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การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 

 
           นายนวินยศ ประมูลจิตรสกุล2  
            รศ.ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์3  
 
                                          บทคัดย่อ 

 
การ ศึกษาวิ จั ยครั้ ง น้ี เพื่ อ ศึกษาการศึกษาวิ จั ย เ รื่ อ ง   กา รบริหา รจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลชะอม ปัญหาและอุปสรรค
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลชะอม 
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลชะอม โดยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
การศึกษาข้อมูลจากงานสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ต่างๆ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้วยการลงภาคสนามเพื่อสัมภาษณ์ กลุ่ม
ตัวอย่าง ประมาณเดือน ตุลาคม 2563 โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีระดับสูง
คือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 3 ท่าน โดยผู้ศึกษาวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญท้ังหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วัตถุประสงค์ของการศึกษา และผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการศึกษารวมถึงทฤษฎีแนวคิด และการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเป็นขอบเขตในการศึกษา 
และในการวิเคราะห์ข้อมูลน้ันได้น าข้อมูลมาสรุประเด็นท่ีส าคัญ และรายงานผลการศึกษาเชิง
พรรณนา 

 
 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลชะอม มีการด าเนินตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จอย่างดี 
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1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชะอม” ซ่ึงได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว 2ดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์ 
2นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
³อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าศึกษาอิสระ 

 
                                             บทน า 

ความส าคัญของปัญหา 
 

ประเทศไทยได้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสมบูรณ์อย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อให้ สอดคล้องกับการพัฒนาของสังคม การจากน าหลักการพัฒนาประเทศท่ีมีแบบ
แผนของประเทศทางตะวันตกท่ีเน้นการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านอุตสาหกรรม
ผลักดันให้มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก จึงท าให้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว  การพัฒนาจากภาคเกษตรกรรมสู่ ภาคอุตสาหกรรมยัง
ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีทิศทางท าให้เกิดผล กระทบ
ทางการลงทุนกับผลท่ีจะได้รับจึงเกิดการเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง
รุนแรงไม่สอดคล้องกับวิถีชุมชนในสังคมไทย การบุกรุกและการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จึงมีความรุนแรงข้ึนตามล าดับ การสมดุลในการพัฒนาจึงกระทบกับความ
เป็นอยู่ของสังคมท่ีมีความร่ ารวยกับยากจน มากข้ึนตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติท่ี
ทวีความรุนแรงข้ึนในพื้นท่ีท่ีจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          งานวิจัยน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบของเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2543 และ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จัด ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 เทศบาล และ องค์การ
บริหารส่วนต าบล ต่างมีอิสระในการตัดสินใจในการ ก าหนดทิศทาง นโยบาย และ การบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
           ในขณะท่ีประเทศไทยอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศต่างๆน้ัน กระบวนการพัฒนาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสอง



30 
 

ลักษณะท่ี  สวนทางกัน กล่าวคือ ในขณะท่ีการพัฒนาท าให้เกิดความเจริญเติบโตทางวัตถุ 
ประชาชนมีความสะดวก สบายและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเวลาเดียวกัน ผล
ของการพัฒนา ได้ส่งผลกระทบ ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อาทิ ผืนป่าอันกว้างใหญ่ต้องถูกเปลี่ยนสภาพ รวมท้ังพื้นดินท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการ
เพาะปลูก ท่ีเคยถูกจับจองเพื่อการผลิตในทางการเกษตร จนกระท่ังถึงจุดท่ีเริ่มขาดแคลน 
เน่ืองจากขายให้กับ  กลุ่มนายทุน ในขณะท่ีความต้องการใช้พื้นท่ีเพื่อการเกษตรยังคงมีอยู่ ท า
ให้เกิดแรงกดดันและบีบบังคับ ให้เกษตรกรต้องรุกเข้าจับจองพื้นดินท่ีเสื่อมคุณภาพรวมท้ังบุก
รุกพื้นท่ีป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์     
          องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ียกฐานะจากสภาต าบล มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล มีบทบาทความส าคัญต่อประชาชนในเขตพื้นท่ีหลายประการ จากโครงร่าง 
การบริหารงานขององค์บริหารส่วนต าบล มีสมาชิกมาจากการเลือกต้ังของประชาชนเกือบ
ท้ังหมด  ท าให้สามารถท่ีจะรับรู้ถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีได้อย่าง
แท้จริง และจากการท่ี ยกฐานะเป็นนิติบุคคล ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจเป็น
อิสระ ผู้บริหารมีอ านาจหน้าท่ีมากข้ึน และส่วนหน่ึงในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคือ การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (กิติศักด์ิ, 2544 : 3 อ้าง
ใน กรมการปกครอง, 2539)   
           อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านการ
จัดการและบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีความชัดเจน ประชาชนยังไม่
ทราบเกี่ยว กับแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้การให้ความ
ร่วมมือและการเอาใจใส่ของประชาชนยังมีน้อย   
           การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานน้ีมีความรับผิดชอบโดยตรงในการดูแล
รักษา ฟื้นฟูบูรณะสาธารณประโยชน์ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในท้องถ่ินของตนเอง จากการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพของหมู่บ้านและ สังคมอุตสาหกรรม การจัดการบริหารชุมชนจึงมี
บทบาทในการท่ีจะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การจัดท าแผนโครงการเพื่อแก้ไข 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเพื่อท่ีจะให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีจะต้อง
สร้างจิตส านึก การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
เข้าไปใช้ประโยชน์จากท่ีดิน สาธารณะและแหล่งน้ า ท าให้เกิดปัญหาการเกษตรท่ีขาดน้ าใน
การบริหารจัดการ การเข้าไปดูแลหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องยังขาดจิตส านึกในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในแหล่งน้ า ป่าไม้ บทบาทและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่สามารถ
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จัดการปัญหาได้จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ เอกชนในการสร้าง
เครือข่ายในการรับผิดชอบร่วมกัน 
          ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุรีมากน้อยเพียงใด เพราะผู้ศึกษาวิจัยเป็นผู้ท่ีได้อาศัยในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรีได้
สัมผัสกับองค์การบริหารส่วนต าบล จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นท่ีอื่นๆต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลชะอม 
     2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชะอม 
     3. เ พื่ อ ห า แนวทา ง ในก า รแก้ ไ ขปัญหาและ อุ ป สร รค ในกา รบริห า รจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลชะอม 
 

รูปแบบของการศึกษา 
การวิจัยครั้ ง น้ี  เป็นการวิจัยเ ชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ซึ่ งผู้ วิจัยจะ

ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากมุมมองของผู้วิจัย โดยผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีการวิจัย 2 รูปแบบ 
ดังน้ี 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ต่างๆ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้อง แล้วน าไปวิเคราะห์เพื่อต้ังค าถามในแบบสัมภาษณ์ 

2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบ
เป็นทางการ (Structured interview or formal interview) โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีมี
ค าถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 
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สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลชะอม” ในครั้ง น้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใช้วิธีการวิจัยสนาม (Field Research) โดยอาศัยข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่ม ตัวอย่าง  (Interview) การสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์การวิจัย และบทสรุปดังน้ี  
       1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชะอม 
         ผลการวิจัยพบว่าแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จะเน้นเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะว่า ต าบลชะอมพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา
มีป่าไม้ น้ าตก ล าธารท่ีอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประชาชน
ส่วนมากประกอบอาชีพท าไร่ ท านา ท าสวน ปลูกไม้ล้อมจ าหน่าย องค์การบริหารส่วนต าบล
จึงได้เน้นเร่ืองการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย มีการจัดท าโครงการต่างๆ 
เพื่อปลูกจิตส านึกให้คนในท้องถ่ินเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชะอม 

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีต าบลชะอมเป็นพื้นท่ีมีธรรมชาติ
สวยงามมีท้ังป่าไม้ น้ าตก คลองธรรมชาติ และอยู่ไม่ไกลจาก กรุงเทพมหานคร จึงมีนักลงทุน
สนใจเข้ามาท าธุรกิจกันเป็นจ านวนมาก การเจริญเติบโตรวดเร็ว ระบบการพัฒนาต่างๆของ 
ต าบลชะอมยังไม่ได้มีความรวดเร็วทันต่อการรองรับความเจริญเติบโตท่ีตามมา จึงได้เกิด
ปัญหาเช่นการตัดไม้ท าลายป่า รุกล้ าแหล่งน้ าล าธารต่างๆ ตลอดจนปัญหาด้านขยะท่ีมีมาก
จากนักท่องเท่ียว นักธุรกิจได้เข้ามาลงทุนด้านท าโฮมสเตย์ เป็นจ านวนมาก  

3. แ น วท า ง ใ น ก า รแ ก้ ไ ข ปัญ ห า แล ะอุ ป ส ร รค ใ นก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลชะอม 

ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการดูแล และหาแนว
ทางแก้ไขโดยด่วน เพราะว่าถ้าด าเนินการล่าช้าจะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับคนในพื้นท่ี 
เช่นปัญหาด้านมลภาวะ ของขยะท่ีมีมากเกินไป ปัญหาด้านป่าไม่ก็ต้องได้รับการดูแลแก้ไข 
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โดยการปลูกป่าทดแทน และป้องกันการตัดไม้ท าลายป่า เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ของผืนป่าที่
อุดมสมบูรณ์ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งนอกจากจะมีป่าไม้ แหล่งน้ า ล าคลองตาม
ธรรมชาติ แล้วยังมีสัตว์ป่า อีกมากมาย ท่ีคนในพื้นท่ีเข้าไปลักลอบ จับ ฆ่า เพื่อน ามาจ าหน่าย 
มีสัตว์ป่าบางชนิดท่ีก าลังจะสูญพันธ์ เช่นนกเงือก กระทิง ทางต าบลชะอมได้มีบทลงโทษต่อผู้ท่ี
กระท าความผิด โดยจับส่งให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินการตามกฏหมายต่อไป เพื่อเป็นการ
ป้องกันการท าลาย ลักลอบ  

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยครั้งน้ีมีความสอดคล้อง และเช่ือมโยงกับแนวคิดและทฤษฏีการบริหาร

จัดการแนวความคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความส าเร็จ 
แนวความคิดและหลักการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน ดังน้ี 

 
แนวคิดและทฤษฏีการบริหารจัดการ 
            2.1.1 ความหมายการบริหารจัดการ 
         ความหมายของการบริหาร จะรวมอยู่ในศัพท์สองค า คือการบริหาร(administration) 
และ การจัดการ (management) ซึ่งค าแรกนิยมใช้ในภาครัฐ ค าหลังนิยมใช้ในภาคธุรกิจ จึง
เรียกผู้บริหาร ในภาครัฐว่า ผู้บริหาร (administration) และในภาคธุรกิจเรียกว่าผู้จัดการ 
(management) แต่ตัว สาระหรือศาสตร์ท่ีใช้เป็นเรื่องเดียวกัน จึงมักเรียกรวมกันเป็นการ
บริหารจัดการ 
        โฮลท์ (Holt, 1993 : 3) วิโรจน์ สาระรัตนะ, (2555 : 1). โจนส์ และจอร์จ (Jones and 
George, 2014 : 5) ได้อธิบายความหมายของการบริหารในเทอมท่ีเหมือนกัน คือ การบริหาร
หมายถึง กระบวนการวางแผนการจัดองค์กร การน าและการควบคุมบุคคลและทรัพยากร
ทางการบริหาร ด าเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และขยายความทรัพยากร ขององค์การว่า หมายถึงสินทรัพย์ ได้แก่ บุคคลท่ีมีความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สิทธิบัตร 
เงินทุน และลูกค้าท่ีจงรักภักดี 
          ความหมายการบริหารจัดการ ให้ ความหมายการจัดการ (Management) ตาม
พจนานุกรมฉบับพระราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมาย " การจัดการหมายถึงการ
สั่งงาน ควบคุมงาน ด าเนินงาน " 
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        เดรค เฟรช และ ฮีทเตอร์ สวาร์ด (Derak  French  and  Heather  Saward,1983) 
ได้ให้ความหมาย  การจัดการ หมายถึง “กระบวนการ กิจกรรมหรือการศึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในอันท่ีจะเช่ือมั่นได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
        อองรี  ฟาโยล์ (Fayol, 1949) ได้กล่าวถึงการจัดการว่าเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วย
ข้ันตอนท่ีส าคัญ 5 ข้ันตอน คือ การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชา  การประสานงาน 
และการควบคุม 
        วาร์เรน บี. บราวน์ (Warren  B.Brown,1980) ให้ความหมาย การบริหาร คือ งานของ
ผู้น าท่ีใช้ทรัพยากรบริหารท้ังปวงท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน เพื่อให้เป้าหมายท่ีก าหนดไว้บรรลุผล 
        พิมลจรรย์  นามวัฒน์(2544).  ให้ความหมาย การบริหารคือ การประสมประสาน
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
        ชุบ  กาญจนประการ(2520.)  ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง การท างานของคณะ
บุคคลต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
        พยอม  วงศ์สารศรี (2542)ได้ให้ค าจ ากัดความ “การจัดการเป็นศิลปะของการใช้บุคคล
อื่นท างานให้แก่องค์การ โดยการตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และจัดโอกาสให้เขา
เหล่าน้ันมีความเจริญก้าวหน้าในการท างาน” 
         การจัดการเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ เน่ืองจากการจัดการเป็นความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอด 
มีหลักเกณฑ์ สามารถพิสูจน์ความจริงได้ ตลอดจนได้รับการศึกษาค้นคว้ากันอย่างต่อเน่ือง 
ส่วนในแง่ของการเป็นศิลป์   ซึ่งหมายถึงการประยุกต์เอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะ
การจัดการในองค์กรแต่ละองค์กรมีปัจจัยท่ีแตกต่างกัน ดังน้ันศาสตร์หรือความรู้ในด้านการ
จัดการเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถจะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ จ าเป็นต้อง
ประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์กรแต่ละองค์กร 
        ในความเห็นของผู้เขียน  ความหมายของ “การบริหารจัดการ” หมายถึง กระบวนการ
วางแผนการจัดองค์กร กิจกรรมหรือการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีในอันท่ีจะเช่ือมั่นได้ว่า 
กิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าท่ีอันท่ีจะสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาวะท่ีจะเอื้ออ านวยต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ด้วยความพยายามร่วมกันของกลุ่มบุคคลเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วย
ข้ันตอนท่ีส าคัญ 5 ข้ันตอน คือ การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชา  การประสานงาน 
และการควบคุม 
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แนวความคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
             2.2.1 ความหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
        บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2542 : 10) ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรร
มาภิบาลว่า เป็นระบบโครงสร้างของกระบวนการและความสัมพันธ์ของภาครัฐภาคเอกชน
และภาคสังคม ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของรัฐเป็นการบริหารจัดการท่ี
ดี    
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี ดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ” 
          มาตรา ๓/๑  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น 
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจาย อ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้ังน้ี โดยมีผู้รับผิดชอบ ต่อผล
ของงาน การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าท่ีต้องค านึงถึง หลักการตามวรรคหน่ึง ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้
เป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการในการปฏิบัติ
ราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 
           ในความเห็นของผู้เขียน สรุป ความหมายของ “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี”ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจาย อ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  การ
บริหารราชการท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen 
centered)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยยึดการบริหารแบบ บูรณาการ ซึ่งมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ใน 
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การด าเนินภารกิจของรัฐจะต้องมีการเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่าย ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจ าเป็น โดยลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงจากท่ีเป็นอยู่เดิม มีการ
ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยจะต้องมีการทบทวน และปรับปรุง
กระบวนการข้ันตอนท างานใหม่อยู่ เสมอ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับ
การตอบ สนองความต้องการ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมุ่ง เน้นถึงความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ ส่วน
ราชการ จะต้องสร้างระบบการควบคุมตนเอง โดยมีการตรวจสอบ ติดตาม วัดผล 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความส าเร็จ   
                2.3.1 ความหมายเกี่ยวกับความส าเร็จ   
          ความหมายเกี่ยวกับความส าเร็จ ตามตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. ๒๕๔๖บทบัญญัติในส่วนน้ีเป็นการก าหนดวิธีการ
ท างานของส่วน ราชการท้ังในกรณีท่ีให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและสามารถวัด ความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติแต่ละภารกิจ โดยก าหนดให้ส่วนราชการต้อง ปฏิบัติตามหลักการ ดังน้ี 
                     1. หลักความโปร่งใส  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๐ เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วน
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน 
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณท่ีต้องใช้ในแตะละงานหรือโครงการ 
และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบท่ัวกันด้วยการก าหนดให้ส่วนราชการต้อง
ใช้หลักความโปร่งใสน เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานท่ี 
สามารถเปิดเผยให้บุคคลท่ัวไปตรวจสอบประสิทธิภาพในการท างาน  
                     2. หลักความคุ้มค่าหลักความคุ้มค่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ 
การบริหารราชการซึ่งสามารถวัดผลได้ และจะเป็นข้อมูลส าคัญในการ น ามาใช้ปรับปรุงวิธีการ
ท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ต่อไป 
                    3. หลักความรับผิดชอบมีข้ึนเพื่อให้การปฏิบัติราชการในระยะ ต่อไปมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานท่ีเกิดข้ึนจากความล่าช้าหรือละเลย ไม่ยอมปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งส่งผลให้
เกิดความเสียหายในการบริหาร ราชการ และประชาชนได้รับความเดือดร้อน    
              ความหมายของความส าเร็จ 
         จากการศึกษาความหมายของความส าเร็จ  พบว่า มีผู้ให้ความหมายของความส าเร็จไว้
ดังน้ี 
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         นิตย์ สัมมาพันธ์ (2548 : 10) กล่าวว่าความส าเร็จ หมายถึง ความสามารถขององค์กร
ท่ีต้ังแผนปฏิบัติงานและด าเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
         พวงรัตน์  เกสรแพทย์และดุษฏี  โยเหลา (2546 : 21) กล่าวว่า ความส าเร็จ หมายถึง
ความสามารถในการบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ด้านการบริหาร ด้วยการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           อานันท์  ชินบุตร (2554) กล่าวว่า ความส าเร็จ หมายถึง ความสามารถในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน การต้ังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้บรรลุผลตามท่ีต้ังไว้ 
            ในความเห็นของผู้เขียนสรุปได้ว่า  ความส าเร็จ  หมายถึง ความสามารถ ในการ
ด าเนินธุรกิจให้บรรลุตามการวางแผนการจัดการ  การด าเนินการตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุผลส าเร็จ  ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิผล 
             สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550 : 120) กล่าวว่า  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การบริหารคือ 
             1. การยอมรับและการสนับสนุนของฝ่ายบริหารอย่างแท้จริง  จะช่วยให้มีการน าไป
ปฏิบัติในทุกระดับท้ังท้ังองค์กร 
             2. ต้องระบุวัตถุประสงค์  หรือเป้าหมายให้ชัดเจน สามารถวัดได้ ต้องเข้าใจง่าย ท้า
ทายมีเหตุผล อธิบายได้ สามารถบรรลุได้ และต้องก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน 
             3. ต้องมีการปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ ตามก าหนดท่ีวางไว้ 
             4. ต้องมีความเช่ือมั่นในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา  และต้องถ่ายทอด
ประสบการณ์เพื่อสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา 
                สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร  เป็นการมีกระบวนการหรือ
การประมวลผลด้วยการเอาความรู้ต่างๆ ท่ีได้เพื่อท าการคิดและสร้างสรรค์ต่างๆ ข้ึนมาและท่ี
ส าคัญต้องมีความคิด  หัวใจหลักในการท่ีจะให้องค์กรบริหารงานบรรลุผลตามท่ีต้ังเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
               ความส าเร็จของการพัฒนาองค์กร 
                    ศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์  (2543  :  136-137) ได้ให้ความหมายของความส าเร็จ
ของการพัฒนาองค์กรข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการดังน้ี 
             1. ความต้ังใจของผู้บริหารท่ีจะมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบกับปัญหาท่ีมีอยู่ใน
องค์กร 
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             2. ความเข้าใจของผู้บริหารเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของมนุษย์ 
             3. ทัศนคติของผู้บริหารเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนแปลง  ผู้บริหารทุกคนต้อง
เตรียมการส าหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ความสามารถหลักการขององค์กรใดองค์กร
หน่ึงในการปรับปรุงและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงย่อมข้ึนอยู่กับผู้บริหาร 
             4. โครงสร้างขององค์กรต้องสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้  หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ
โครงสร้างขององค์กรควรผกผันตามวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีต้องปรับเปลี่ยนได้ตามข้อมูล
ย้อนกลับได้จากการประเมินผลการพัฒนาองค์กร 
             5. ระบบการติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในองค์กร 
             6. ต้องมีการวางแผนหรือแม่แบบไว้ท้ังระบบและเป็นโครงการระยะยาวท่ีต่อเน่ือง 
                   Bechard , R., & Harris , R. T. ( 1987 ).   ได้เสนอเงื่อนไขต่อความส าเร็จ
ของการพัฒนาองค์กรดังน้ีคือ 
            1. การพัฒนาองค์กรจะต้องเป็นการวางแผนการเปลี่ยนแปลงท้ังระบบ มิใช่มองแต่
ระบบย่อยใดระบบหน่ึงเท่าน้ัน 
            2. การพัฒนาองค์กรจะต้องเป็นความพยายามระยะยาวต่อเน่ือง 
            3. ผู้บริหารระดับสูงต้องรับทราบ  รับรู้  เต็มใจเข้ามามีส่วนร่วม  ต้ังแต่เริ่มต้นการ
วางแผนจนถึงข้ันการลงมือปฏิบัติงานและข้ันวัดผลประเมิน 
            4. การเปลี่ยนแปลงต้องมีความสัมพันธ์กับนโยบาย  เป้าหมายขององค์กร 
            5. การพัฒมนาองค์กรต้องมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม 
            6. เทคนิคการพัฒนาองค์กรท่ีน ามาใช้ ความเสริมด้วยประสบการณ์ท่ีได้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในองค์กรด้วย 
            7. มุ่งพัฒนาทีมงาน  เน้นความรับผิดชอบของงานท่ีกลุ่มมากกว่ารายบุคคล        
                     Parker, S. K., Axtell, C. M., & Turner, N. (2001).  อธิบายว่าทีมเป็นกลุ่ม
บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กันต้องพึ่งพากันเพื่อปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์  คนกลุ่มน้ีมีเป้าหมาย
ร่วมกันและยอมรับว่าวิธีเดียวท่ีจะท าให้งานส าเร็จ คือ การท างานร่วมกัน 
           สมใจ  ลักษณะ (2546 : 6-7) กล่าวว่า การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานมี 4 
ลักษณะดังน้ี 
              1. การบรรลุเป้าหมายของความส าเร็จ (Goal Accomplishment) หมายถึง การ
พิจารณาผลผลิต (Output) ขององค์กรว่าตรงกับเป้าหมายท่ีต้องการเพียงใด 
               2. การจัดหาปัจจัยทรัพยากร (System Resource) หมายถึง ความสามารถใน
การจัดหาและจัดสรรทรัพยากร เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของการจัดหาทรัพยากรใน
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ลักษณะท่ีมีเพียงพอส าหรับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ และจัดสรรอย่างถูกต้องเหมาะสม 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานส าเร็จตาม 
               3 .  ก ร ะ บวนก า รปฏิ บั ติ ง า น  ( Internal Process Operations) หมา ย ถึ ง 
กระบวนการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทของแต่ละกลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  การ
ไหลเลื่อนส่งต่อ(Flow) ของงาน การมีประสิทธิภาพของการท างานท่ีได้งานครบถ้วน  มีการ
ใช้นวตกรรมและเทคโนโลยีช่วยปฏิบัติงาน  บุคคลท างานเต็มศักยภาพ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและระหว่างกลุ่มมีความราบร่ืน  ไม่มีข้อขัดแย้ง 
               4 .  ความพอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) หมายถึง  ผลงาน
ความส าเร็จขององค์กรและกระบวนการปฏิบัติท่ีใช้ น ามาซึ่งความพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ 
เพียงใด กลุ่มคนท่ีสมควรพิจารณาคือ  ลูกค้า ทีมบริหารองค์กร และพนักงาน เป็นต้น  
                ทฤษฏี ค ว า ม ต้ อ ง ก า รประ ส บคว า มส า เ ร็ จ  ( The Need to Achieve 
Theoiy.1961) เป็นทฤษฏีของ David C. Mccelland and J.W. Atkinson ตามทฤษฏีเช่ือว่า
โดยปกติแล้วความต้องการท่ีมีอยู่ในตัวคน มีอยู่สองชนิดคือ ความต้องการความสุข  และความ
ต้องการปราศจากความเจ็บปวดแต่ความต้องการอย่างอื่นก็จะเกิดข้ึนมาภายหลังด้วยการ
เรียนรู้ ด้วยเหตุน้ีจึงสรุปได้ว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็จะมีความต้องการเหมือนกันแต่จะมีมากน้อย
แตกต่างกันได้แก่ 
      1. ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) หมายถึงความต้องการท าสิ่ง
ต่างๆ ให้ดีข้ึนหรือมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อความส าเร็จ บุคคลท่ีต้องการความส าเร็จจะมี
ลักษณะการแข่งขัน ชอบท างานท่ีท้าทาย ต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อประเมินผลงานมี
ความช านาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง เช่น ในเร่ีองการแก้บัญหาหรือการท างานท่ี
มีความซับซ้อน 
      2. ความต้องการอ านาจ (Need for Power) หมายถึงบุคคลต้องการอ านาจเพื่อมีอิทธิพล
เหนือผู้อื่น ต้องการเป็นผู้น าในการตัดสินใจ บุคคลซึ่งต้องการอ านาจจะมีความพยายาม
เพื่อท่ีจะมีอิทธิพลเหน่ือผู้อื่น มีความพอใจท่ีจะอยู่ในสถานการณ์แข่งขันหรือสถานการณ์ซึ่งมุ่ง
ท่ีสถานภาพ และมีความภาคภูมิใจ 
      3. ความต้องการผูกพัน (Need for Affiliation) หมายถึง บุคคลต้องการการยอมรับ 
ต้องการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ต้องการมีความสัมพันธ์และผูกพันกับสมาชิกในกลุ่มมีความเป็น
มิตรไมตรีและมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อบุคคลอื่น     
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แนวความคิดและหลักการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              3.1 ความหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
                   ทรัพยากรธรรมชาติ  (Natural  Resources) หมายถึง  สิ่งต่างๆ (สิ่งแวดล้อม) 
ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  และมนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน น้ า 
ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน และก าลังแรงงานมนุษย์  เป็นต้น 
      วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2535) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ทรัพยากรธรรมชาติ” ไว้ว่า  
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งท่ีปรากฏอยู่ตามธรรมชาติหรือเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ซึ่ง
มนุษย์ สามารถน ามาใช้เพื่ออ านวยประโยชน์แก่มนุษย์และสภาวะธรรมชาติด้วยกันเองได้ เช่น 
น้ า ประมง ป่า ไม้ ดิน แร่ธาตุ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า รวมท้ังมนุษย์ด้วย 
         นิวัติ เรืองพานิช (2517) ได้อธิบายไว้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) 
หมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีประโยชน์ สามารถสนองความต้องการของมนุษย์ได้ 
หรือ มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ ท้ังน้ีรวมถึงพลังงานของมนุษย์ด้วย  
        จารุบุตร เรืองสุวรรณ (2514) กล่าวว่า ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง หมู่เหล่าหรือบ่อ 
เกิดของทรัพย์ท่ีจะน ามาบ าบัดสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว  
        สมิทธิ์ สระอุบล (2532) มองว่า ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ 
ในทางเศรษฐกิจท่ีมี เป็นเองหรือท่ีมีอยู่แล้ว เพียงแต่มนุษย์ขวนขวายหามาสนองความต้องการ
ของ มนุษย์ท่ีเป็นอยู่ให้สุขสบายเท่าน้ัน  
       เกษม จันทร์แก้ว (2544) ให้ความหมายของค าว่าทรัพยากรธรรมชาติไว้ว่าหมายถึง สิ่ง 
ต่างๆ ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติและให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง  
       จักรพันธุ์ ปัญจะสุวรรณ (2545) อธิบายว่า ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งท่ี เกิดข้ึน 
เองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือมนุษย์
น ามา สนองความต้องการในด้านปัจจัยสี่ ถ้าขาดทรัพยากรธรรมชาติเสียแล้ว มนุษย์จะไม่
สามารถด ารงชีวิต อยู่ได้ ตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ดิน อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า  แร่
ธาตุ พลังงาน รวมท้ัง ทรัพยากรพลังงานมนุษย์ด้วย  
       สวัสด์ิ โนนสูง (2543) เสนอว่าทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) หมายถึง สิ่ง 
ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มนุษย์น ามาใช้ประโยชน์เพื่อการด ารงชีวิตท่ีดีข้ึนได้ เช่น 
แสงอาทิตย์ อากาศ น้ า ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า หิน แร่ และมนุษย์ บางชนิดมีความสวยงามเหมาะ
แก่การพักผ่อนหย่อน ใจ จากความหมายทรัพยากรธรรมชาติ สามารถสรุปได้ว่า 
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
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ของมนุษย์ และสามารถสนองความ ต้องการของมนุษย์ได้ หากทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ี
เสื่อมโทรมหรือสูญเสียไป มนุษย์จะไม่สามารถ ด ารงชีวิตอยู่ได้  
            สิ่งแวดล้อม (Environmental) หมายถึง  สิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวเรา ท้ังสิ่งท่ีมีชีวิต 
สิ่งไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมท้ังสิ่งท่ี เกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติ ธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล 
มหาสมุทร พืช พรรณ สัตว์ต่าง ๆ   และสิ่งท่ีมนุษย์เป็นผู้สร้างข้ึน หรืออาจจะกล่าวได้ว่า 
สิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างข้ึนในช่วงเวลา
หน่ึง เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์น่ันเอง 
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดย มนุษย์เป็นตัวการส าคัญท่ีท าให้
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงท้ังในทางเสริมสร้างและท าลาย  
            สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ท่ีอยู่รอบ ๆ ตัว ท้ังสิ่งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งเกิดจาก การ 
กระท าของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   
             2.1) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จ าแนกได้ 2 ชนิด คือ   
                   2.1.1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่  อากาศ ดิน ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ทัศนียภาพต่าง ๆ ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร
และ ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด  
                   2.1.2) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพหรือชีวภูมิศาสตร์ ได้แก่ พืชพันธุ์ธรรมชาติต่าง 
ๆ สัตว์ป่า ป่าไม้ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ท่ีอยู่รอบตัวเราและมวลมนุษย์   
             2.2) สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมประดิษฐ์ หรือมนุษย์เสริมสร้างข้ึน 
ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีมนุษย์เสริมสร้างข้ึนโดยใช้กลวิธีสมัยใหม่ ตามความเหมาะสม
ของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น เครื่องจักร เครื่องยนต์ รถยนต์ พัด
ลม โทรทัศน์ วิทยุ ฝนเทียม เข่ือน บ้านเรือน โบราณสถาน โบราณวัตถุ อื่น ๆ ได้แก่ อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย ค่านิยม และสุขภาพอนามัย   
 การใช้ค าว่า "ทรัพยากรธรรมชาติ" และค าว่า "สิ่งแวดล้อม" จากการพิจารณาว่าค าท้ัง สองน้ีมี
ท้ังความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน โดย 
       เกษม จันทร์แก้ว (2525) ได้เสนอไว้ดังน้ี 
        1) ความคล้ายคลึงกัน ในแง่น้ีพิจารณาจากท่ีเกิด คือ เกิดข้ึนตามธรรมชาติเหมือนกัน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างเป็นสิ่งท่ีให้ประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นกัน มนุษย์รู้จักใช้ 
รู้จักคิดใน การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ และมนุษย์อาศัยอยู่ในทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ 
ก็ให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ แล้วมนุษย์ก็เรียกสิ่งต่าง ๆ ท้ังหมดว่า 
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"สิ่งแวดล้อม" ความคล้ายคลึง กันของค าว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ ท่ีว่ า
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหน่ึงของ สิ่งแวดล้อม  
         2) ความแตกต่าง ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่สิ่งแวด 
ล้ อม น้ันประกอบ ด้วยทรัพยากรธรรมชา ติ  และสิ่ ง ท่ี ม นุษย์ ส ร้ า ง ข้ึน โดยอ า ศั ย
ทรัพยากรธรรมชาติ หาก ขาดทรัพยากรธรรมชาติ มนุษย์จะไม่สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 
ได้เลย ถ้าแยกมนุษย์ออกมาในฐานะผู้ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่าง ๆ ในโลกน้ี เมื่อกล่าวถึงสิ่งท่ี 
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ จึงควรใช้ค าว่า "ทรัพยากรธรรมชาติ" แต่ถ้าต้องการกล่าวรวม ๆ ถึง
สิ่งท่ี เกิดข้ึนตามธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนก็ควรใช้ค าว่า "สิ่งแวดล้อม" แต่ถ้าต้องการ
เ น้น เ รื่ อ ง  ทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่ ง แวดล้ อมไปพร้ อม ๆ  กั น  ก็ ควร ใ ช้ค า ว่ า 
"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"   
         ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เกษม จันทร์แก้ว , 2544) 1) 
ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งตามลักษณะท่ีน ามาใช้ได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ   
         1.1) ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้น ได้แก่  
               1.1.1) ประเภทท่ีคงอยู่ตามสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย เช่น 
พลังงาน จากดวงอาทิตย์ ลม อากาศ ฝุ่น ใช้เท่าไรก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่รู้จักหมด   
               1.1.2) ประเภทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากถูกใช้ในทางท่ีผิด เช่น ท่ีดิน น้ า 
ลักษณะภูมิประเทศ ฯลฯ ถ้าใช้ไม่เป็นจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา ได้แก่ การปลูกพืชชนิด
เดียวกัน ซ้ า ๆ ซาก ๆ ในท่ีเดิม ย่อมท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ ได้ผลผลิตน้อยลงถ้าต้องการให้ดิน
มีคุณภาพดีต้อง ใส่ปุ๋ยหรือปลูกพืชสลับและหมุนเวียน   
        1.2) ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดสิ้นไป ได้แก่  
               1.2.1) ประเภทท่ีใช้แล้วหมดไป แต่สามารถรักษาให้คงสภาพเดิมไว้ได้ เช่น ป่าไม้ 
สัตว์ป่า ประชากรโลก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน นํ้าเสียจากโรงงาน นํ้าในดิน ปลาบางชนิด 
ทัศนียภาพอันงดงาม ฯลฯ ซึ่งอาจท าให้เกิดข้ึนใหม่ได้   
               1.2.2) ประเภทท่ีไม่อาจท าให้มีใหม่ได้ เช่น คุณสมบัติธรรมชาติของดิน พร 
สวรรค์ของมนุษย์ สติปัญญา เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ชาติ ไม้พุ่ม ต้นไม้ใหญ่ ดอกไม้ป่า สัตว์บก 
สัตวนํ้์า ฯลฯ   
               1.2.3) ประเภทท่ีไม่อาจรักษาไว้ได้ เมื่อใช้แล้วหมดไป แต่ยังสามารถน ามายุบ ให้ 
กลับเป็นวัตถุเช่นเดิม แล้วน ากลับมาประดิษฐ์ข้ึนใหม่ เช่น โลหะต่าง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน 
ทองค า  
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              1.2.4) ประเภทท่ีใช้แล้วหมดสิ้นไปน ากลับมาใช้อีกไม่ได้ เช่น ถ่านหิน นํ้ามันก๊าซ 
อโลหะส่วนใหญ่ ถูกน ามาใช้เพียงครั้งเดียวก็เผาไหม้หมดไป ไม่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้   
              ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พิเชฎฐ์ หลั่งทรัพย์, 2546)   
              1)  ให้ความร่มรื่นแก่มนุษย์ สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจะสร้างความร่ม
รื่น ให้แก่มนุษย์และสัตว์ เช่น นํ้าตก ป่าเขา ถ้า สัตว์ป่า และทะเล รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของ
แต่ละภาค แต่ละท้องถ่ิน ท่ีใดมีสิ่งแวดล้อมท่ีสวยงามจะท าให้ประชาชนท่ัวโลกอยากจะชม
และไปท่องเท่ียว ประเทศน้ัน ท าให้เกิดธุรกิจการท่องเท่ียวเกิดข้ึน ส่งผลให้เงินรายได้จาก
ต่างประเทศเข้าในประเทศท า ให้ได้เปรียบดุลการค้า   
             2)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติมากจะได้เปรียบ 
ประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติน้อย เพราะทรัพยากรธรรมชาติเมื่อมีมากสามารถส่งออกขาย
ใน ประเทศเพื่อนบ้านน าเงินรายได้เข้าประเทศ ท าให้สามารถขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและ อุตสาหกรรมได้รวดเร็ว เพราะมีวัตถุดิบในประเทศ ต้นทุนการผลิตตํ่า 
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แร่ ธาตุ ป่าไม้ นํ้ามัน ก๊าซ ถ่านหิน เป็นต้น   
              3)  เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต สิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีอยู่ตามธรรมชาติสามารถ 
อ านวยความสะดวกสบายแก่มนุษย์ในการด ารงชีวิตตามธรรมชาติ เช่น ข้าว เป็นอาหารของ
มนุษย์ บ้านเป็นท่ีอยู่อาศัยโดยการตัดไม้จากป่ามาเลื่อยเป็นช้ินเล็กๆ ตามขนาดต่างๆ ผ้าฝ้าย
และผ้าพื้นเมือง น ามาทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม สมุนไพรต่างๆ ท่ีเกิดตามธรรมชาติมนุษย์น ามาสกัด
เป็นยารักษาโรค เป็นต้น 
              4) แปรสภาพวัตถุของเสียมาใช้งาน เศษอาหารท่ีเหลือจากการบริโภค ขยะมูลฝอย 
มูล สัตว์ และเศษใบไม้ ถ้าปล่อยท้ิงไว้อาจเกิดการเน่าบูด มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์จาก
การท าปุ๋ย หมักไว้ใช้เพาะปลูกหรือจ าหน่ายได้ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย  
             5) ปรับสภาพธรรมชาติให้สมดุล สิ่งแวดล้อมช่วยปรับสภาพธรรมชาติของมนุษย์
และ สัตว์ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตให้สมดุลกัน เช่น เวลากลางวันพืชปรุงอาหารได้ก๊าซออกซิเจน
ท่ีเป็น ประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์   
             6) สร้างความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ สิ่งอ านวยความสะดวกในบ้านและท่ีท างาน 
ตลอดจนการติดต่อสื่อสารท่ีทันสมัย สร้างความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ ถือว่าเป็น
สิ่งแวดล้อมท่ี มนุษย์สร้างข้ึนและทันสมัย เช่นโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ รถยนต์ เครื่องบิน และ
สิ่งอ านวยความ สะดวกอื่นๆ เป็นต้น   
              สาเหตุท่ีท าให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย (สวัสด์ิ โนนสูง, 2543) 
               1) สาเหตุทางตรง   
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                   1.1) เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เป็นสาเหตุท่ีพบมากท่ีสุด ตัวอย่างได้แก่ 
การ ก่อสร้างถนนและอาคารท าให้เกิดปัญหาฝุ่นผงในอากาศ การเผาหญ้าหรือฟางในไร่นาท า
ให้เกิดควัน การท าเหมืองแร่ท าให้เกิดฝุ่นผงและตะกอนดิน การใช้สารเคมีทางการเกษตรท า
ให้มีสารพิษตกค้างใน ดิน ในนํ้าและพืชผลการถลุงแร่และใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงท าให้เกิด
ฝุ่นผงและก๊าซพิษ และการท้ิง ขยะซึ่งท าให้นํ้าเสีย   
                   1.2) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เช่น ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด และ 
แผ่นดินไหว ท าให้เกิดฝุ่นผงและควัน การเกิดฝนตกท าให้นํ้าในแหล่งนํ้าสกปรกเน่ืองจากมี
ตะกอนดิน และซากอินทรียวัตถุมากผิดปกติ เป็นต้น   
             2) สาเหตุทางอ้อม    
                     2.1) การเพิ่มของประชากร (Population growth) แม้ปัจจุบันการวางแผน
ครอบ ครัวจะเป็นท่ียอมรับมากข้ึน แต่แนวโน้มของการเพิ่มประชากรโลกยังคงสูง เกิดการ
ขยายตัวของสังคม ต้องใช้ทรัพยากรเพื่อการอยู่รอดมากข้ึน และท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตามมา   
                      2.2) ปัญหาทางเศรษฐกิจ (Economic problem) ความยากจนเป็นเหตุให้
มนุษย์ ต้องใช้ทรัพยากรมากข้ึนโดยไม่ค านึงถึงผลเสีย ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจพอท่ีจะ
แก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม ถ้าหากมีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะใช้ทรัพยากรมากเกินความจ าเป็น
ข้ันพื้นฐานจนก่อ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นกัน   
                        2.3) ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and 
technological advance) ความก้าวหน้าทางวิทยาการจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการขาดแคลน
ทรัพยากร และปัญหาสิ่ งแวดล้อมเสื่อมโทรมเพราะมนุษย์สามารถส ารวจและน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ประโยชน์ได้มากและรวดเร็วข้ึน ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดมลพิษได้
มากตามไปด้วย  
              ท้ังน้ี การจัดการทรัพยากรธรรมชาตินอกจากจะใช้หลักการการจัดการแบบบูรณา
การแล้วจะต้องมองทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นองค์รวมด้วย (Holistic Approach) เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน่ืองจากปัญหาทรัพยากรมีความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อนเกี่ยวโยงกับ
หลายมิติ ทุกสิ่งทุกอย่างต่างเกี่ยวพันและส่งผลกระทบซึ่งกันและกันท้ังสิ้น อาจจะเป็น
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทันทีหรือไม่ก็ตาม และอาจจะเกิดผลกระทบท่ีมนุษย์เองอาจคาดไม่ถึงก็ได้ 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลชะอม  โดยการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติข้ึนมา เพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึกของคนในพื้นท่ีให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง และโครงการท่ีจัดท าควรมีรางวัลเพื่อ
เพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมครงการ  

 การท่ีจะประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการควรร่วมมือประสานงานกับทุกฝ่าย 
โดยมีเจ้าภาพเพื่อติดตามผลงาน  การท างานควรท าอย่างต่อเน่ืองและเอาใจใส่ ควรเชิญ
วิทยากรผู้รู้ผู้เช่ียวชาญเพื่อมาวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้
เกิดประโยชน์ยิ่งข้ึน 
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