
 
บทที ่4 

การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 เน้ือหาในบทน้ีจะแสดงถึงการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) การเตรียมความ
พร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเมื่อเปิดประชาคม
อาเซียน 2) การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเมื่อ
เปิดประชาคมอาเซียน และ 3) ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียม
ความพร้อมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยการเก็บตวัอยา่ง 207 ต าบลใน
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น ชุมชนเมือง 9 ชุมชน ชุมชนชานเมือง 32 ชุมชน และชุมชนชนบท 
166 ชุมชน มีรายละเอียดดงัน้ี 
   
4.1 การเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเมื่อ
เปิดประชาคมอาเซียน 
 จากการศึกษ าการเตรียมความพ ร้อมในองค์กร (อปท .) ในการบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ได้สาระส าคญัเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมใน
องคก์ร (อปท.)จากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนได ้4 ประเด็น ดงัน้ี  
 4.2.1 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน มีทั้งหมด 16 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) รณรงคแ์ละอนุรักษท์รัพยากร เช่น รณรงคก์ารคดัแยกขยะ และส่งเสริมการปลูก
ป่า 
  2)  การเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร เช่น การประชาสัมพนัธ์ 
  3) การใหค้วามรู้ดา้นการใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน 
  4)  การจัดท าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม พ ร้อมทั้ งประเมิน
สภาพแวดลอ้มในชุมชน 
  5)  การจดัตั้งกลุ่มอสม.ท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชน 
  6) การจดัระเบียบและมีกฎกติกาในการอยูร่่วมกนั 
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  7) การจดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
  8) การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประชาชนและ อปท. 
  9) การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูน้ าชุมชน 
  10) การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
  11) การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
  12) การจดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนในชุมชน 
  13) การปรับปรุงภูมิทศัน์ 
  14) การจดัท าขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
  15) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  16) การส่งเสริมเทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.1 - 
4.16 
 
ตารางท่ี 4.1 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 1 การรณรงคแ์ละอนุรักษท์รัพยากร เช่น รณรงค ์
  การคดัแยกขยะ และส่งเสริมการปลูกป่า 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 2 4.08 75.00 มาก 
ชานเมือง 4 8.16 70.00 มาก 
ชนบท 43 87.76 62.52 มาก 
รวม 49 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 69.17 
(S.D.= 6.28) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

จากตารางท่ี  4.1 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 1 การรณรงค์และอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น รณรงค์การ
คดัแยกขยะ และส่งเสริมการปลูกป่าพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ



48 
 

แบบสอบถามทั้งหมด 49 แห่ง มีระดับความเข้าใจ เท่ากับ 69.17 อยู่ในระดับมาก โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตเมือง ชานเมือง และชนบทตระหนักถึงการรณรงค์และอนุรักษ์
ทรัพยากร เช่น รณรงคก์ารคดัแยกขยะ และส่งเสริมการปลูกป่าในระดบัมาก (ร้อยละ 75.00, 70.00 
และ 62.52 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 6.28 
 
ตารางท่ี 4.2 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

 ของชุมชน ในประเด็นท่ี 2 เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร เช่น การประชาสัมพนัธ์ 
 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 1 2.56 65.00 มาก 
ชานเมือง 7 17.95 74.29 มาก 
ชนบท 31 79.49 56.58 ปานกลาง 
รวม 39 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 65.29 
(S.D.= 8.86) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี  4.2 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 2 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เช่น การ
ประชาสัมพนัธ์พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
39 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 65.29 อยูใ่นระดบัมาก โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชานเมือง และเมืองตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร เช่น การประชาสัมพนัธ์ใน
ระดบัมาก (ร้อยละ 74.29 และ 65.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตชนบทตระหนกัถึง
การเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร เช่น การประชาสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 56.58 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 8.86 
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ตารางท่ี 4.3 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
 ของชุมชน ในประเด็นท่ี 3 การใหค้วามรู้ดา้นการใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน 

 

เขตพืน้ที่ 
 

จ านวนผู้ตอบ 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบ 

ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 63.33 มาก 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 63.33 
(S.D.= 36.56) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.3 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 3 การใหค้วามรู้ดา้นการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินพบวา่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจ เท่ากบั 63.33 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดย
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 36.56 
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ตารางท่ี 4.4 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
 ของชุมชน ในประเด็นท่ี 4 การจดัท าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 พร้อมทั้งประเมินสภาพแวดลอ้มในชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 1 14.29 80.00 มากท่ีสุด 
ชานเมือง 1 14.29 70.00 มาก 
ชนบท 5 71.43 62.00 มาก 
รวม 7 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 70.67 
(S.D.= 9.02) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี  4.4 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 4 การจดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
พร้อมทั้งประเมินสภาพแวดลอ้มในชุมชนพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 7 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 70.67 อยู่ในระดบัมาก โดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมืองตระหนกัถึงการจดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
พร้อมทั้ งประเมินสภาพแวดล้อมในชุมชนในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 80.00 ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตชานเมือง และชนบทตระหนกัถึงการจดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งประเมินสภาพแวดล้อมในชุมชนในระดบัมาก (ร้อยละ 70.00 และ 
62.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 9.02 
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ตารางท่ี 4.5 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
 ของชุมชน ในประเด็นท่ี 5 การจดัตั้งกลุ่มอสม.ท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชน 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 50.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 1 50.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 70.00 
(S.D.= 41.63) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี  4.5 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 5 การจดัตั้งกลุ่มอสม.ท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชนพบวา่ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจ เท่ากบั 70.00 อยูใ่นระดบัมาก โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึง
การจัดตั้ งกลุ่มอสม.ท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชนในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 80.00 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด)เขตชนบทตระหนักถึงการจดัตั้งกลุ่มอสม.ท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชนใน
ระดบัมาก (ร้อยละ 60.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักใน
ประเด็นน้ีโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 41.63 
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ตารางท่ี 4.6 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
 ของชุมชน ในประเด็นท่ี 6 การจดัระเบียบและมีกฎกติกาในการอยูร่่วมกนั 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 30.00 นอ้ย 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 30.00 
(S.D.= 17.32) 

น้อย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี  4.6 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 6 การจดัระเบียบและมีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน
พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบั
ความเข้าใจ เท่ากับ 30.00 อยู่ในระดับน้อยซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบท
ทั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 17.32 
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ตารางท่ี 4.7 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
 ของชุมชน ในประเด็นท่ี 7 การจดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 36.67 นอ้ย 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 36.67 
(S.D.= 21.17) 

น้อย 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี  4.7 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 7 การจดัหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 
แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 36.67 อยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 21.17 
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ตารางท่ี 4.8 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี  8 การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประชาชนและ อปท. 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 80.00 มากท่ีสุด 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 80.00 
(S.D.= 46.19) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี  4.8 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 8 การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างประชาชนและ 
อปท.พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มี
ระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 80.00 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.19 
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ตารางท่ี 4.9 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 9 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูน้ าชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.= 34.64) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี  4.9 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 9 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูน้ าชุมชนพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจ เท่ากบั 60.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดย
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.64 
 

ตารางท่ี 4.10 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 10 การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 75.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 75.00 
(S.D.= 43.30) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.10 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 10 การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก
พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบั
ความเข้าใจ เท่ากับ 75.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบท
ทั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 43.30 
 
 

ตารางท่ี 4.11 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 11 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 50.00 ปานกลาง 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 50.00 
(S.D.= 28.87) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.11 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 11 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษพ์บวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 50.00 อยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
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ตารางท่ี 4.12 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 12 การจดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 3 100.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 80.00 
(S.D.= 46.19) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี  4.12 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 12 การจดัตั้ งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนในชุมชนพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจ เท่ากบั 80.00 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมือง
ทั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.19 
 

ตารางท่ี 4.13 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 13 การปรับปรุงภูมิทศัน์ 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.= 34.64) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.13 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 13 การปรับปรุงภูมิทศัน์พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 60.00 
อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.64 
 
 

ตารางท่ี 4.14 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 14 การจดัท าขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 40.00 ปานกลาง 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 40.00 
(S.D.= 23.09) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
  
 จากตารางท่ี 4.14 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 14 การจดัท าขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด  2 แห่ง มี
ระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 40.00 อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 23.09 
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ตารางท่ี 4.15 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 15 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 50.00 ปานกลาง 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 50.00 
(S.D.= 28.87) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

 จากตารางท่ี 4.15 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 15 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความ
เข้าใจ เท่ากับ 50.00 อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบท
ทั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
 

ตารางท่ี 4.16 วธีิการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
  ของชุมชน ในประเด็นท่ี 16 การส่งเสริมเทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.= 34.64) 

มาก 

ท่ีมา : จากการวิจยั 
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 จากตารางท่ี 4.16 วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 16 การส่งเสริมเทคโนโลยีด้านส่ิงแวดล้อมพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจ เท่ากบั 60.00 อยูใ่นระดบัปานมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.64 
 
 4.1.2 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 12 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1)  ออกกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
 2)  จดัมุมความรู้เร่ืองอาเซียนในชุมชน 
 3)  การจดัท าโครงการรณรงคอ์นุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
 4)  ปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชน 
 5)  ปรับปรุงภูมิทศัน์ 
 6)  การร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
 7)  การประชาสัมพนัธ์ 
 8)  พฒันาคุณภาพชีวติร่วมกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  9) ก าหนดพื้นท่ีเร่ิมโครงการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  
  10) ใหค้วามรู้แก่เกษตรดา้นการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
  11) เตรียมรับมือถึงการเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
  12) จดัรูปแบบการบริหารงานแบบเชิงรุก 
 โดยรายละเอียดในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.17 
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ตารางท่ี 4.17 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
 

ข้อ แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อม 
จ านวนผู้ตอบ (อปท.) 

   รวม 
เมือง ชานเมือง ชนบท 

1 การออกกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ 

0 (0.00) 0 (0.00) 14 (100.00) 14 

2 จดัมุมความรู้เร่ืองอาเซียนในชุมชน 0 (0.00) 2 (28.57) 5 (71.43)  7 
3 การจดัท าโครงการรณรงคอ์นุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
0 (0.00) 0 (0.00) 4 (100.00) 4 

4 ปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชน 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 3 
5 ปรับปรุงภูมิทศัน์ 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 3 
6 การร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 3 
7 การประชาสัมพนัธ์ 0 (0.00) 2 (100.00) 0 (0.00) 2 
8 พฒันาคุณภาพชีวิตร่วมกบัส่ิงแวดลอ้ม 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 2 
9 ก าหนดพื้นท่ีเร่ิมโครงการดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ 
0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 2 

10 ใหค้วามรู้แก่เกษตรดา้นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 

0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

11 เตรียมรับมือถึงการเปล่ียนแปลงดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ 

0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

12 จดัรูปแบบการบริหารงานแบบเชิงรุก 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

 รวม 0 (2.53) 4 (17.31) 39 (80.16) 43 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 จากตารางท่ี 4.17 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 12 ประเด็นพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 43โดยประเด็นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมมากท่ีสุด คือ ประเด็นท่ี 1การออกกฎระเบียบการใช้
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ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมีจ านวนทั้งหมด 14 แห่ง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตชนบททั้งหมด 

 

 4.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 15 ประเด็น ไดแ้ก่ 

 1)  การขาดความร่วมมือและความตระหนกัจากประชาชนในพื้นท่ี 
 2)  ปัญหาการจดัสรรท่ีดินท ากิน เช่น การแย่งชิงด้านทรัพยากร/การใช้ทรัพยากร
อยา่งฟุ่มเฟือย 
 3)  ขาดการอนุรักษ ์
 4)  ปัญหาความเส่ือมโทรม 
 5)  การติดต่อส่ือสารยากล าบากในพื้นท่ีห่างไกล 
 6)  นโยบายภาครัฐไม่ต่อเน่ือง 
 7)  การบริหารงานในองคก์รไม่เป็นระบบ 
 8)  พื้นท่ีรับผดิชอบมีมากเกินไป 
 9)  การรวมกลุ่มไม่เขม้แขง็ 
 10) ขอ้มูลทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติไม่เป็นปัจจุบนั 
 11) ขาดเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 12) ปัญหาขยะในชุมชน 
 13) ไม่มีระบบจดัการดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 14) ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
 15) ประชาชนขาดความรู้ 
 โดยรายละเอียดในหัวขอ้ต่าง ๆ ท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.18 – 
4.32 
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ตารางท่ี 4.18 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 1 การขาดความร่วมมือและความ 
  ตระหนกัจากประชาชนในพื้นท่ี 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 1 7.14 70.00 มาก 
ชานเมือง 4 28.57 62.50 มาก 
ชนบท 9 64.29 47.50 ปานกลาง 
รวม 14 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.= 11.46) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

จากตารางท่ี 4.18 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 1 ขาดความร่วมมือและความตระหนักจาก
ประชาชนในพื้นท่ีพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้ งหมด 14 แห่ง มีระดับความเข้าใจ เท่ากับ 60.00 อยู่ในระดับมาก โดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตเมือง และชานเมืองเห็นวา่ไดรั้บปัญหาในเร่ืองขาดความร่วมมือและความตระหนกั
จากประชาชนในพื้นท่ีในระดบัมาก (ร้อยละ 70.00 และ 62.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) 
ส่วนเขตชนบทเห็นวา่ไดรั้บปัญหาในเร่ืองการขาดความร่วมมือและความตระหนกัจากประชาชน
ในพื้นท่ีในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 47.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 11.46 
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ตารางท่ี 4.19 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 2 ปัญหาการจดัสรรท่ีดินท ากิน  
  เช่นการแยง่ชิงดา้นทรัพยากร และการใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือย 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 16.67 60.00 มาก 
ชนบท 5 83.33 25.00 นอ้ย 
รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 42.50 
(S.D.= 30.14) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

จากตารางท่ี 4.19 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 2 ปัญหาการจดัสรรท่ีดินท ากิน เช่น การแยง่ชิง
ดา้นทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 6 แห่ง มีระดับความเข้าใจ เท่ากับ 42.50 อยู่ในระดับ       
ปานกลางโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองเห็นวา่ไดรั้บปัญหาในเร่ืองการจดัสรร
ท่ีดินท ากิน เช่น การแยง่ชิงดา้นทรัพยากร และการใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือยในระดบัมาก (ร้อยละ 
60.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) เขตชนบทเห็นว่าไดรั้บปัญหาในเร่ืองการจดัสรรท่ีดินท า
กิน เช่น การแยง่ชิงดา้นทรัพยากร และการใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือยในระดบันอ้ย (ร้อยละ 25.00 
ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด)ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ีโดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 30.14 
 
 
 
 
 



65 
 

ตารางท่ี 4.20 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 3 การขาดการอนุรักษ ์
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 1 14.29 20.00 นอ้ย 
ชานเมือง 1 14.29 70.00 มาก 
ชนบท 5 71.43 50.00 ปานกลาง 
รวม 7 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 46.67 
(S.D.= 25.17) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 

จากตารางท่ี 4.20 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 3 การขาดการอนุรักษ์พบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 7 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 
46.67 อยูใ่นระดบัปานกลางโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองเห็นว่าไดรั้บปัญหา
ในเร่ืองการขาดการอนุรักษ์ในระดบัมาก (ร้อยละ 70.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) เขต
ชนบทเห็นวา่ไดรั้บปัญหาในเร่ืองการขาดการอนุรักษใ์นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 50.00 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด)ส่วนเขตเมืองเห็นว่าไดรั้บปัญหาในเร่ืองการขาดการอนุรักษ์ในระดบัน้อย
(ร้อยละ 20.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 25.17 
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ตารางท่ี 4.21 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 4 ปัญหาความเส่ือมโทรม 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.= 34.64) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.21 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 4 ปัญหาความเส่ือมโทรมพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 
60.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมดโดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.64 
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ตารางท่ี 4.22 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 5 การติดต่อส่ือสารยากล าบากใน 
  พื้นท่ีห่างไกล 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 50.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 1 50.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 70.00 
(S.D.= 41.63) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.22 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 5 การติดต่อส่ือสารยากล าบากในพื้นท่ีห่างไกล
พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบั
ความเขา้ใจ เท่ากบั 70.00 อยูใ่นระดบัมาก โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองเห็นวา่
ไดรั้บปัญหาในเร่ืองการติดต่อส่ือสารยากล าบากในพื้นท่ีห่างไกลในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 80.00 
ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด) เขตชนบทเห็นว่าได้รับปัญหาในเร่ืองการติดต่อส่ือสาร
ยากล าบากในพื้นท่ีห่างไกลในระดับมาก (ร้อยละ 60.00 ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด)       
ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 41.63 
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ตารางท่ี 4.23 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 6 นโยบายภาครัฐไม่ต่อเน่ือง 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 70.00 มาก 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 70.00 
(S.D.= 40.41) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
 จากตารางท่ี 4.23 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 6 นโยบายภาครัฐไม่ต่อเน่ืองพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 70.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางท่ี 4.24 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 7 การบริหารงานในองคก์ร 
  ไม่เป็นระบบ 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 50.00 ปานกลาง 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 50.00 
(S.D.= 28.87) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 4.24 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 7 การบริหารงานในองค์กรไม่เป็นระบบพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความ
เข้าใจ เท่ากับ 50.00 อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบท
ทั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
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ตารางท่ี 4.25 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 8 พื้นท่ีรับผิดชอบมีมากเกินไป 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 4 100.00 60.00 มาก 
รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.= 34.64) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 

 จากตารางท่ี 4.25 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 8 พื้นท่ีรับผดิชอบมีมากเกินไปพบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 60.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.64 
 

ตารางท่ี 4.26 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 9 การรวมกลุ่มไม่เขม้แขง็ 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 50.00 50.00 ปานกลาง 
ชนบท 1 50.00 80.00 มากท่ีสุด 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 65.00 
(S.D.= 40.41) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 4.26 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 9 การรวมกลุ่มไม่เขม้แข็งพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั
65.00 อยู่ในระดบัมาก โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบทเห็นว่าไดรั้บปัญหาในเร่ือง
การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็งในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 80.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด)              
เขตชานเมืองเห็นวา่ไดรั้บปัญหาในเร่ืองการรวมกลุ่มไม่เขม้แข็งในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 50.00 
ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด)ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ีโดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
 
ตารางท่ี 4.27 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 10 ขอ้มูลทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
  ไม่เป็นปัจจุบนั 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 100.00 60.00 มาก 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.= 34.64) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 4.27 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 10 ขอ้มูลทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติไม่เป็น
ปัจจุบนัพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง 
มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 60.00 อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชาน
เมืองทั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.64 
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ตารางท่ี 4.28 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 11 ขาดเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.= 34.64) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 

 จากตารางท่ี 4.28 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 11 ขาดเคร่ืองมือในการด าเนินงานพบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 60.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 34.64 
 

ตารางท่ี 4.29 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 12 ปัญหาขยะในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 3 100.00 40.00 ปานกลาง 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 40.00 
(S.D.= 23.09) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 4.29 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 12 ปัญหาขยะในชุมชนพบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 
40.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 23.09 
 
ตารางท่ี 4.30 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 13 ไม่มีระบบจดัการดา้นการท่องเท่ียว
  เชิงอนุรักษ ์
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 70.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 70.00 
(S.D.= 40.41) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 

 จากตารางท่ี 4.30 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 13 ไม่มีระบบจดัการด้านการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษพ์บวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง 
มีระดับความเข้าใจ เท่ากับ 70.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
ชนบททั้งหมดโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
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ตารางท่ี 4.31 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 14 ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 50.00 ปานกลาง 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 50.00 
(S.D.= 28.87) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 

 จากตารางท่ี 4.31 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 14 ขาดงบประมาณสนับสนุนพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 50.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมดโดยมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
 

ตารางท่ี 4.32 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 15 ประชาชนขาดความรู้ 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 1 16.67 55.00 ปานกลาง 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 5 83.33 50.00 ปานกลาง 
รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 52.50 
(S.D.= 30.41) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 4.32 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 15 ประชาชนขาดความรู้พบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั
52.50 อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมือง และชนบทเห็นวา่ไดรั้บ
ปัญหาในเร่ืองประชาชนขาดความรู้ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 55.00 และ 50.00 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตชานเมืองไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 30.41 
 
 4.1.4 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน มีทั้งหมด 12 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน 
 2)  ออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การไม่ออก
เอกสารสิทธิในท่ีดินแก่ชาวต่างชาติ 
 3)  การประชาสัมพนัธ์ 
 4)  เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร 
 5)  การก าหนดกฎหมายเพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
 6)  การส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลทางธรรมชาติใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 7)  การตรวจสอบและคดักรองงบประมาณในการบริหารงาน 
 8)  การบริหารจดัการขยะ 
 9)  การจดัประชุมเพื่อประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  10) ระบบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
  11) แปลงสาธิตในการศึกษา 
  12) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐเพื่อเขา้มาช่วยเหลือ 
 โดยรายละเอียดในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.33 
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ตารางท่ี 4.33 แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
  ของชุมชน 
 

ข้อ แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
จ านวนผู้ตอบ (อปท.) 

   รวม 
เมือง ชานเมือง ชนบท 

1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูก
จิตส านึกในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

0 (0.00) 2 (20.00) 8 (80.00) 10 

2 ออกกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การไม่ออก
เอกสารสิทธิในท่ีดินแก่ชาวต่างชาติ 

0 (0.00) 0 (0.00) 4 (100.00) 4 

3 เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร 1 (25.00) 1 (25.00) 2 (50.00) 4 
4 การประชาสัมพนัธ์ 0 (0.00) 0 (0.00) 3 (64.29) 3 
5 การก าหนดกฎหมายเพื่ออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 1 

6 การส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลทาง
ธรรมชาติให้เป็นปัจจุบนั 

0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 1 

7 การตรวจสอบและคดักรองงบประมาณ
ในการบริหารงาน 

0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

8 การบริหารจดัการขยะ 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 
9 การจดัประชุมเพื่อประสานความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
1 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 

10 ระบบบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์

0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

11 แปลงสาธิตในการศึกษา 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 
12 ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ภาครัฐเพื่อเขา้มาช่วยเหลือ 
0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

 รวม 2 (6.90) 5 (17.24) 22 (75.86) 29 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
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 จากต าราง ท่ี  4.33 แน วท างแก้ ไ ข ปั ญ ห าและ อุป ส รรค ใน การบ ริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 12 ประเด็นพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 29 โดยในด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนตระหนักถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนมากท่ีสุด มีจ านวนทั้งหมด 12 แห่ง  ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง 
จ านวน2แห่ง (ร้อยละ 20.00)  และเขตชนบท จ านวน 8 แห่ง (ร้อยละ 80.00) 
 
4.2 การเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเม่ือเปิด
ประชาคมอาเซียน 
 จากการศึกษาการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการท่ีนักวิจยัได้ท าการ Focus group กบัตวัอย่างได้สาระส าคญั
เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมในองคก์ร (อปท.)จากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนได ้4 ประเด็น ดงัน้ี  
 4.2.1 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน มีทั้งหมด 16 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  1) การจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
  2)  การจดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  
  3)  การประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ประชาชน 
  4)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5)  การจดัหางบประมาณสนบัสนุน 
  6)  การจดัตั้งกลุ่มช่วยเหลือและอสม. 
  7)  การพฒันาระบบการจดัการขยะ 
  8)  การลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
  9)  การปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชน 
  10) การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
  11) การจดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนในชุมชน 
  12) การสร้างแกนน าชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
  13) การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐบาล 
 โดยรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.34-
4.46 
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ตารางท่ี 4.34 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 1 การจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ์
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 2 5.00 75.00 มาก 
ชานเมือง 4 10.00 70.00 มาก 
ชนบท 34 85.00 56.46 ปานกลาง 
รวม 40 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 65.49 
(S.D.= 7.82) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี  4 .34 วิ ธี การเต รียมความพ ร้อม ให้ กับ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 1 การจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้มและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 40 แห่ง มีระดับความเข้าใจ เท่ากับ 65.49 อยู่ในระดับมากโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตเมือง และชานเมืองตระหนักถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในระดบัมาก (ร้อยละ 75.00 และ 70.00 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตชนบทตระหนกัถึงการจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้ม
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 56.46 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด)โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 7.82 
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ตารางท่ี 4.35 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 2 การจดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 9.09 70.00 มาก 
ชนบท 10 90.91 73.75 มาก 

รวม 11 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 71.88 
(S.D.= 36.88) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี  4 .35 วิ ธี การเต รียมความพ ร้อม ให้ กับ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 2 การจดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11 แห่ง มี
ระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 71.88 อยู่ในระดบัมาก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบท 
และชานเมืองตระหนกัถึงการจดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในระดบัมาก (ร้อยละ 
73.75 และ 70.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด )ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 36.88 
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ตารางท่ี 4.36 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 3 การประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ประชาชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 20.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 4 80.00 47.50 ปานกลาง 

รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 63.75 
(S.D.= 33.59) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี  4 .36 วิ ธี การเต รียมความพ ร้อม ให้ กับ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 3 การประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความตระหนกัให้แก่
ประชาชนพบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 
แห่ง มีระดับความเข้าใจ เท่ากับ 63.75 อยู่ในระดับมาก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน        
เขตชานเมืองตระหนักถึงการประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในระดบั
มากท่ี สุด (ร้อยละ 80.00 ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด) เขตชนบทตระหนักถึงการ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความตระหนกัให้แก่ประชาชนในระดบัมาก (ร้อยละ 47.50 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้ งหมด)ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 33.59 
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ตารางท่ี 4.37 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 4 การส่งเสริมการมส่วนร่วมของประชาชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 65.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 65.00 
(S.D.=37.53) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 

 จากตารางท่ี  4 .37 วิ ธี การเต รียมความพ ร้อม ให้ กับ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี4การส่งเสริมการมส่วนร่วมของประชาชนพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจ เท่ากบั 65.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดย
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 37.53 
 

ตารางท่ี 4.38 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 5 การจดัหางบประมาณสนบัสนุน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 6 100.00 63.00 มาก 
รวม 6 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 63.00 
(S.D.=36.37) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี  4 .38 วิ ธี การเต รียมความพ ร้อม ให้ กับ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 5 การจดัหางบประมาณสนับสนุนพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 63.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 36.37 
 
ตารางท่ี 4.39 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 6 การจดัตั้งกลุ่มช่วยเหลือ และ อสม. 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 33.33 100.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 2 66.67 70.00 มาก 
รวม 3 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 85.00 
(S.D.= 51.32) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี  4 .39 วิ ธี การเต รียมความพ ร้อม ให้ กับ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 6 การจดัตั้ งกลุ่มช่วยเหลือและอสม.พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 85.00 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึง
การจดัตั้ งกลุ่มช่วยเหลือและอสม.ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 100.00 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด) เขตชนบทตระหนกัถึงการจดัตั้งกลุ่มช่วยเหลือและอสม.ในระดบัมาก (ร้อยละ 70.00 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ี โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 51.32 
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ตารางท่ี 4.40 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 7 การพฒันาระบบการจดัการขยะ 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 40.00 90.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 3 60.00 76.67 มาก 
รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 83.34 
(S.D.= 48.57) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี  4 .40 วิ ธี การเต รียมความพ ร้อม ให้ กับ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 7 การพัฒนาระบบการจัดการขยะพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 83.34 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองตระหนกัถึง
การพฒันาระบบการจดัการขยะในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 90.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) 
เขตชนบทตระหนักถึงการพฒันาระบบการจดัการขยะในระดบัมาก (ร้อยละ 76.67 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด)ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนกัในประเด็นน้ีโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 48.57 
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ตารางท่ี 4.41 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 8 การลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 70.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 70.00 
(S.D.=40.41) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 

 จากตารางท่ี  4 .41 วิ ธี การเต รียมความพ ร้อม ให้ กับ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 8 การลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนพบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง 
มีระดับความเข้าใจ เท่ากับ 70.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
ชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
 

ตารางท่ี 4.42 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 9 การปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 2 100.00 92.50 มากท่ีสุด 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 92.50 
(S.D.=53.40) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี  4 .42 วิ ธี การเต รียมความพ ร้อม ให้ กับ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี  9 การปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 92.50 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองทั้งหมด 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 53.40 
 
ตารางท่ี 4.43 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 10 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 60.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 60.00 
(S.D.=34.64) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 

 จากตารางท่ี  4 .43 วิ ธี การเต รียมความพ ร้อม ให้ กับ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 10 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษพ์บวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 60.00 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั34.64 
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ตารางท่ี 4.44 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 11 การจดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนในชุมชน 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 100.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 80.00 
(S.D.=46.19) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 

 จากตารางท่ี  4 .44 วิ ธี การเต รียมความพ ร้อม ให้ กับ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 11 การจดัตั้ งศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนในชุมชนพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความ
เขา้ใจ เท่ากบั 80.00 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมือง
ทั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.19 
 

ตารางท่ี 4.45 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 12 การสร้างแกนน าชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 50.00 ปานกลาง 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 50.00 
(S.D.=28.87) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี  4 .45 วิ ธี การเต รียมความพ ร้อม ให้ กับ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 12 การสร้างแกนน าชุมชนให้เขม้แข็งพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 50.00 อยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
 
ตารางท่ี 4.46 วิธีการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
  ชุมชน ในประเด็นท่ี 13 การสร้างแกนน าชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 2 100.00 55.00 ปานกลาง 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 55.00 
(S.D.=31.75) 

ปานกลาง 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 

 จากตารางท่ี  4 .46 วิ ธี การเต รียมความพ ร้อม ให้ กับ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชน ในประเด็นท่ี 13 การสร้างแกนน าชุมชนให้เขม้แข็งพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 55.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดย
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 31.75 
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 4.2.2 แนวทางรับ มือการเต รียมความพ ร้อม ให้ กับ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด7 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1) การรณรงคก์ารอนุรักษ ์
 2)  การอบรมใหค้วามรู้ดา้นอาเซียน 
 3)  การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
 4) การจดัท าแผนบริหารจดัการดา้นทรัพยากร 
 5) การปรังปรุงภูมิทศัน์ 
 6)  การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น การท าปุ๋ย
หมกัจากเศษวชัพืช 
 7)  การส่งเสริมการคดัแยกขยะในชุมชน 
 โดยรายละเอียดในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.47 
 

ตารางท่ี 4.47 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมใหก้บัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากร 
  ธรรมชาติของชุมชน 
 

ข้อ แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อม 
จ านวนผู้ตอบ (อปท.) 

รวม 
เมือง ชานเมือง ชนบท 

1 การรณรงคก์ารอนุรักษ ์ 0 (0.00) 0 (0.00) 9 (100.00) 9 
2 การอบรมใหค้วามรู้ดา้นอาเซียน 0 (0.00) 0 (0.00) 5 (46.67) 5 
3 การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 0 (0.00) 1 (33.33) 2 (66.67) 3 
4 การจดัท าแผนบริหารจดัการดา้น

ทรัพยากร 
0 (0.00) 1 (50.00) 1 (50.00) 2 

5 การปรังปรุงภูมิทศัน์ 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 1 
6 การส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เช่น การ
ท าปุ๋ยหมกัจากเศษวชัพืช 

0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

7 การส่งเสริมการคดัแยกขยะในชุมชน 0 (0.00) 1 (100.00) 0 (0.00) 1 

 รวม 0 (0.00) 4 (18.18) 18 (81.82) 22 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
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 จากตารางท่ี 4.47 แนวทางรับมือการเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมีทั้งหมด 7 ประเด็นพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 22 แห่ง โดยในด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนตระหนักถึงการรณรงค์การอนุรักษ์ในระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนทั้งหมด 9 แห่งซ่ึงเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด 
 
 4.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 10 ประเด็น ไดแ้ก่ 

  1) การแยง่ชิงดา้นทรัพยากร และการใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง 
  2)  พื้นท่ีป่าถูกบุกรุก และการท าลาย 
  3)  ประชาชนขาดจิตส านึกและขาดความร่วมมือ 
  4) ปัญหาขยะ และน ้าเสีย 
  5)  ขาดความรู้ดา้นอาเซียน 
  6)  การตรวจสอบท่ียากล าบาก 
  7)  พื้นท่ีห่างไกล การติดต่อส่ือสารล าบาก 
  8)  การเมืองไม่มีเสถียรภาพ 
  9)  ปัญหาความเส่ือมโทรม 
 10) ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
 โดยรายละเอียดในหัวขอ้ต่าง ๆ ท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.48 – 
4.57 
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ตารางท่ี 4.48 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากร 
  ธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 1 การแยง่ชิงดา้นทรัพยากร และการใชท้รัพยากร

 อยา่งส้ินเปลือง 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 1 6.67 50.00 ปานกลาง 
ชานเมือง 1 6.67 70.00 มาก 
ชนบท 13 86.67 78.33 มาก 
รวม 15 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 74.17 
(S.D.= 14,56) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 4.48 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 1 การแยง่ชิงดา้นทรัพยากร และการใชอ้ยา่งส้ินเปลือง
พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 15  แห่ง มี
ระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 74.14 อยู่ในระดบัมาก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบท 
และชานเมืองเห็นว่าไดรั้บปัญหาในเร่ืองการแยง่ชิงดา้นทรัพยากร และการใช้อยา่งส้ินเปลืองใน
ระดับมาก (ร้อยละ 78.33 และ 70.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด) ส่วนเขตชนบทเห็นว่า
ไดรั้บปัญหาในเร่ืองการแยง่ชิงดา้นทรัพยากร และการใชอ้ยา่งส้ินเปลืองในระดบัปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 14.56 
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ตารางท่ี 4.49 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากร 
  ธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 2 พื้นท่ีป่าถูกบุกรุก และท าลาย 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 4 100.00 65.00 มาก 
รวม 4 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 65.00 
(S.D.=37.53) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 

 จากตารางท่ี 4.49 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 2 พื้นท่ีป่าถูกบุกรุก และท าลายพบวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 
65.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 37.53 
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ตารางท่ี 4.50 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากร 
  ธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 3 ประชาชนขาดจิตส านึกและขาดความร่วมมือ 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 1 6.67 60.00 มาก 
ชานเมือง 2 6.67 75.00 มาก 
ชนบท 14 86.67 62.50 มาก 
รวม 15 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 68.75 
(S.D.= 8.04) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 4.50 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 3 ประชาชนขาดจิตส านึกและขาดความร่วมมือพบว่า 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 15  แห่ง มีระดับ
ความเขา้ใจ เท่ากบั 68.75 อยูใ่นระดบัมาก โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมือง ชนบท 
และเมืองเห็นว่าไดรั้บปัญหาในเร่ืองประชาชนขาดจิตส านึกและขาดความร่วมมือในระดบัมาก 
(ร้อยละ 75.00, 62.50 และ 60.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 8.04 
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ตารางท่ี 4.51 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากร 
  ธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 4 ปัญหาขยะ และน ้าเสีย  

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 3 60.00 85.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 2 40.00 60.00 มาก 
รวม 5 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 72.50 
(S.D.= 43.68) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 4.51 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 4 ปัญหาขยะ และน ้ าเสียพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 72.50 
อยู่ในระดับมาก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองเห็นว่าได้รับปัญหาในเร่ือง
ปัญหาขยะ และน ้ าเสียในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 85.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) เขต
ชนบทเห็นว่าไดรั้บปัญหาในเร่ืองปัญหาขยะ และน ้ าเสียในระดบัมาก (ร้อยละ 60.00 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้ งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความตระหนักในประเด็นน้ีโดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 43.68 
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ตารางท่ี 4.52 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากร 
  ธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 5 ขาดความรู้ดา้นอาเซียน 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 100.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 0 0.00 0.00 - 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 80.00 
(S.D.=46.19) 

มากทีสุ่ด 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 

 จากตารางท่ี 4.52 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 5 ขาดความรู้ดา้นอาเซียนพบวา่ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 85.00 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมืองทั้ งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 46.19 
 

ตารางท่ี 4.53 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากร 
  ธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 6 การตรวจสอบท่ียากล าบาก 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 70.00 มาก 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 70.00 
(S.D.=40.41) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 4.53 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 6 การตรวจสอบท่ียากล าบากพบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 
70.00 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชนบททั้ งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
 
ตารางท่ี 4.54 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากร 
  ธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 7 พื้นท่ีห่างไกล การติดต่อส่ือสารล าบาก  

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 1 50.00 80.00 มากท่ีสุด 
ชนบท 1 50.00 75.00 มาก 
รวม 2 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 77.50 
(S.D.= 44.81) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 4.54 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 7 พื้นท่ีห่างไกล การติดต่อส่ือสารล าบากพบวา่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ 
เท่ากบั 77.50 อยูใ่นระดบัมาก โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชานเมืองเห็นวา่ไดรั้บปัญหา
ในเร่ืองพื้นท่ีห่างไกล การติดต่อส่ือสารล าบากในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 80.00 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้ งหมด) เขตชนบทเห็นว่าได้รับปัญหาในเร่ืองพื้นท่ีห่างไกล การติดต่อส่ือสาร
ล าบากในระดับมาก (ร้อยละ 75.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ส่วนเขตเมืองไม่มีความ
ตระหนกัในประเด็นน้ีโดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 44.81 
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ตารางท่ี 4.55 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากร 
  ธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 8 การเมืองไม่มีเสถียรภาพ 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 70.00 มาก 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 70.00 
(S.D.=40.41) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 

 จากตารางท่ี 4.55 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 8 การเมืองไม่มีเสถียรภาพพบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 70.00 
อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 40.41 
 

ตารางท่ี 4.56 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากร 
  ธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 9 ปัญหาความเส่ือมโทรม 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 75.00 มาก 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 75.00 
(S.D.=43.30) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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 จากตารางท่ี 4.56 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 9 การเมืองไม่มีเสถียรภาพพบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 75.00 
อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 43.30 
 

ตารางท่ี 4.57 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากร 
  ธรรมชาติของชุมชน ในประเด็นท่ี 10 ขาดงบประมาณสนบัสนุน 

 

เขตพืน้ที่ 
จ านวนผู้ตอบ 

(อปท.) 
ร้อยละของจ านวน

ผู้ตอบ 
ระดับการ
ด าเนินงาน 

ระดับความ
เข้าใจ 

เมือง 0 0.00 0.00 - 
ชานเมือง 0 0.00 0.00 - 
ชนบท 1 100.00 50.00 มาก 
รวม 1 100.00 - - 

เฉลีย่ - - 50.00 
(S.D.=28.87) 

มาก 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 จากตารางท่ี 4.57 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเด็นท่ี 10 ขาดงบประมาณสนบัสนุนพบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1 แห่ง มีระดบัความเขา้ใจ เท่ากบั 
50.00 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 28.87 
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 4.2.4 แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 7 ประเด็น ไดแ้ก่ 
 1) การออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การไม่ออก
เอกสารสิทธิในท่ีดินท ากินใหแ้ก่ชาวต่างชาติ 
 2)  การจดัการดา้นขยะ และบ่อบ าบดัน ้าเสีย 
 3) การสร้างจิตส านึกใหก้บัประชาชน 
 4)  การรณรงคก์ารอนุรักษ ์เช่น การบวชป่า การท าแนวกนัไฟ เป็นตน้ 
 5)  การเตรียมความพร้อมดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
 6)  การจดัสรรการใชท้รัพยากร 
 7)  การประสานความร่วมมือกบัคนในชุมชนในการช่วยกนัสอดส่องดูแล 
 โดยรายละเอียดในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.58 
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ตารางท่ี 4.58 แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนในการบริหาร 
  จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
 

ข้อ แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
จ านวนผู้ตอบ (อปท.) 

รวม 
เมือง ชานเมือง ชนบท 

1 การออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การไม่ออก
เอกส าร สิ ท ธิ ใน ท่ี ดิ นท า กิน ให้ แ ก่
ชาวต่างชาติ 

0 (0.00) 0 (0.00) 12 (100.00) 12 

2 การจดัการดา้นขยะ และบ่อบ าบดัน ้าเสีย 0 (0.00) 3 (60.00) 2 (40.00) 5 
3 การสร้างจิตส านึกใหก้บัประชาชน 0 (0.00) 0 (0.00) 4 (100.00) 4 
4 การรณรงคก์ารอนุรักษ์ เช่น การบวชป่า 

การท าแนวกนัไฟ เป็นตน้ 
0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 3 

5 ก า ร เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน 

0 (0.00) 0 (0.00) 3 (100.00) 3 

6 การจดัสรรการใชท้รัพยากร 1 (50.00) 0 (0.00) 1 (50.00) 2 
7 การประสานความร่วมมือกับคนใน

ชุมชนในการช่วยกนัสอดส่องดูแล 
0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 2 

 รวม 1 (3.23) 3 (9.68) 27 (87.10) 31 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 จากตารางท่ี 4.58 แนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้กบัชุมชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมีทั้ งหมด 7 ประเด็นพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 31 แห่ง โดยในด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตระหนัก ถึงการออกกฎระเบี ยบการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การไม่ออกเอกสารสิทธิในท่ีดินท ากินให้แก่ชาวต่างชาติมากท่ีสุด มี
จ านวนทั้งหมด 12 แห่ง  ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตชนบททั้งหมด  
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4.3  ความช่วยเหลือทีต้่องการและข้อเสนอแนะเพิม่เติมต่อการเตรียมความพร้อมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
 ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด  4 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  (1)  เชิญวิทยากรเขา้มาให้ความรู้ดา้นอาเซียน ความรู้ดา้นภาษา และผลกระทบ
เชิงบวกเชิงลบ รวมถึงโอกาสในการพัฒนาชุมชนหลังเปิดประชาคมอาเซียนและจดัท าคู่มือ
เผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียน 
  (2)  แนะน าวธีิการเตรียมความพร้อมในการรับมือจากแรงงานต่างดา้ว และปัญหา
โรคติดต่อ 
  (3)  เขา้มาช่วยส่งเสริมและกระตุน้การท่องเท่ียวในชุมชน 
  (4)  ประสานความร่วมมือกบัผูน้ าชุมชนและร่วมหาวิธีแกไ้ขร่วมกบัชุมชน เพื่อ
สร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน 

โดยรายละเอียดในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม แสดงดงัตารางท่ี 4.59 
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ตารางท่ี 4.59 ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมในการ
 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
 

ข้อ ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
จ านวนผู้ตอบ (อปท.) 

รวม 
เมือง ชานเมือง ชนบท 

1 เชิญ วิท ย ากร เข้าม าให้ ความ รู้
อาเซียน ความรู้ด้านภาษา และ
กระทบเชิงบวกเชิงลบ รวมถึง
โอกาสในการพัฒนาชุมชนหลัง
เปิดประชาคมอาเซียนและจดัท า
คู่มือเผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียน 

5 (15.15) 0 (0.00) 28 (84.85) 33 

2 แนะน าวิธีการเตรียมความพร้อม
ในการรับมือจากแรงงานต่างด้าว 
และปัญหาโรคติดต่อ 

1 (25.00) 1 (25.00) 2 (50.00) 4 

3 เขา้มาช่วยส่งเสริมและกระตุน้การ
ท่องเท่ียวในชุมชน 

0 (0.00) 0 (0.00) 2 (100.00) 2 

4 ประสานความ ร่วมมือกับผู ้น า
ชุมชนและร่วมหาวิธีแกไ้ขร่วมกบั
ชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน 

0 (0.00) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

 รวม 6 (15.00) 1 (2.50) 33 (82.50) 40 
ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือร้อยละของจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 

จากตารางท่ี 4.59 ความช่วยเหลือท่ีตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความ
พร้อมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทั้ง 4 ประเด็น จากแบบสอบถามพบว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 40 แห่ง โดยประเด็นท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมมากท่ีสุด คือ ประเด็นท่ี  1
เชิญวิทยากรเขา้มาให้ความรู้ดา้นอาเซียน ความรู้ดา้นภาษา และผลกระทบเชิงบวกเชิงลบ รวมถึง
โอกาสในการพฒันาชุมชนหลงัเปิดประชาคมอาเซียนและจดัท าคู่มือเผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียนมี
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จ านวนทั้งหมด 33 แห่ง ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตเมือง จ านวน 5 แห่ง(ร้อยละ 
15.15)  และเขตชนบท จ านวน 28 แห่ง(ร้อยละ 84.85) 
 จากการวิจยัสามารถสรุปได้ว่าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมในการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมีทั้งหมด 4 ประเด็น โดยประเด็นท่ีชุมชนเสนอแนะ
เพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมมากท่ีสุด คือ ประเด็นท่ี 1 เชิญวิทยากรเขา้มาให้ความรู้อาเซียน 
ความรู้ดา้นภาษา และกระทบเชิงบวกเชิงลบ รวมถึงโอกาสในการพฒันาชุมชนหลงัเปิดประชาคม
อาเซียนและจดัท าคู่มือเผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียน 

  การพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการแบ่งปันและการปรับตวั ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนเป็นประเด็น

เร่ืองของการเตรียมความพร้อมท่ีจะเกิดข้ึนกบัในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

จงัหวดัเชียงใหม่การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในต าบลน ้ าบ่อหลวง  เกษตรกรส่วนใหญ่

ท าการเกษตรแบบใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อเกษตรกร 

ผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อสุขภาพอนามยั  สุขภาพของผูผ้ลิต  และสุขภาพของผูบ้ริโภค 

เป็นเหตุของการเกิดการเจ็บป่วย เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล   ซ่ึงการท าเกษตรอินทรียเ์ป็น

ทางเลือกท่ีช่วยให้เกษตรกรลดความเส่ียงจากการใชส้ารเคมี ในการป้องกนั ก าจดัโรคและแมลง

ศตัรูพืช  ประกอบกบัตลาดสินคา้การเกษตรปัจจุบนัผูบ้ริโภคกลุ่มหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นส่วนใหญ่มี

ความตอ้งการบริโภคสินคา้ทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ ท าให้ตลาดสินคา้เกษตรในอาเซียน

มุ่งเน้นการผลิตท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค  แต่เน่ืองจากเกษตรกรต าบลน ้ าบ่อ

หลวง  ยงัคงยึดกระบวนการผลิตสินคา้ทางการเกษตรโดยพึ่งสารเคมี ท าใหโ้อกาสทางการแข่งขนั

ในตลาดอาเซียนมีนอ้ยลง ดงันั้น เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสสร้างทางเลือกและโอกาสลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน รวมทั้ งเพื่อลดการใช้สารเคมีซ่ึงมีผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมจะแสดง

รายละเอียดในบทท่ี 5 ในล าดบัต่อไป 

 




