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บทคัดย่อ 
 

ผู้น าท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พระสังฆาธิการ (เจ้าอาวาสวัด) 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าสถานีอนามัย/โรงพยาบาล หัวหน้าสถานีต ารวจ  
หัวหน้าหน่วยงานส าคัญ มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า มีบทบาทระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่  
ด้านการอนุรักษ์ รองลงมาคือ ด้านการป้องกัน และด้านการใช้ประโยชน์  โดยมี
บทบาทระดับปานกลาง 2 ด้านคือ ด้านการฟื้นฟู และด้านการพัฒนา ตามล าดับ 
และมีความต้องการเพื่อพัฒนาบทบาทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
คือ ด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการ มากที่สุด รองลงมาคือ ต้องการรับรู้ข่าวสาร
ข้อมูล ระดับมาก และต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ระดับมาก ตามล าดับ  
ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า ต าแหน่งหน้าที่ผู้น าท้องถิ่น อายุ ระยะเวลาที่ อยู่ใน
ต าแหน่ง  และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ของผู้น าท้องถิ่นต่างกัน มีผลให้บทบาท
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระดับ .05  ส่วน เพศ ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ไม่มีผลให้บทบาทในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน  และพบว่า ต าแหน่งหน้าที่ผู้น า
ท้องถิ่น  อายุ ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่ง  และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ของ
ผู้น าท้องถิ่นต่างกัน มีผลให้ความต้องการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  ส่วน เพศ ระดับ
การศึกษาที่ต่างกัน ไม่มีผลให้ความต้องการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ : บทบาท, ผู้น าท้องถิ่น, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การจัดการ 
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Abstract 
 

The roles of a local leader in managing natural resources and 
environment of Don Tum District, Nakorn Pathom Province generally 
were found at the moderate level in overall. Considering in each 
aspect, conservation was the role that local leaders engaged at highest 
level, The second highest level of their roles was in prevention part, 
And the third highest level of their roles was using natural 
resources/environmen. At the same time, the local leaders normally 
played moderate level of roles in two parts; namely rehabilitation and 
development. In this matter, local leaders required many ways to 
develop their roles in managing natural resources and environment, 
particularly in managing environmental policies, planning and projects 
as the highest level following by receiving more  information and 
increasing knowledge as the second high level. The result of hypothesis 
testing was that the local leaders with different position, age, period in 
the position and environmental experience tended to have different 
levels of roles significantly (at 0.05). In contrast, different genders and 
different level of educations did not lead to different levels of local 
leaders’ roles. And also was found that the local leaders with different 
age, period in the position and environmental experience tended to 
have different levels of needs significantly(at 0.05). In contrast, different 
genders and different level of educations did not lead to different 
levels of local leaders’ needs. 
 
Keywords :  Role, Local Leader, Natural Resources and Environment 
and Management. 
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บทน า 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา จึงมีการวางแผนพัฒนาให้ประเทศมี
ความเจริญก้าวหน้าโดยล าดับ เริ่มตั้งแต่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) จนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  ประเมินว่า 
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ ท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลก
สูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดิน
ถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ไฟป่า ระบบนิเวศในหลายพื้นท่ีของโลก
อ่อนแอ สูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์ พื้นผิวโลกเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ซึ่งสร้างความ
เสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน เขตท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงบริเวณ
พื้นที่ชายฝั่ง โรคระบาดเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร รวมทั้งการ
ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช จากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง สร้างความเสียหาย
แก่ผลผลิตทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม อาทิ 
ความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการแย่งชิงทรัพยากร (ราชกิจจานุเบกษา, 2554: 
4) 
  

เนื่องจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมี
แนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง โดยเฉพาะน้ าท่วม ภัยแล้ง 
การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้น น าไปสู่ความ
เสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ขณะที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการ
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บริหารจัดการ เพื่อเอื้อต่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ฟื้นฟู โดยการปรับกลไก
และกระบวนการจัดการเชิงบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนไทยให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของชาติ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และมี
การจัดท าฐานข้อมูลระดับพื้นที่ เพื่อการติดตามตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ(ราช
กิจจานุเบกษา, 2554: 7)  
  

รัฐบาลในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศชาติ จึงก าหนดนโยบายด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 “บุคคลซึ่ง
รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือ
ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ 
และมีส่ วนร่ วมในการจัดการ การบ ารุ งรั กษา และการ ใ ช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน” 
 

 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจะเกิดขึ้นตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555-2559) และเพื่อสนอง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  รวมทั้งการด าเนิน
ตามนโยบายของรัฐบาล  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีการก าหนด
นโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม คือ การก าหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการสร้าง
จิตส านึกของประชาชนร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ในส่วนความรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมของเมือง กรมการ
ปกครองจึงมีเจตจ านงส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยบริหารราชการท้องถิ่น มีขีด
ความสามารถในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะ
องค์กรท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด และมีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
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 อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เป็นเขตพื้นท่ีที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ส่งผลให้ต่อรูปแบบวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมในอดีตซึ่งมีวัฒนธรรมแบบชนบท ซึ่งการขยายตัวดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตูม, 
2555)  ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจต่อ บทบาทผู้น าท้องถิ่นใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตอ าเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม  เพื่อน าผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมบทบาทผู้น าท้องถิ่น ด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ทั้งในเชิงนโยบายและการน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

เพื่อศึกษาระดับบทบาทผู้น าท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  และความต้องการการสนับสนุนต่อบทบาทผู้น าท้องถิ่น รวมทั้ง
เปรียบเทียบบทบาทผู้น าท้องถิ่น และความต้องการการผู้น าท้องถิ่น ต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จ าแนก
ตามลักษณะส่วนบุคคลของผู้น าท้องถิ่น  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ขอบเขตด้านเนื อหา การวิจัยนี้เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลบทบาทผู้น า
ท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะเขตอ าเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วย ดิน น้ า และขยะมูลฝอย โดยศึกษาบทบาท
ของผู้น าท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ได้แก่ (1) 
การป้องกัน (2) การฟื้นฟู (3) การอนุรักษ์ (4) การพัฒนา และ (5) การใช้ประโยชน์ 
น าไปสู่การก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  แบ่งตัวแปรในการวิจัยเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่  ต าแหน่ง
หน้าที่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่ง และประสบการณ์
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ด้านสิ่งแวดล้อม และ 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) บทบาทผู้น าท้องถิ่น
ในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ได้แก่ (1) การป้องกัน (2) 
การฟื้นฟู (3) การอนุรักษ์ (4) การพัฒนา และ (5) การใช้ประโยชน์ 

 
 ขอบเขตด้านประชากรและพื นที่  อ าเภอดอนตูม ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง (69 หมู่บ้าน) ได้แก่ (1) เทศบาลต าบลสามง่าม  (2) 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพระ  (3) องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย  (4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา  (5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  (6) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรวก  และ (7) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยด้วน  
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้จึงได้แก่ ผู้น าโดยโครงสร้าง อาทิ สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รวม 7 คน) ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล (7 คน) ผู้ใหญ่บ้าน (69 คน)  ผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (69 คน)  และผู้น าโดย
ธรรมชาติคือ พระสังฆาธิการ (หรือเจ้าอาวาส 17 รูป)  ผู้บริห ารสถานศึกษา 
(ผู้อ านวยการสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา 23 คน)  หัวหน้าสถานีอนามัย (18 คน) 
และสถานีต ารวจ/ส านักงานส าคัญ (10 คน) รวมทั้งสิ้น 440 คน ค านวณกลุ่มตัวอย่าง
ได้ 210 คน 
 

 ขอบเขตด้านเวลา  การวิจัยนี้ใช้ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
มกราคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2557  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล   สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ โดยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 
1 เกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  และการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 2 และส่วนที่ 3 มาเป็นการวัดระดับ
บทบาทของผู้น าท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ด้วย t–test ส าหรับตัวแปร
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อิสระที่มี 2 กลุ่มย่อย และใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
ANOVA) กับตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่มย่อย ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05  เมื่อพบความ
แตกต่าง จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference: LSD 
ต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่า  ผู้ น าท้องถิ่นในต าแหน่งหน้าที่ 
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 44.9 รองลงมาเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา/
สถาบันการศึกษา ร้อยละ 23.7 ผู้น าทางศาสนา ร้อยละ 17.8 หัวหน้าสถานีอนามัย/
สถานีต ารวจ/หน่วยงานส าคัญ ร้อยละ 7.6  ผู้น าองค์กรส่วนท้องถิ่น จ านวน 14 คน 
ร้อยละ 5.9 ผู้น าท้องถิ่นดังกล่าวนี้เป็นเพศชาย  ร้อยละ 80.5 ที่เหลือเป็นหญิง ร้อย
ละ 19.5 อายุ 50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 32.2 รองลงมาคือ ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 27.5 
โดยอายุผู้น าที่มีจ านวนน้อยสุดคือ 18-30 ปี 37 คน ร้อยละ 15.7 การศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรีมี ร้อยละ 36.4 ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่ง 6 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 44.1 ด้านประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 1-3 ปี  ร้อยละ 43.2 โดยไม่มีประสบการณ์ 
ร้อยละ 22.9  
  

ส าหรับบทบาทผู้น าท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.38)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านสามารถเรียงอันดับจากมากไปน้อย ได้คือ มีบทบาทด้านการอนุรักษ์ ระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.71) รองลงมา ด้านการป้องกัน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 3.58)  และ
บทบาทด้านการใช้ประโยชน์ ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.57) โดยที่บทบาทด้านการ
ฟื้นฟู อยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย = 3.21) และบทบาทด้านการพัฒนาในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.82) ตามล าดับ 
  

ความต้องการเพื่อพัฒนาบทบาทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  พบว่า มีความต้องการระดับมาก(ค่าเฉลี่ย = 3.89)  โดยต้องการ
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นโยบาย แผนงาน และโครงการ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.24)  รองลงมาคือ ต้องการ
รับรู้ข่าวสารข้อมูล ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 3.71)  และต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.42) ตามล าดับ 
 

 สว่นการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมุติฐาน บทบาท และความต้องการของ
ผู้น าท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ าแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า ต าแหน่งหน้าที่ผู้น าท้องถิ่น  อายุ  ระยะเวลาที่
อยู่ในต าแหน่ง  และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ของผู้น าท้องถิ่นต่างกัน มีผลให้
บทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ .05  ส่วน เพศ ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ไม่มีผลให้บทบาทในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน  อีกทั้งพบว่า ต าแหน่งหน้าที่
ผู้น าท้องถิ่น  อายุ  ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่ง  และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ของผู้น าท้องถิ่นต่างกัน มีผลให้ความต้องการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ส่วน เพศ ระดับการศึกษา
ที่ต่างกัน ไม่มีผลให้ความต้องการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 

บทบาทผู้น าท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปาน
กลาง อาจเนื่องมาจากบทบาทในแต่ละด้าน อาทิ ด้านการฟื้นฟู และด้านการพัฒนา 
ที่มีผู้น าท้องถิ่นมีบทบาทปานกลาง ทั้งนี้เพราะ บทบาทการฟื้นฟูและพัฒนาของผู้
ท้องถิ่นโดยธรรมชาติ ประกอบด้วย ผู้น าทางศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา/สถาบัน
ศึกษา หัวหน้าสถานีอนามัย เป็นต้น ล้วนไม่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง โดยทั่วไปมี
บทบาททางอ้อม ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของผู้น าท้องถิ่นโดยธรรมชาติ ไม่เหมือนผู้น าโดย
โครงสร้าง ซึ่งได้แก่ นายกองค์การบริการส่วนต าบล นายกเทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น  จึงท าให้บทบาทผู้น าท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
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เมื่อพิจารณาบทบาทด้านการอนุรักษ์ รวมทั้งด้านการฟื้นฟู พบว่า ผู้น า
ท้องถิ่นในอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีความพยายามส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมขององค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกัน
จัดท าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แผนการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร แผนการฟื้นฟูทรัพยากร แผนการเฝ้าระวังทรัพยากร โดยมีการจัดท า
แผนงานระดับชุมชนถึงระดับจังหวัด และด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงส่งผลให้บทบาทของผู้น าท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก 
  

ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้น าท้องถิ่นใน
อ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม มีบทบาทด้านนี้ระดับมาก เนื่องจากการที่มีการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมาย กระทั่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ผู้น าท้องถิ่น
ทั้งผู้น าโดยโครงสร้างและผู้น าโดยธรรมชาติ ต่างร่วมกันก าหนดกติกา เครื่องมือ และ
รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การใช้ประโยชน์ต้องมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ที่เห็นได้ชัดคือ ผู้น ารณรงค์ให้ประชาชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ด้วยการ
น าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การรักษา ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ให้
สามารถใช้ได้นานๆ (Repair) เป็นต้น  จึงท าให้ผู้น าท้องถิ่นได้แสดงบทบาทด้านนี้ได้
มากพอสมควร 
  

ในส่วนความต้องการเพื่อพัฒนาบทบาทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่พบว่า ต้องการนโยบาย แผนงาน และโครงการ ในระดับมากที่สุด และ
ต้องการรับรู้ข่าวสารข้อมูลรวมทั้งต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับมาก แสดง
ให้เห็นว่า สิ่งที่ผู้น าท้องถิ่นต้องการมากที่สุดคือ ต้องการความชัดเจนด้านนโยบาย 
และแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนการท างาน  รวมถึงงบประมาณสนับสนุนการ
จัดท าป้าย แผ่นพับ รวมทั้งกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  จึงท าให้เกิดความต้องการดังกล่าวอย่างมาก อีกทั้งต้องการการ
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ด้านความรู้ในการจัดการทรัพยากร ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้น า
ท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาน้อยถึงปาน
กลาง จึงต้องการการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ให้เกิดเป็นรูปธรรม จึงขอเสนอแนะให้สามารถ

น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางส าหรับผู้น าท้องถิ่น
ทุกต าแหน่งดังนี ้
  

1) ส าหรับบทบาทผู้น าท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ และภาค NGO ที่
ร่วมมือกันรณรงค์ในการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น
ผู้น าท้องถิ่นควรรับรู้สถานการณ์และเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนองค์กรที่ท าการ
รณรงค์ด้านนี้อยู่ โดยประสานความร่วมมือเพื่อองค์กรดังกล่าวเข้าถึงประชาชน 
เยาวชน ศาสนิกชน ที่อยู่ภายใต้การน าของตน 
  

2) ด้วยผู้น าท้องถิ่นในอ าเภอดอนตูม มีบทบาทมากสุดคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา จึ งขอเสนอแนะให้ผู้ บริหารสถานศึกษา/
สถาบันการศึกษา เป็นแกนน าส าคัญในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึง
การเป็นผู้น าในการน าเสนอนโยบาย แผนงาน และโครงการ การเผยแพร่เพื่อการรับรู้
ข่าวสารข้อมูลของผู้น าท้องถิ่นต าแหน่งอื่นๆ ตลอดจนจัดท าหลักสูตรส าหรับท้องถิ่น
ตนเป็นการเฉพาะจงเจาะ เพื่อให้ผู้น าท้องถิ่นต าแหน่งอื่นได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ต่อไป 
  

3 )  ค ว ร ให้ มี ก า ร จั ด ตั้ ง เ ค รื อ ข่ า ยผู้ น า ท้ อ งถิ่ น ด้ า นกา รอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดนครปฐม  ประสานความร่วมมือไปยัง
องค์กรที่สนใจและต้องการมีส่วนร่วมอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ระดมทุนในการด าเนินงานด้านนี้โดยเฉพาะ 
  

4) ผู้น าท้องถิ่นทุกต าแหน่ง ควรเป็นผู้น าหลักในการประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส านึกแก่ลูกบ้าน 
นักเรียน นักศึกษา พระลูกวัด ผู้ใต้บังคับบัญชาตามอ านาจท่ีตนเองมีอยู่ ตลอดจนเข้า
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ไปมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้มากยิ่ง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิมากขึ้นด้วยเช่นกัน 
  

5 )  ผู้ น า ท้ อ ง ถิ่ น ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ต้ น แ บ บ แ ห่ ง ผู้ น า ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
หรือเป็นผู้มีผลงานดีเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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