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การใช้ลักษณะเฉพาะทางสังคมสร้างความยั่งยืนกิจกรรมทาง              
สิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Making Use of Social Niche to persist in Environmental Activities In The Local 

Administrative Organization
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บทคัดย่อ
  บทความนีม้วีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาการใช้ลักษณะเฉพาะทางสังคมต่อการสร้างความต่อเนือ่งกจิกรรมทางส่ิงแวดล้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายหลงัการรับบริการวชิาการของโครงการศกึษาวจิยัและพฒันาสิง่แวดล้อมแหลมผกัเบีย้ 
ประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย องค์กรที่ด�าเนินกิจกรรม ทางสิ่งแวดล้อม จ�านวน 129 องค์กร เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม การน�าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบหาตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตัวผลการศึกษาพบว่า จากตัวแปรอิสระทั้งหมด 33 ตัว มีตัวแปร
อิสระ 4 ตัว คือปัจจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (TECHNO_INNO) ความพร้อมขององค์กรด้านบุคลากร (PER) ความ
พร้อมขององค์กรด้านงบประมาณ (BUD) และความพร้อมขององค์กรด้านผูน้�า (LEAD) สามารถร่วมกนัท�านายความต่อเน่ือง
ของกิจกรรมการก�าจัดขยะและบ�าบัดน�้าเสียหลังการรับบริการวิชาการฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 74.1

ค�ำส�ำคัญ: ลักษณะเฉพาะ ลักษณะเฉพาะทางสังคม

Abstract
  The objectives of this research were to investigate social niche in order to create the continuing in 
Environmental Acrivities. The study samples obtained by systematic random sampling, consisted of 129 
organizations. The data were collected by questionnaires which were tested by descriptive statistics 
including percentage mean standard deviation. The analytical statistics scrutinized by the stepwise 
multiple regression analysis with the statistical significant at .05.
  Research results indicated that the Factors impelling local administrative organization comprised 
technological and innovation factors personnal willingness and budgetary readiness shared the prediction of 
74.1%. 
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  The above-mentioned resulted led to the following recommendation for creating consistently in 
Environmental Activities for the local administrative organiztion, it should be giving priority on leader and 
technological and innovation factors.
 
Key words: Niche, Social Niche 

บทน�า
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาท่ีส�าคัญยิ่งในโลก
ปัจจบุนั ซึง่มรีปูแบบทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาและ
มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถ
เกิดขึ้นทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ที่ประชากรอาศัย
อยู่หนาแน่น เขตอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดของเสีย
และมลพิษทั้งในรูปของขยะมูลฝอย น�้าเสีย และอื่นๆ ซึ่ง
ปัญหาที่พบมักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ของสภาพแวดล้อม 
นั้นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความ
ส�าคญัอย่างยิง่ ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยทางการปกครองจ�านวน
เลก็ๆ ทีม่มีากมายกระจายอยูท่ัว่ประเทศ และมคีวามใกล้ชิด
กับปัญหาโดยพ้ืนที่เหล่าน้ันย่อมมีความแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนใน
ท้องถ่ินนัน้ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเกีย่วพันกบั
ประชาชน  มีการปรึกษาหารือกับประชาชน  ซึ่งจะท�าให้
ประชาชนได้มคีวามใกล้ชิดกับองค์กรทีท่�าการตดัสนินโยบาย
ด้วยอ�านาจรัฐ และใช้ทรัพยากรเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น  
  ที่ผ่านมามีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ความ
สนใจขอรับบริการวิชาการด้านการก�าจัดขยะและบ�าบัด 
น�้าเสียของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริเพื่อน�าไปปฏิบัติ
ในพืน้ทีข่องตน ซึง่จากการศกึษาเบ้ืองต้นพบว่ามบีางหน่วย
งาน สามารถน�าเอาความรูท้ีไ่ด้จากการขอรบับรกิารวชิาการ
ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและด�าเนินงานต่อเน่ืองมา
จนถึงปัจจุบัน ในขณะที่ผู้รับบริการวิชาการ บางหน่วยงาน
เมื่อมาขอรับบริการวิชาการแล้ว ด�าเนินการได้ไม่ครบ
กระบวนการหรือไม่ได้น�าไปปฏิบัติซ่ึงท�าให้โครงการต้อง
หยุดชะงัก ไม่ประสบผลส�าเร็จ ท้ังน้ีสาเหตุส่วนหน่ึงอาจ
เกิดจากข้อจ�ากัดและความพร้อมของผู้รับบริการ ไม่ว่าจะ
เป็น วฒันธรรม ภมูหิลังทางสิง่แวดล้อม ปัจจัยทางกายภาพ 
ปัจจัยความพร้อมขององค์กร ผู้น�า งบประมาณ วัฒนธรรม

องค์กร เป็นต้น ซึง่คุณลักษณะดังกล่าวเรยีกว่าลักษณะเฉพาะ
ทางสังคม นอกจากน้ันรูปแบบการให้บริการวิชาการของ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นรูปแบบการให้บริการค�า
ปรึกษาตามความต้องการของกลุ่ม หรือองค์กรในเรื่องของ
ประเภทของบริการ ได้แก่ การก�าจัดขยะ การบ�าบัดน�้าเสีย 
และบรกิารวชิาการอืน่ๆ โดยการให้บรกิารวชิาการดงักล่าว
ยังไม่ได้พิจารณาถึงรูปแบบที่เหมาะสม หรือสอดคล้องกับ
ลกัษณะเฉพาะทางสงัคมของผูร้บับรกิารวชิาการ นอกจากน้ี
แล้วยังขาดการติดตามอย่างเป็นระบบเพื่อดูความต่อเน่ือง
หลังจากรับบริการวิชาการไปแล้ว และ ยังไม่มีการศึกษา
เพื่อพิจารณาหารูปแบบที่เหมาะสมของการให้บริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะทางสังคม

วัตถุประสงค์
  เพื่อศึกษาการใช้ลักษณะเฉพาะทางสังคมต่อการ
สร้างความยั่งยืนกิจกรรมทางส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังการรับบริการวิชาการของ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

สมมติฐาน
  ลักษณะเฉพาะทางสังคมของผู้รับบริการวิชาการ มี
อทิธพิลต่อความยัง่ยนืในการด�าเนนิกิจกรรมทางสิง่แวดล้อม

ขอบเขตการวิจัย
  ท�าการศกึษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่าขอรบั
บรกิารวชิาการของโครงการศกึษาวจิยัและพฒันาสิง่แวดล้อม
แหลมผักเบ้ียอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2548–2557 ประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบ
ด้วย องค์กรทีม่าของรบับรกิารวชิาการ จ�านวน 129 องค์กร 
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถาม 
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น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบหาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพล
ต่อตัวแปรตาม โดยวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การตรวจเอกสาร
  ลักษณะเฉพาะทางสังคม หมายถึง องค์ประกอบ
ของสังคมที่มีโครงสร้างและหน้าท่ีเฉพาะตามท่ีถูกก�าหนด
โดยสภาพแวดล้อม ลักษณะเฉพาะทางสังคมยังหมายถึง
การน�าเอาทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกองค์กรมาใช้
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายหรือกิจกรรมขององค์กร (Taylor, 1997: 223) 
กล่าวคือ โครงสร้างของสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวก�าหนดให้ 
ลกัษณะเฉพาะทางสงัคม มีโครงสร้างแบบหนึง่ๆ และแสดง
หน้าที่ตามที่ถูกก�าหนดโดยโครงสร้างของสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะเฉพาะทางสังคมจึงมีความหมายในสองลักษณะ 
กล่าวคือ ความหมายในเชิงสถิต (static) ที่หมายถึง องค์
ประกอบของสังคมหรือองค์กรท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว และ 
ความหมายในเชิงพลวัตร (dynamic) ที่หมายถึง การเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมหรือโดยการน�าทรัพยากร
มาจากสภาพแวดล้อมมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร (Popielarz and Neal, 2007) 

ที่มาของแนวคิด 
  แนวคิดเรื่องลักษณะเฉพาะทางสังคม เป็นแนวคิด
พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดทางนิเวศวิทยา ในเรื่องลักษณะ
เฉพาะทางสิ่งแวดล้อม (ecological niche) ซึ่งเป็นแนวคิด
ทีใ่ช้ในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีีวติกับสิง่แวดล้อม 
โดยมุ่งเน้นไปที่ลักษณะเฉพาะของโครงสร้าง (structure) 
และบทบาทหน้าที่ (function) ของสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ จน
ท�าให้ระบบสิ่งแวดล้อมนั้นแสดงบทบาทและหน้าที่เฉพาะ
ของสิ่งแวดล้อมนั้นๆ แนวคิดเร่ืองลักษณะเฉพาะทาง
สิ่งแวดล้อม พัฒนาขึ้นมาโดย Grinnell ในปี 1904 โดยใช้
อธิบายลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ของท่ีอยู่อาศัยของนก
ชนิดหนึ่ง ต่อมาในปี 1927 ได้มีการขยายแนวคิดนี้โดย ใช้
ในการอธิบายความหมายของพฤติกรรมของสัตว์ว่า จะมี
ลกัษณะพฤตกิรรมอย่างไรก็ขึน้อยูก่บัลกัษณะของสิง่แวดล้อม
ที่เป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมของสัตว์ชนิดนั้นๆ จนกระทั่งใน
ปี 1957 ที่ Hutchinson ได้พัฒนาแนวคิดนี้จนเป็นที่

ยอมรับกันทั่วไป Hutchinson (1957) อธิบายว่าสิ่งมีชีวิต
หนึ่งๆ จะมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ ได้ ก็ขึ้นอยู่กับ
ทรัพยากร (resources) ที่สิ่งมีชีวิตนั้นๆ ใช้ในการบริโภค
เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ (ซ่ึงรวมถึงความมากน้อย
ของศัตรทูีค่กุคามสิง่มชีวีตินัน้ๆ) และระดบัความอดทนของ
สิ่งมีชีวิตต่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมนั้นๆ ต่อมาได้มี
การพฒันาต่อยอดแนวคิดของ Hutchinson ไปศึกษาตวัแปร
ทางสิ่งแวดล้อมเฉพาะอื่นๆ ว่าจะมีผลอย่างไรต่อพฤติกรรม
ของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งมีการน�าแนวคิดเรื่องโครงสร้างและ
หน้าที่มาอธิบายสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมด้วย 
  ecological niche หมายถึง ลักษณะเฉพาะของ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ส่ิงมีชีวิตสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ 
ลักษณะเฉพาะดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ การ
ปรับตัวระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู ่ร ่วมกันในสภาพแวดล้อม
หนึง่ๆ ซึง่อาจจะต้องต่อสู ้ แข่งขนัเพ่ือหาทรัพยากรทีจ่�าเป็น
ต่อการด�ารงชีวิต องค์ประกอบที่สองได้แก่ ปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม ได้แก่ การที่สิ่งมีชีวิต มีความสามารถใน
การทนทาน (tolerance) หรือสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในลักษณะต่างๆ ได้ และความเหมาะสม
และความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ด�ารงชีวิตนั้นๆ

  เมื่อน�าแนวคิดเรื่อง ecological niche มาประยุกต์
ใช้ในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์องค์ประกอบ ของลักษณะ
เฉพาะทางสังคม (social niche) จึงหมายถึงองค์ประกอบ
ของสังคมที่มีโครงสร้างและหน้าที่เฉพาะตามที่ถูกก�าหนด
โดยสภาพแวดล้อม ลักษณะเฉพาะทางสังคมยังหมายถึง
การน�าเอาทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาใช้
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย หรือกิจกรรมขององค์กร (Taylor, 1997: 223) 
กล่าวคือ โครงสร้างของส่ิงแวดล้อมจะเป็นตัวก�าหนดให้
ลักษณะเฉพาะทางสังคมมีโครงสร้างแบบหนึ่งๆ และแสดง
หน้าที่ตามที่ถูกก�าหนดโดยโครงสร้างของสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะเฉพาะทางสังคมจึงมีความหมายในสองลักษณะ 
กล่าวคือความหมายในเชิงสถิต (static) ที่หมายถึง องค์
ประกอบของสังคมหรือองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะตัว และ
ความหมายในเชิงพลวัตร (dynamic) ที่หมายถึง การเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมหรือโดยการน�าทรัพยากร
มาจากสภาพแวดล้อมมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
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องค์กร (Popielarz and Neal, 2007)

วิธีการวิจัย
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยทั้งในเชิง
ปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จากการตรวจ
เอกสารและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
  1. ตรวจเอกสารท่ีเก่ียวกับลักษณะเฉพาะทาง
สังคม 
  2. การศึกษาเชิงปริมาณ ท�าการก�าหนดขนาดของ
กลุ่มท่ีศึกษา และสุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ท�าการทดสอบทางสถิติด้วย Stepwise Multiple Regres-
sion เพื่อดูองค์ประกอบของลักษณะเฉพาะทางสังคมท่ีมี
อิทธิพลต่อความต่อเนื่องของการด�าเนินกิจกรรมหลังเข้า
รบัการบริการวชิาการเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาข้อมลู ครัง้นี้
คือ แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการออกแบบสอบถาม
ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายที่ท�าการศึกษา ผู้
ศึกษาได้น�าแบบสอบถามที่สร้างขึน้มาส�าหรบัการศกึษา ไป
ทดสอบความเทีย่งตรง และความเชื่อมั่น
  3. การหาความเที่ยงตรง โดยน�าแบบสอบถามที่ผู้
ศึกษาสร้างขึ้นไปเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพือ่ท�าการตรวจสอบความถกูต้อง เทีย่งตรงเชงิเนือ้หาของ
ค�าถามในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ครั้งนี้หรือไม่ ตลอดจนความครอบคลมุของเนือ้หาและภาษา
ที่ใช้ให้มีความเหมาะสม หลังจากนั้น น�ามาปรับปรุงเพื่อ
ความเหมาะสมและให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
  ผู้ศึกษาน�าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวล
ผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลโดย การวิเคราะห์แบบการถดถอยพหุคูณ ใช้เทคนิค 
Stepwise เพื่อทดสอบหาตัวแปรอิสระเกี่ยวกับลักษณะ
เฉพาะทางสังคม มีอิทธิพลต่อความต่อเนื่องของการด�าเนิน
กิจกรรมหลังเข้ารับการบริการวิชาการ
  โดยก�าหนดค ่านัยส�าคัญทางสถิติ ท่ี ใช ้ ในการ
วิเคราะห์ไว้ที่ระดับ .05

ผลการศึกษาและข้อวิจารณ์
ผลกำรศึกษำตัวแปรอิสระท้ังหมดเพ่ือท�ำนำยควำม
ยั่งยืนในกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงสิ่งแวดล้อม
  ผลการศกึษาพบว่า จากตวัแปรอสิระทัง้หมด 33 ตวั 
มตีวัแปรอสิระ 4 ตวั คือปัจจยัด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี 
(TECHNO_INNO) ความพร้อมขององค์กรด้านบุคลากร
(PER) ความพร้อมขององค์กรด้านงบประมาณ (BUD) และ
ความพร้อมขององค์กรด้านผู้น�า (LEAD) สามารถร่วมกัน
ท�านายความต่อเนื่องของกิจกรรมการก�าจัดขยะและบ�าบัด
น�้าเสียหลังการรับบริการวิชาการฯ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 74.1 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001

  โดยแต่ละตัวแปรมีรายละเอียดดังนี้

  ปัจจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (TECHNO_
INNO) เข้ามาเป็นอันดับที่ 1 สามารถท�านายได้ร้อยละ 53 
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 โดยมค่ีาเบต้าเท่ากบั 
.288

  ความพร้อมขององค์กรด้านบุคลากร (PER) เข้ามา
เป็นอันดับที่ 2 สามารถท�านายได้ร้อยละ 11.8 อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าเบต้าเท่ากับ .311

  ความพร้อมขององค์กรด้านงบประมาณ (BUD) เข้า
มาเป็นอันดับที่ 3 สามารถท�านายได้ร้อยละ 6 อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าเบต้าเท่ากับ .334

  ความพร้อมขององค์กรด้านผู้น�า (LEAD) เข้ามา
เป็นอันดับที่ 4 สามารถท�านายได้ร้อยละ 3.3 อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าเบต้าเท่ากับ .305

  ซึ่งสามารถเขียนสมการได้ดังนี้

  Y1 = -1.70 + .345 (TECHNO_INNO)+ .407 (PER) 
+.263 (BUD) +.30 (LEAD) 
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  และสามารถเขียนเป็นรูปสมการคะแนนมาตรฐาน
ได้ ดังนี้
  Zy1 = .288 (TECHNO_INNO) +.311 (PER) 
+.334 (BUD) +.305 (LEAD)

  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ของตวัแปรอสิระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีส่ามารถ
ท�านายความยั่งยืนในการด�าเนินกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม

(2007)  ซึ่งถ้าบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
ความรู้ในนวัตกรรมหรือบุคลากรยังไม่มีความพร้อมที่จะ
น�านวัตกรรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนก็จะ
ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องได้ สอดคล้อง
กับงานศึกษาของ James Carlopio (2003) ที่กล่าวถึง
ความส�าเร็จของการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อยู่ที่
ความรู ้ความรู ้ความเข ้าใจในเทคโนโลยีและการน�า
เทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ให้เหมาะกับพื้นที่ของตน 

  ตัวแปร R R2 Adjusted R2 b β t p-
     R2  Change    value

 ปัจจัยด้าน .728 .530 .520 .530 .345 .288 3.592 .001
 นวัตกรรมและ
 เทคโนโลยี 
 (TECHNO_INNO) 
 ความพร้อมของ .805 .649 .633 .118 .407 .311 3.812 .000
 องค์กรด้านบุคลากร 
 (PER)  
 ความพร้อมของ .842 .709 .689 .060 .263 .334 4.008 .000
 องค์กรงบประมาณ 
 (BUD)  
 ความพร้อมของ .861 .741 .718 .033 .305 .305 3.549 .001
 องค์กรด้านผู้น�า 
 (LEAD) 

 ค่าคงที่ = 16.670 F overall= 22.833*** p-value = .000

ข้อวิจารณ์
  ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรลักษณะทางสังคมของ
ผู้มารับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีอิทธิพล
ต่อความต่อเนื่องของกิจกรรมการก�าจัดขยะและบ�าบัดน�้า
เสียตามแนวพระราชด�าริได้แก่
  1. ปัจจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยตัวแปร
ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
มากที่สุด ทั้งนี้เพราะตัวแปรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เป็นเรือ่งทีต้่องอาศยัความรูค้วามเข้าใจในการรบันวตักรรม
การก�าจัดขยะและบ�าบัดน�้าเสียมาใช้ในพื้นท่ีของตน ซ่ึง
สอดคล้องกบัแนวคดิของ MostafaSherif and Tarek Khalil 

  2.  ปัจจัยด้านความพร้อมด้านบุคลากร ซึ่งเป็น
เรื่องส�าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีขนาดเล็ก อย่างเช่น ในระดับเทศบาลต�าบล หรือใน
ระดับองค์การบริหารส่วนต�าบล ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะก็จะท�าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการด�าเนินกิจกรรม สอดคล้องกับแนวคิด
เรือ่งการพฒันา ความพร้อมของบคุลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ของ Koen (2010) ที่กล่าวถึงการฝึกฝนเข้า
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความ
สามารถและศักยภาพในการจัดการปัญหาในท้องถิ่นใน
ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาที่มี
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ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่มากที่สุด
  3.  ปัจจัยด้านความพร้อมขององค์กร ได้แก่ งบ
ประมาณและผู้น�า ซึ่งงบประมาณและผู้น�ามีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน Swaninathan (2001). กล่าวคือถ้าผู้น�าเห็น
ความส�าคัญของปัญหาขยะและน�้าเสีย ก็จะท�าให้มีการตั้ง
งบประมาณในการด�าเนินงานท�าให้การก�าจัดขยะและ    
น�้าเสียสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยสรุปแล้ว
ตัวแปรส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อความต่อเน่ืองของการด�าเนิน
งานในกิจกรรมก�าจัดขยะและน�้าเสีย ได้แก่ ปัจจัยทางด้าน
นวัตกรรมและปัจจัยในด้านองค์กร อันได้แก่ ความพร้อม
ของบุคลากร งบประมาณและผู้น�า

กำรสร้ำงรูปแบบ (Descriptive Model) กำรใช้ลักษณะ
เฉพำะทำงสังคมสร้ำงควำมยั่งยืนกำรด�ำเนินกิจกรรม
ทำงสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  จากผลการศึกษาสามารถพัฒนาเป็นรูปแบบ การ
ใช้ลักษณะเฉพาะทางสังคมสร้างความยั่งยืนการด�าเนิน
กิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถสรุปได้ดังนี้
  1. กิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ี
หมายถึง เทคโนโลยกีารก�าจดัขยะและบ�าบดัน�า้เสยีตามแนว
พระราชด�าริ ถือเป็นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะและ
น�้าเสีย ซึ่งเป็นวิธีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาศัยหลัก
การธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ที่ยังคงรักษาคุณภาพและ
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ดังนั้นควรมีการน�านวัตกรรม
ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดความต่อเน่ือง และมีความแพร่หลาย
เพิ่มมากขึ้น เพื่อความยั่งยืนของคุณภาพสิ่งแวดล้อม อันจะ
น�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
  2. กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้แทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ซึง่จะมโีครงสร้างทางสิง่แวดล้อม และมบีทบาท
หน้าที่เฉพาะ มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเมื่อน�าแนวคิด 
ecological niche มาประยุกต์ใช้ปรากฏการณ์ทางสังคม
ลักษณะเฉพาะทางสังคม (Social niche) หมายถึง 
คุณลักษณะทางสังคมของกลุ่มหรือองค์กรที่มีโครงสร้างท่ี

ถูกก�าหนดโดยสภาพแวดล้อมของกลุ ่มและองค์กรทาง 
สังคมน้ันๆ องค์ประกอบของลักษณะเฉพาะทางสังคมจึง
เป็นผลผลิตของพฤติกรรมและวัฒนธรรมของกลุ่มและ 
องค์กรนัน้ๆ ซึง่จากความหมายของลกัษณะเฉพาะทางสงัคม
ผู้ศึกษาได้ศึกษาองค์ประกอบหรือโครงสร้าง ของ Social 
niche พบว่า แนวคิดเรื่อง Niche เมื่อน�ามาประยุกต์ใช้ใน
งานด้านสังคม ซ่ึงใช้ในการศึกษาเรื่องขององค์กร กลุ่ม 
จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องหลกัพบว่า ลักษณะเฉพาะ
ทางสังคม ประกอบด้วย (1) คุณลักษณะของปัจจัยพื้นฐาน
ของส่ิงทีต้่องการศกึษา และความสัมพนัธ์ของปัจจยัพืน้ฐาน
ที่ต้องการศึกษา (Interaction with other species) 
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงที่ต้องการจะศึกษากับสภาพ
แวดล้อม (Interaction with the environment) (3) 
ปัจจัยด้านองค์กรทางสังคม (Social Organization) และ 
(4) การเรียนรู้ทางสังคม (Social learning) ซึ่ง 4 องค์
ประกอบหลักดังกล่าว น�าไปสู่ การค้นหาลักษณะเฉพาะ
ทางสังคม ของกลุ่ม/องค์กรผู้รับบริการวิชาการ
  3. ผู้ศึกษาได้จ�าแนกลักษณะเฉพาะของบุคลากร
เป้าหมาย ซึ่งมีความแตกต่าง อันเกิดจากลักษณะพื้นฐาน 
หรอืปัจจยัสิง่แวดล้อมภายใน เช่น เพศ อาย ุศาสนา รายได้ 
อาชีพ ปัจจัยความพร้อมของ กลุ่ม/องค์กรส่ิงแวดล้อม
ภายนอก เช่น ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัทางกายภาพ สิง่เหล่านี้
จึงท�าให้ความสามารถในการรับนวัตกรรมหรือองค์ความรู้
แตกต่าง “กลุ่มเป้าหมาย” เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญใน
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในการเป็นผู้ตัดสินใจในการ
รบัหรือไม่รบั องค์ความรู้หรอืนวตักรรมทางส่ิงแวดล้อม เป็น
ผู้ด�าเนินการและน�าไปปฏิบัติ รวมทั้งดูแลรักษา ดังนั้นการ
ทราบถึงลักษณะเฉพาะทางสังคม จะน�าไปสู่การมุ่งเน้น วิธี
การถ่ายทอดส่ือสาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้
ความสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายอย่าง
แท้จริง อันจะน�าไปสู่ความความยั่งยืนของกิจกรรมการ
ก�าจัดขยะและบ�าบัดน�้าเสียชุมชนภายหลังเข้าร่วมในการ
บริการทางวิชาการของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา  
ส่ิงแวดล้อม แหลมผักเบ้ียอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ดัง
ภาพที่ 1 
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ภาพ 1 รปูแบบการการใช้ลกัษณะเฉพาะทางสงัคมสร้างความยัง่ยนืกจิกรรมทางสิง่แวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ข้อเสนอแนะ
  1. ผูน้�าองค์กร เป็นผูท้ีม่บีทบาทหลกัในการตดัสนิใจ 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดงันัน้การสร้างความต่อเน่ือง
ในการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวต้องให้ความส�าคัญกับการ
สร้างความรู ้ ความเข้าใจ กบัผูน้�าองค์กร ซึง่จะเป็นตดัสนิใจ
หลักในการรับหรือไม่รับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
เข้ามาในองค์กร นอกจากน้ันผู้น�าจะเป็นคนบริหารงบ
ประมาณในภาพรวมขององค์กร ตลอดจนการวางแผน
ด�าเนินกจิกรรมต่างๆ นอกจากนัน้จะต้องให้ความส�าคญั กับ
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีการก�าจัด
ขยะและบ�าบัดน�้าเสียตามแนวพระราชด�าริ การน�ารูปแบบ
เทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพ ของแต่ละพื้นที่ 
  2. ควรมีการน�าแนวคิดเรื่องลักษณะเฉพาะทาง
สังคม (Social niche) ไปใช้ศึกษาลักษณะเฉพาะของ
ชุมชน/ กลุ่ม/ เช่น เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การศึกษา
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งจะท�าให้เห็นถึงความ
แตกต่างของแต่ละกลุม่/ชุมชน ทีม่ลัีกษณะเฉพาะ ทีม่สีภาพ
แวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกที่แตกต่างกัน  
แนวคิดเรื่องลักษณะเฉพาะทางสังคมจะชี้ให้เห็นถึงความ
แตกต่างอันถูกก�าหนดโดยสภาพแวดล้อม ปัจจัยทางสังคม 

และปฏสัิมพนัธ์ และการปรบัตวัระหว่างมนษุย์กับส่ิงแวดล้อม 
ซ่ึงจะน�าไปสู่การค้นพบปัจจัยส�าคัญ ในการน�าไปสู่ความ
ส�าเร็จในการด�าเนินงานกับกลุ่มต่างๆ 
  3. การประยุกต์ทฤษฎีเรื่องสิ่งแวดล้อมเฉพาะ 
(Ecological niche) มาใช้ในการศึกษางานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้แนวคิดลักษณะเฉพาะทางสังคม 
(Social niche) ในการทีจ่ะน�าแนวคดิเรือ่ง Niche มาประยกุต์
ใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นการน�าแนวคิดทาง
วทิยาศาสตร์มาประยกุต์ใช้ในงานทางสงัคมศาสตร์ จะต้อง
ท�าความเข ้าใจกับความหมายของแนวคิดนี้ ในทาง
วิทยาศาสตร์ก่อน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงสร้างสิ่งแวดล้อมเฉพาะใน
ระบบส่ิงแวดล้อมหน่ึง และความสามารถในการแสดง
บทบาทหน้าทีเ่ฉพาะของระบบสิง่แวดล้อมนัน้ๆ แต่อย่างไร
ก็ตามเมื่อประยุกต์แนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ นอกจากการศึกษาปัจจัยเรื่องสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพแล้ว ต้องค�านึงถึงสภาพแวดล้อม ทางสังคม 
เช่น วัฒนธรรม ศาสนา ความเป็นกลุ่ม องค์กร ความ  
ร่วมมือ ความขัดแย้ง ผลประโยชน์ เป็นต้น ซ่ึงเป็น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ซึ่งจะมี
ความแตกต่างๆ กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 
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