โฉนดชุมชนอาจจะมีผลในการท าใหชุ้มชนไดรั้บ
สิทธิในท่ีดินเป็นแนวร่วมในการป้องกนัและรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู่ขา้งเคียงเพราะอาจมี
ผลกระทบกับการใช้ท่ีดินของตน หรือการน าแนวคิดการตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ 
(Payment for Ecosystem Service: PES)มาประยกุตใ์ช ้ส าหรับการใหสิ้ทธิชุมชนในเขตเมือง ถึงแม้
บางชุมชนไม่มีโอกาสจะไดรั้บสิทธิชุมชน หรือบางชุมชนไม่ยอมรับในสิทธิร่วม แต่เน่ืองจากการ
ยืนยนัในการเขา้มาอยู่ตกทอดจากปู่ย่าตายายก่อนท่ีรัฐจะประกาศเขตทบัซ้อน การแก้ไขปัญหา
เบ้ืองตน้จึงน่าจะเป็นการให้สิทธิการเช่าท่ีดินรายเดือน รายปี หรือเสนอให้ชุมชนยา้ยไปอยู่ในท่ี
ใหม่ดว้ยความสมคัรใจ เช่น โครงการบา้นมัน่คง เป็นตน้ 
 กาญจนา  สุระ (2551)  การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
เพื่อจดัการเรียนรู้และหาแนวทางเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนในทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม(PAR) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายคือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน  
4 ด้านคือ ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ดา้นสังคม ดา้นการศึกษาและดา้นอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม 
 ผลการวิจยัพบว่าแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินในแต่ละด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตรและการท่องเท่ียว ควรจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนธุรกิจ แผนประชาสัมพนัธ์สินคา้ 
แผนการตลาด และแผนพฒันาบุคคลด้านธุรกิจชุมชน ส่วนด้านสังคมและวฒันธรรม ควรจะ
จดัการเรียนรู้ในการประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความสงบสุขในชุมชน การสร้าง
ศกัยภาพความเขม้แข็งของผูน้ าชุมชนทั้งกายและใจ คุณธรรมและจริยธรรมให้เพิ่มข้ึน ในด้าน
การศึกษานั้น ควรจะจดัการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน การพฒันาจิตวิทยารวมถึงการสร้าง
เชาวน์อารมณ์ (EQ) ในเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน ส่วนด้านอนามยัและส่ิงแวดลอ้มนั้น ควรจะ
จดัการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง
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สุขอนามยัของชุมชนใหส้ะอาด ปลอดภยั ซ่ึงแนวทางการจดัการเรียนรู้ทั้งส่ีดา้นน้ี จะช่วยเสริมและ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนให้มีศกัยภาพท่ีเพิ่มข้ึนในการท่ีจะต่อยอดสู่การพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินต่อไป 
 ดงันั้นเพื่อท่ีจะยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ การจดัการ
เรียนรู้ในการเพิ่มศกัยภาพให้กบัทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนนั้นๆ จึงเป็นแบบอย่างท่ีชุมชนตอ้ง
เรียนรู้ร่วมกนัในทอ้งถ่ินของตนเองและสร้างเครือค่ายการเรียนรู้กบัชุมชนกบัองค์กรทั้งภาครัฐ 
และเอกชนให้เกิดการพฒันาแบบองคร์วมเชิงบูรณาการ อนัจะเป็นการเพิ่มโอกาสการพฒันาชุมชน
ของตนเองใหย้ ัง่ยนืสืบไป 

ณรงค์ ใจหาญ (2558)ได้ศึกษาการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมี
ทิศทางไปสู่เป้าหมายคือ การเขา้ไปมีความผูกผนัและความร่วมมือในระดบัภูมิภาคอาเซียน เพื่อ
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพและมีความย ัง่ยืนมากข้ึน ในการจดัท าแผน
ดงักล่าว คณะผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมตน้จากการศึกษาแนวคิดของแผน ซ่ึงการจดัท าแผนนั้นเร่ิมตน้ดว้ยการ
การก าหนดเป้าหมาย คุณค่าภารกิจ วิสัยทศัน์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การพฒันาแผนเชิงกลยุทธ์ 
การสร้างเคร่ืองมือการควบคุมจดัการให้เป็นไปตามกลยทุธ์ และการวางยทุธศาสตร์การจดัการและ
การควบคุม ภาคราชการไทยในปัจจุบันให้ความส าคัญกับแนวคิดการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
หลักการดังกล่าวปรากฏในรูปของกฎหมายหลายฉบับท่ีส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและเป็น 
ส่วนหน่ึงของการจดัท าแผนต่างๆ ดว้ยหลงัจากไดศึ้กษาแนวคิดและกระบวนการจดัท าแผนแลว้ 
คณะผูว้ิจยัได้ศึกษาแหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นความ
ย ัง่ยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเช่ือมโยงทั้ งสามเสาหลักไวด้้วยกัน ได้แก่  
เสาด้านการเมืองและความมัน่คง เสาด้านเศรษฐกิจ และเสาด้านสังคมและวฒันธรรม โดยการ
จดัท าแผนดังกล่าว คณะผูว้ิจ ัยได้บูรณาการหลักการตามกฎหมายภายในประเทศต่างๆ เช่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในหมวด 5 เร่ืองแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ในดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้ รวมทั้งการศึกษาและบูรณาการจดัท าแผนโดย
ค านึงถึงยุทธศาสตร์และแผนงานของภาคราชการท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เป็นตน้ รวมไปถึง
ความตกลงระหว่างประเทศท่ีส าคญั และแผนงานการจดัตั้ ง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแผนงานดา้นสังคมและวฒันธรรม (ASCC Blueprint) นอกจากน้ี คณะผูว้ิจยัยงั
ไดว้เิคราะห์สภาพองคก์รโดยใช้เคร่ืองมือ SWOT Analysis ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการก าหนด



30 

 

ทิศทางของแผนการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีจุดแข็งส าคญัในการสร้างแนวร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อด าเนิน
ภารกิจ ของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์และคงความหลากหลายทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม แต่มีจุดอ่อนในประเด็นการจดัการรายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการศึกษาวจิยั “การ
เตรียมความพร้อมดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 
2558 อย่างไรก็ตาม มีโอกาสส าคญัในการสร้างความร่วมมือระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนซ่ึงตอ้ง
แก้ไขอุปสรรคโดยเฉพาะเร่ืองกฎหมาย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการพฒันาศกัยภาพทางดา้นภาษาและองค์ความรู้ของบุคคลากร เพื่อให้ประเทศ
ไทยเข้าไปมีบทบาทในประชาคมอาเซียนในด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศและระดบัภูมิภาคอาเซียนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความย ัง่ยืนต่อไป
จากการศึกษาปัจจยัแวดลอ้มและวิเคราะห์สภาพองคก์รดงัท่ีกล่าวมา คณะผูว้ิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะ
ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการวางยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพื่อ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มออกเป็น 8 ยทุธศาสตร์หลกัไดแ้ก่  
 (1) ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 (2) ยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และเตรียมความพร้อมเพื่อ
ป้องกนัผลกระทบและการปรับตวัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (3) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจดัการน ้ าผิวดินและน ้ าใต้ดิน
อยา่งบูรณาการ 
 (4) ยุทธศาสตร์ดา้นการการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื 
 (5) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจดัการการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังของชาติอยา่งย ัง่ยนื 
 (6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศกัยภาพการจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมและควบคุม
มลพิษส่ิงแวดลอ้ม 
 (7) ยุทธศาสตร์ดา้นการบูรณาการการเพิ่มขีดความสามารถดา้นการแข่งขนัท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 (8) ยุทธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างศกัยภาพของประเทศไทยในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน เพื่อเพิ่ม
ความเขม้แข็งขององคก์ร และสร้างศกัยภาพในการประสานกบัทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อด าเนิน
ภารกิจดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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ณัฐวรรธน์สุนทรวริทธิโชติและกาญจณา สุขาบูรณ์ (2556) ได้ศึกษาสภาพปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในเขตต าบลสามบัณฑิต: ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของประชาชนในต าบลสามบณัฑิต โดยการวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์สามประการ
คือ ประการแรก เพื่อศึกษาการมีจิตส านึกของประชาชนในการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ประการท่ีสองเพื่อศึกษาถึงการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ
ประชาชน และประการท่ีสามเพื่ อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลการศึกษาปรากฏว่า การมีส่วนร่วม การบ ารุงรักษา มี
อิทธิพลต่อการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เม่ือวดัจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การเข้าร่วม
กิจกรรมพฒันาแม่น ้ าล าคลอง การชกัชวนให้สมาชิกในครอบครัวเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาแหล่งน ้ า
เน่ืองในวนัส าคญั และการเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการหมู่บา้น หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ใน
ชุมชนเพื่อเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และวิธีการในการพัฒนาแหล่งน ้ า และเม่ือวดัการ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในกิจกรรมดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การปลูกพืชแบบขั้นบนัไดการใช้ปุ๋ยหมกัท่ีผสมเอง 
การก าจดัวชัพืชโดยวธีิธรรมชาติ การก าจดัวชัพืชโดยใชส้ารเคมี การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกหญา้
แฝก การปลูกพืชตระกูลถัว่ พบวา่การบ ารุงรักษามีอิทธิพลต่อการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเช่นกนั ส าหรับปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพล ต่อการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เลย คือ การมีจิตส านึก จากการวดัการมีจิตส านึกของประชาชนในกิจกรรมดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ได้แก่ การก าจดัขยะ การก าจดัฟางขา้ว การสร้างส้วม การจบัสัตวน์ ้ า พบว่าการมีจิตส านึกไม่มี
อิทธิพลใด ๆ ต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 
หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชน
ไดเ้ขา้ใจ ความหมายและความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนรู้จกัรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ร่วมกัน จะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มด ารงคงอยูคู่่ชุมชนและพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 

ขอ้เสนอเหล่าน้ีน าไปสู่ความจ าเป็นท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะได้
พิจารณาก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจของกระทรวง ให้เก่ียวขอ้งกบัประเด็นยุทธศาสตร์ขา้งตน้ 
และสอดรับกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป  

วรีะศักดิ์ สมยานะ (2558)ไดจ้ดัท าโครงการ “แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน (strategic 
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plan to enhance the ability to manage the natural resources of Chiang Mai communities in 
ASEAN community)” โดยการวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบั
ชุมชน พร้อมกับศึกษาศักยภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวดั
เชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 

ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่จะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละกระจายสู่ทอ้งถ่ินหากสามารถบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและมีกฎระเบียบท่ีชดัเจน แต่หากไม่สามารถควบคุม
และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติได้ จะท าให้ทรัพยากรของจงัหวดัเชียงใหม่ถูกท าลายและ
เกิดความเส่ือมโทรม ส าหรับการศึกษาศกัยภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
หน่ วยงาน  พบว่า  มี จุดแข็ ง คือ  ผู ้บ ริห ารองค์กรชุมชน มีวิสั ยทัศน์ ในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน แต่ยงัคงมีจุดอ่อนคือ เจา้หน้าท่ีขาดความรู้เฉพาะด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติในกรอบประชาคมอาเซียน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก
หน่วยงาน  พบว่า  มี โอกาส ท่ีส าคัญ คือ คนใน ชุมชน มี ส่ วน ร่วมในการบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยงัคงพบอุปสรรคคือ ชุมชนขาดจิตส านึกในการร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 จากศกัยภาพของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ดงักล่าวสามารถน ามาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในกรอบประชาคม
อาเซียนได้จ  านวน 4 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์พลิกฟ้ืนคือ การท่ีให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ส่งเสริมให้เจา้หน้าท่ีเขา้ไปเรียนรู้การจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและบูรณาการแบบมี
ส่วนร่วมกบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2) กลยุทธ์ตดัทอนคือ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบั
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 3) กลยุทธ์เชิงรุกคือ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินควรสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างความเขม้แข็งในดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และ 4) กลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ควรจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตส านึกแก่ชุมชนให้
ตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงการวจิยัในคร้ังต่อไปควรท่ีจะศึกษาผลกระทบ
ของอาเซียนท่ีมีต่อชุมชนท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของทุก
ชุมชนทั้ง 210 ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจากนั้นท าการคดัเลือกชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เพื่อน ามาเป็นตวัแทน
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ของชุมชนในการวางแผนการก าหนดแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในปี 2559 ต่อไป โดยใชก้รอบแนวคิดการก าหนด
กลยทุธ์ขององคก์ร ไม่หวงัผลก าไร 10 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 (1)  ก าหนดข้อตกลงหรือแนวคิดเบ้ืองตน้ในการวางแผนกลยุทธ์ (initiate and 
agree upon a strategic planning process)  
 (2)  พิจารณาอ านาจหนา้ท่ีขององคก์าร (identify organizational mandates) 
 (3)  ก าหนดภารกิจและค่ านิ ยมต่าง ๆ ขององค์การ (clarifying organizational 
mission and values)  
 (4)  ก ารป ระ เมิ น ส ภ าพ แวด ล้ อ ม ภ ายน อก แล ะภ าย ใน  ( assessing the 
organization’s external and internal environments) 
 (5)  ระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การวางกลยุทธ์ (identifying the facing the strategic 
issue organization)  
 (6)  การก าหนดกลยทุธ์ (formulating strategiesand plans to manage the issue)  
 (7)  ทบทวนและอนุมติักลยุทธ์และแผน (reviewing and adopting the strategies 
and plan)  
 (8) ก าหนดและประกาศวิสั ยทัศน์ขององค์การ (establishing and effective 
organizational vision)  
 (9)  การน าแผนไปสู่การด าเนินงาน (developing and effective implementation 
process)  

 (10)  การประเมินผล (reassessing strategies and the strategic planning process)   
 ซ่ึงมีรายละเอียดเน้ือหาในบทท่ี 3 ต่อไป 




