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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั pงนี pมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาสถานการณ์ ปัญหา และการจัดการในพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียง
หนองหล่มโดยชุมชน : กรณีศึกษา บ้านป่าสกัหลวง ตําบลจนัจว้าใต้ อําเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย และ
ศกัยภาพผู้ นําชมุชนในการบริหารจดัการ และการพฒันากลยทุธ์ในการเสริมสร้างศกัยภาพผู้ นําของชมุชน
ในการบริหารจดัการ ประชากรที�ใช้ในการศกึษาได้แก่ หวัหน้าครัวเรือน ผู้บริหารเทศบาล และ ผู้ นําชมุชน 
เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือแบบสมัภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม และกระบวนการสนทนา
กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมลูโดยการใช้ความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงเนื pอหา 
 ผลการวิจยั พบวา่  
 �. ลักษณะทางกายภาพของพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มในปัจจุบันสภาพดินเป็นดินเหนียว 
ปัญหาคือไม่สามารถเพาะปลกูพืชได้ดี ในฤดูแล้งจะมีนํ pาแห้งขอด มีการรุกพื pนที�และเจาะนํ pาไปใช้นอก
พื pนที�เวียงหนองหลม่ของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ส่วนการจดัการในเรื�องของดิน เน้นในการปรับปรุงและ
ไม่ทําลายหน้าดนิ ทําให้ดนิมีสภาพดีขึ pน สว่นทรัพยากรนํ pา เน้นการไม่นําขยะและสารเคมีทิ pงลงในแหลง่นํ pา 
สว่นการขยายพนัธุ์พืชและสตัว์ นํ pา เน้นในการเพาะพนัธุ์เพื�อจดัเตรียมทําการขยายพนัธุ์ตอ่ไป 
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 �.  ศกัยภาพผู้ นําชมุชน ด้านคณุลกัษณะทั�วไปของผู้ นําชมุชนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ศกัยภาพในเรื�อง ความสามารถในการพดูให้คนในชมุชนเข้ามาร่วมกิจกรรมอนรัุกษ์เกี�ยวกบัพื pนที�ชุ่มนํ pา 
 ".  กลยทุธ์ในการเสริมสร้างศกัยภาพผู้ นําของชุมชนในการบริหารจดัการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนอง
หล่มโดยชมุชน วิสยัทศัน์ที�ว่า “ชมุชนร่วมใจพฒันาพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที�ยั�งยืน” 
และ กลยทุธ์การเสริมสร้างศกัยภาพผู้ นําชมุชนมุ่งเน้น ! กลยทุธ์ ได้แก่ กลยทุธ์ที� � การสง่เสริมการพฒันา
ศกัยภาพผู้ นําในการจดัทําแผนพฒันาชมุชนในการบริหารจดัการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหลม่โดยชมุชน กล
ยุทธ์ที� � การส่งเสริมการบูรณาการการทํางานของผู้ ทําที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมกันภายใต้
แผนพฒันาชุมชน กลยทุธ์ที� " การต่อยอดองค์ความรู้และนําองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ�นไปใช้ใน
การบริหารจดัการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหลม่ กลยทุธ์ที� 7 การสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกนัระหว่างผู้ นํา
กับประชาชนในพื pนที�และการเชื�อมต่อนโยบายของรัฐบาลที�นําไปสู่การปฏิบัติ กลยุทธ์ที�   การส่งเสริม 
สร้างแรงจงูใจให้กบัผู้ นําในการแผนพฒันาชมุชนในการบริหารจดัการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม และกล
ยทุธ์ที� !การพฒันาการสื�อสารระหว่างผู้ นํากับประชาชนในการบริหารจดัการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม 
โดย การประเมินความเหมาะสมของกลยทุธ์ พบว่า มีความเหมาะสมทกุกลยทุธ์และกลยทุธ์ที�เหมาะสม
มากที�สดุได้แก่ กลยทุธ์ที� ! การพฒันาการสื�อสารระหว่างผู้ นํากบัประชาชนในการบริหารจดัการพื pนที�ชุ่ม
นํ pาเวียงหนองหลม่ และ กลยทุธ์ที� 7 การสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกนัระหวา่งผู้ นํากบัประชาชนในพื pนที�  

คาํสาํคัญ: กลยทุธ์, ศกัยภาพผู้ นํา, พื pนที�ชมุนํ pา 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this study were to examine the circumstance, problems, and leadership 
potentiality of community leaders in administration of Wiang Nong Lom wetland by community, 
to develop the strategies for leadership potentiality empowerment in administration of Wiang 
Nong Lom wetland by community. The population were household leaders, municipality 
administrators, and community leaders. The research instruments were in-depth interview, 
questionnaire, and focus-group discussion. The data analysis employed frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and content analysis. 
 The results revealed that:  
 � . Physical characteristics of the Wiang Nong Lom wetland are clay soil, unfavorable 
for cultivating crops, causing plants to grow slowly, and some plants cannot be grown at all. 
Water is shortage in dry season because villagers penetrate the area and deploy water drilling 
for use outside Wiang Nong Lom area. The hot weather is also rising. Wiang Nong Lom wetland 
management focuses on soil improvement and prevention from destruction. The water resources 
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focus on stop disposing wastes and chemicals into the water. Plants and aquatic animals 
conservation focuses on breeding for further propagation. 
 �. The community leadership potentiality revealed general characteristics of community 
leaders at the high level. Basically, they showed verbal communication ability in delivering the 
talk to attract people in participating the wetland conservation activities, followed by gaining 
trust from people in the community, controlling emotions in various situations, possessing vision 
for practical implication, encouraging people in the community to learn together about the 
administration of Wiang Nong Lom wetland.  
 ". The strategies for leadership potentiality empowerment in administration of Wiang 
Nong Lom wetland conform to the vision that “Community Joint Development of Wiang Nong 
Lom Wetland for Sustainable Learning Source”. Six strategies for leadership potentiality 
empowerment were Strategy 1: Promoting leadership potentiality development in formulating 
community development plan for administration of Wiang Nong Lom wetland. Strategy �: Promoting 
the integration of formal and non-formal operation under community development plan. Strategy 
": Extending and applying knowledge of local wisdom in the administration of Wiang Nong Lom 
wetland. Strategy 7 : Co-constructing knowledge and understanding of leaders and people in 
implementing government policies into practice. Strategy  : Promoting and building incentives 
for leaders in implementing community development plan for the administration of Wiang Nong 
Lom wetland. Strategy !: Improving communication between leaders and people in the 
administration of Wiang Nong Lom wetland. And Appropriateness evaluation of the strategies 
for leadership potentiality empowerment in the administration of Wiang Nong Lom wetland by 
community indicated that all strategies were appropriate. The strategies holding the highest 
appropriateness were Strategy 6: Improving communication between leaders and people in the 
administration of Wiang Nong Lom wetland and Strategy 4: Co-constructing knowledge and 
understanding of leaders and people in implementing government policies. 

Keyword: Strategies Leadership, Potentiality, wetland 

 
บทนํา 

ปัญหาการคกุคามพื pนที�ชุ่มนํ pาในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความเข้าใจและ
ความตระหนักถึงคุณค่าของพื pนที�ชุ่มนํ pาโดยรวม 

ประชาชนทั�วไปและองค์กรที�เกี�ยวข้องก็ยังขาด
ความเข้าใจตอ่ความสําคญัทางเศรษฐกิจที�แท้จริง
ของพื pนที�ชุ่มนํ pา ทําให้มีการบุกรุกทําลายและใช้
ป ระ โย ช น์ จ า ก ท รัพ ย า ก รธ รรม ช า ติ ที� มี อ ยู่
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หลากหลาย ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานทั pง
ภาครัฐเอกชน ชมุชนท้องถิ�น ก็ได้สง่ผลคกุคามต่อ
ความเสื�อมโทรม การลดลงและสญูหายของพื pนที�
ชุ่มนํ pาของประเทศอย่างตอ่เนื�องของพื pนที�ชุ่มนํ pาใน
ประเทศไทย 

โดยเฉพาะปัญหาการคกุคามพื pนที�ชุ่มนํ pา
ที� เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ที� ทําให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงสภาพพื pนที�ชุ่มนํ pาเพื�อใช้ในกิจกรรม
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จาก
พื pนที�ชุ่มนํ pาเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่
ถกูต้อง ไม่เหมาะสม การเปลี�ยนแปลงพื pนที�ชุ่มนํ pา
ธรรมชาติไปเพื�อประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ จาก
มลภาวะจากนํ pาเสียในครัวเรือน อุตสาหกรรม 
และสารเคมีกําจดัศตัรูพืช การเก็บเกี�ยวทรัพยากร
ประมงมากเกินขนาด การตัดไม้และการเก็บหา
ของป่า จนเกิดความเสื�อมโทรมของพื pนที�ลุ่มนํ pา
ตอนบนทําให้เกิดการชะล้างพงัทลายของดินและ
ปริมาณตะกอนเพิ�มมากขึ pน มีการทับถมของ
ตะกอนทําให้แหลง่นํ pาตื pนเขิน อีกทั pงยงัมีการบกุรุก
ไม้ยืนต้นทําให้เกิดการเปลี�ยนสภาพ การนําชนิด
พันธุ์ต่างถิ�นเข้ามาในพื pนที�ชุ่มนํ pา จากโครงการ
พัฒ น าต่ างๆ  ขอ งรัฐ  ส่ งผ ล ก ระท บ ต่อ ก าร
เปลี�ยนแปลงระบบนิเวศพื pนที�ชุ่มนํ pา การพัฒนา 
การท่องเที�ยวโดยมิได้คํานึงถึงผลกระทบที�เกิดกบั
ระบบนิเวศพื pนที�ชุ่มนํ pา และผลกระทบที�เกิดขึ pนกบั
วิถีชีวิตประจําวนัของชมุชนในท้องถิ�นที�ต้องพึ�งพา
อาศัยพื pนที�ชุ่มนํ pา การขาดความรู้ความเข้าใจที�
ถกูต้องเพียงพอ องค์กรตา่งๆที�เกี�ยวข้องทั pงภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนประชาชนทั�วไปทั pงในเมือง
และชนบทยังขาดความรู้ความเข้าใจที�ถูกต้องใน
คณุลกัษณะทางธรรมชาติของระบบนิเวศพื pนที�ชุ่ม
นํ pา การขาดความตระหนัก ถึงบทบาทหน้าที�

คุณค่าและคุณประโยชน์ที�ครบถ้วนแท้จริงของ
พื pนที�ชุ่มนํ pา จึงเป็นผลให้ขาดความระมดัระวงัและ
ใช้ประโยชน์พื pนที�ชุ่มนํ pาอย่างไม่ถูกต้องและไม่
เหมาะสม ขาดการประสานระหว่างหน่วยงาน ใน
การจดัการพื pนที� และจากกรณีกฎหมายข้อบงัคบั
ที�เกี�ยวข้อง ไม่มีประสิทธิผลในการบงัคบัใช้และไม่
เอื pออํานวยต่อการจัดการพื pนที�ชุ่มนํ pาอย่างยั�งยืน 
( Chaipukdee, M. & Canittawong, W. 2008) 
ดงันั pนการตระหนกัถึงบทบาทหน้าที�ของแตล่ะฝ่าย
ที� มีส่วนเกี�ยวข้องต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ 
สิ�งแวดล้อมทั pงหลายที�เป็นประโยชน์ต่อสงัคมนั pน 
จึงควรให้ความสําคัญและแยกแยะปัญหาให้
ถูกต้องเพื�อการจัดการแก้ไขปัญหา ได้อย่างทัน
เหตกุารณ์ เพื�อลดเหตกุารณ์ที�จะก่อให้เกิดปัญหา
น้อยลง การสนบัสนนุให้ความรู้กบัชมุชนเป็นเรื�อง
ของผู้ นําชุมชนที�จะทําให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการชมุชนโดยชมุชนอยา่งแท้จริง 
 พื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม เป็นพื pนที�
สาธารณะที�มีลกัษณะเป็นแอ่งรับนํ pา หรือพื pนที�ชุ่ม
นํ pาขนาดใหญ่ ที�สุดของอําเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย มีอาณาบริเวณติดต่ออยู่  4 ตําบล 2 
อําเภอ คือ ตําบลจันจว้า ตําบลจันจว้าใต้ ตําบล
ท่าข้าวเปลือก อําเภอแม่จัน และ ตําบลโยนก 
อําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย มีพื pนที�ปัจจุบัน
คงเหลือ ประมาณ  15,000 ไร่ เนื� องจากพื pนที�
บางส่วนได้มีการบุกรุก ครอบครอง ทําประโยชน์
และออกเอกสารสิทธิ� ที�ดินไปแล้ว บางส่วนถูก
ทําลายจากประชาชนที�รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนทําให้
สภาพแวดล้อมต่างๆ ถูกทําลายลงไป ทั pงแหล่ง
โบราณคดีที�เป็นหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ และ
ธรณีวิทยาที�ทรงคุณค่าได้สูญหายลงไปด้วย ซึ�ง
ประชาชนในพื pนที� เรียกบริเวณนี pว่า “เมืองหนอง” 
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หรือ เวียงหนอง” หรือบ้างก็เรียกว่า “เวียงหนอง
หล่ม” (Srirut, S. 2016) อีกทั pงการพัฒ นาตาม
ระบบทุนนิยมในปัจจุบันที�เน้นการบริโภค การ
แข่งขนัและการผลิตเพื�อจําหน่ายได้รุกคืบเข้ามาสู่
ชมุขนในพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มอย่างต่อเนื�อง
ตั pงแต่ปี  พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบันทําให้สภาพ 
แวดล้อมของพื pนที�ชุมชนได้เปลี�ยนแปลงไปอย่าง
มาก ทั pงวิถีชีวิตการเปลี�ยนพื pนที�ถือครองกรรมสิทธิ�
ที�ดิน ที�เปลี�ยนจากชาวบ้านเป็นนายทุน จึงก่อให้ 
เกิดความต้องการใช้นํ pาที�เพิ�มปริมาณมากขึ pน ทํา
ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนนํ pาและนําไปสู่ปัญหา
ความขัดแย้งจากการแย่งชิงนํ pามากขึ pน ปัญหาที�
เกิดขึ pนยังไม่มีหน่วยงานหรือคนในชุมชนเข้ามา 
ร่วมกันแก้ไข ดังนั pนกลุ่มชุมชนที�ได้รับผลกระทบ
อย่างมาก ได้แก่ กลุ่มผู้ เลี pยงควาย กลุ่มผู้ เก็บผัก
จากพื pนที�ชุ่มนํ pา และกลุ่มเกษตรกรที�ปลกูข้าว จึง
เกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนนํ pาและต้องการลดปัญหาความขัดแย้งใน
การแย่งชิงนํ pาหระว่างกลุ่มผู้ เลี pยงควาย กลุ่มผู้ ทํา
การเกษตร และกลุ่มนายทนุในพื pนที� โดยต้องการ
นํากระบ วนการวิจัย เพื� อ ท้องถิ� น เข้ามาเป็ น
เครื�องมือในการหาทางแก้ไขปัญหาดงักลา่วอย่าง
มีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทั pง 4 ตําบล  
 ทั p ง นี pแ ล้ ว ผู้ นํ า ชุ ม ช น จึ ง ถื อ ว่ า มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมเป็นอย่างยิ�ง 
อีกทั pงถ้าผู้ นํามีคณุสมบตัิที�พงึประสงค์ สามารถใช้
คุณสมบัติที�มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชน สงัคม จะเป็นการสร้างความสุขหรือสร้าง
ความสําเร็จให้เกิดขึ pนได้ การเลือกผู้ นําของชมุชน
สงัคมก็เป็นสิ�งที�มีความสําคญัอย่างยิ�ง และมาก
ยิ�งกว่าคุณ สมบัติ ที� มีผู้ นํ าการที�ผู้ นํ าชุมชนมี

ศั ก ย ภ า พ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมจึงเป็นสิ�งที�
สร้างความเจริญ และความมั�นคงให้เกิดขึ pนกับ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี เป็นจุดเริ�มต้นที�สําคัญ ใน
การเตรียมความพร้อมเพื�อสร้างความก้าวหน้าใน
การทําให้เกิดความยั�งยืนในการพฒันา เพราะการ
เส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ ร ว ม ทั pง ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถในการพฒันาชมุชน ผู้ นําก็สามารถ
ใช้คณุสมบตัิที�มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันา
ชุมชน สังคม ประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างเต็มที� หากองค์กรใดมีผู้ นําที�มีประสิทธิภาพ
แล้วการพัฒนาก็จะมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
แน่นอน (Khiewleee, J. ���7)) 
 ดังนั pนผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาสถานการณ์ 
ปัญหา และการจัดการในพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนอง
หล่ม ศกึษาศกัยภาพผู้ นําของชมุชนในการบริหาร
จดัการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม พฒันากลยทุธ์
ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ นําของชุมชนในการ
บริหารจัดการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม เพื�อนํา
กลยุทธ์ไปเสริมสร้างศักยภาพผู้ นําชุมชนในการ
บริหารจดัการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มในชมุชน
บ้านป่าสักหลวง ตําบลจันจว้าใต้ อําเภอแม่จัน 
จงัหวดัเชียงรายให้เกิดการดําเนินงานการจดัการ
พื pนที�ชุ่มนํ pาแหง่นี pยั�งยืนตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื�อศึกษาสถานการณ์ ปัญหา และ
การจัดการในพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มโดย
ชุมชน: กรณี ศึกษา บ้านป่าสักหลวง ตําบล 
จนัจว้าใต้ อําเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 

2. เพื�อศึกษาศกัยภาพผู้ นําชุมชนในการ
บริหารจัดการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มโดย
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ชุมชน: กรณี ศึกษา บ้านป่าสักหลวง ตําบล 
จนัจว้าใต้ อําเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 
 3. เพื�อพัฒนากลยุทธ์ในการเสริมสร้าง
ศกัยภาพผู้ นําของชมุชนในการบริหารจดัการพื pนที�
ชุ่มนํ pาเวียงหนองหลม่โดยชมุชน: กรณีศกึษา บ้าน
ป่าสกัหลวง ตําบลจนัจว้าใต้ อําเภอแม่จนั จงัหวดั
เชียงราย 
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
 กรอบแนวคดิของการวิจยัในครั pงนี p ศกึษา
หลักการมีส่วนร่วมจากหลายส่วน ทั pงภาครัฐ 
ประชาชน เอกชนโดยการศึกษาศักยภาพผู้ นํา
ชุมชนที�จะให้ชุมชนมีการพัฒนานํากลยุทธ์ไปใช้
ให้ เกิดประโยชน์กับส่วนรวม โดยการศึกษา
แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง และได้กรอบ
แนวคดิการวิจยัดงัแผนภาพที� 1 ดงันี p 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  X กรอบแนวคดิของการวิจยั 
 
 

สถานการณ์และปัญหาในพื �นที ชุ่มนํ �า 
เวียงหนองหล่ม 

ศักยภาพการจัดการ 

-ด้านคณุลกัษณะทั�วไปของผู้ นําชมุชน 

-ด้านศกัยภาพในการบริหารจดัการพื pนที�ชุ่ม
นํ pาเวียงหนองหลม่ของผู้ นําชมุชน 

-ด้านการใช้ประโยชน์ อนรัุกษ์ พฒันา และ
ฟืpนฟพืู pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหลม่ 

-ด้านการดําเนินกิจกรรมให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการพื pนที�ชุ่มนํ pา
เวียงหนองหลม่ 

-ด้านการดําเนินกิจกรรมให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการพื pนที�ชุ่มนํ pา
เวียงหนองหลม่ 

กลยุทธ์ที มีอยู่ 

การพฒันากลยทุธ์ที�เหมาะสมในการ
เสริมสร้างศกัยภาพผู้ นําในการบริหาร

จดัการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหลม่ 
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การดาํเนินการวจิัย 
การวิจัยครั pงนี pทําการศึกษาสถานการณ์

และปัญหาที�เกิดขึ pนในพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม
รวมถึงการศึกษาศักยภาพผู้ นําของชุมชนในการ

บริหารจดัการพื pนที�และสร้างกลยทุธ์ในเสริมสร้าง
ศกัยภาพผู้ นําของชมุชนในการบริหารจดัการพื pนที�
ชุ่มนํ pาเวียงหนองหลม่ โดยมีขั pนตอนดงันี p 

 

 
 

ภาพที  Y ขั pนตอนวิธีการดําเนินงานวิจยั 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือ
ผู้ แทนครัวเรือนใน  2 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ 1 บ้าน
ป่าสกัหลวง จํานวน 418 ครัวเรือน หมู่ 2 บ้านป่า
สั ก ห ล ว ง  จํ า น ว น  447 ค รัว เรือ น  รว ม  865 
ครัวเรือน 

กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวจิัย 
 ใน การศึกษ าค รั pง นี pผู้ วิ จัย ได้ ใช้กลุ่ ม
ตวัอยา่งและได้กําหนดขนาดตวัอยา่งจะใช้แนวคดิ
ของทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane) (Yamane, 
Taro, 1973) แทนค่าโดย จํานวนประชากรที�
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลจันจว้า อําเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย ที�เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือ

ขั pนตอนที� � 
ศกึษาสถานการณ์ ปัญหา และการจดัการในพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนอง

หลม่โดยชมุชน : กรณีศกึษา บ้านป่าสกัหลวง ตําบลจนัจว้าใต้ อําเภอ
แม่จนั จงัหวดัเชียงราย โดยใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ 

ขั pนตอนที� � 
ศกึษาศกัยภาพผู้ นําชมุชนในการบริหารจดัการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนอง

หลม่โดยชมุชน โดยใช้แบบสอบถาม 

ขั pนตอนที� " 
จดักลยทุธ์ในการเสริมสร้างศกัยภาพผู้ นําของชมุชนในการบริหาร
จดัการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหลม่โดยชมุชนโดยการสนทนากลุม่ 

ขั pนตอนที� 7 
ประเมินความเหมาะสมของกลยทุธ์ไปเสริมสร้างศกัยภาพผู้ นํา 

ในการบริหารจดัการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหลม่โดยชมุชน 
 โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม 
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ผู้ แทนครัวเรือน จํานวน 865 ครัวเรือนโดยการ
คํานวณด้วยสตูรของ ยามาเน่ (Yamane) ที�ระดบั
ความเชื�อมั�น �  % ความคลาดเคลื�อน   % 
 กลุม่ตวัอย่างที�จะทําการศกึษานี p กําหนด
วิ ธี ก า รสุ่ ม ตั ว อ ย่ า งแ บ บ บั ง เอิ ญ  (Random 
Sampling) ที� เป็นหัวหน้าครัวเรือนโดยแบ่งเป็น
สดัส่วนตามจํานวนของประชากร มีจํานวน 274 
ครัวเรือน 
 
เครื องมือที ใช้ในการวจิัย 
 ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามเกี�ยวกับกลยุทธ์
การเสริมสร้างศกัยภาพผู้ นําในการบริหารจดัการ
พื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหลม่โดยชมุชน  
 การสนทนากลุ่ม โดยนําข้อมูลที�ได้จาก
แบบสอบถามมานําเสนอในที�ประชุม เพื�อให้ที�
ประชุมนําไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์กลยุทธ์
เสริมสร้างศกัยภาพผู้ นําในการบริหารจดัการพื pนที�
ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม และนํามาใช้เป็นข้อมูล
วิเคราะห์กําหนดกลยทุธ์ในการเสริมสร้างศกัยภาพ
ผู้ นําในการบริหารจัดการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนอง
หลม่ ดําเนินการโดย �) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) 2) การกําหนดวิสัยทัศน์  3) 
การกําหนดเป้าประสงค์ 4) การกําหนดจดุตดัเพื�อ
กําหนดกลยทุธ์การพฒันา  ) การกําหนดกลยทุธ์
การพฒันาและแนวทางการพฒันา  
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
  ในการดําเนินการวิจัยครั pงนี pผู้ วิจัยได้
ดําเนินการวิจัยกลยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ นําในการบริหารจัดการชุมชนพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียง
หนองหล่มด้วยการกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย
ตามคําถามการวิจัย ข้อมูลที� รวบรวมได้จาก

แบบสอบถามนํามาทําการวิ เคราะห์  โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป เพื�อวิเคราะห์หาคา่สถิต ิ
 
สถติทิี ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์โดยการหาคาความถี� ร้อยละ 
ค่าเฉลี�ย (Mean) และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถิตเิชิงพรรณนา 
 
ผลการวจิัย 
 การวิจัยครั pงนี pเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ เพื�อศึกษาสถานการณ์ ปัญหา 
และการจดัการในพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มโดย
ชุมชน : กรณีศึกษา บ้านป่าสกัหลวง ตําบลจันจ
ว้าใต้  อําเภอแม่จัน  จังหวัด เชียงราย ศึกษา
ศกัยภาพผู้ นําชุมชนในการบริหารจัดการ พฒันา
กลยุทธ์ในการเสริมสร้างศกัยภาพผู้ นําของชุมชน
ในการบริหารจดัการ และประเมินความเหมาะสม
ของกลยทุธ์เสริมสร้างศกัยภาพผู้ นําชุมชนในการ
บริหารจัดการประชากรที�ใช้ในการศึกษาได้แก่ 
หัวหน้าครัวเรือน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง "�� 
ครัวเรือน การประชุมเชิงปฏิบัติการจากผู้บริหาร
เทศบาลจํานวน   คน ผู้ นําชุมชนจํานวน "� คน 
เค รื� อ งมื อ ที� ใ ช้ ใน การเก็บ รวบ รวม ข้อมูล คือ
แบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
ส ถิติ พื pนฐาน  และการสน ท น ากลุ่ ม  ทํ าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื pอหา จาก
ผลการวิจยั มีดงันี p 
 �. สถานการณ์ ปัญหา และการจัดการ
ในพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม บ้านป่าสักหลวง
ตําบลจันจว้าใต้ อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
พบว่า ลกัษณะทางกายภาพของพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียง
หนองหล่มในปัจจุบันสภาพดินเป็นดินเหนียว  
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ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ดี ทําให้พืชเจริญช้า 
พืชบางอยา่งไม่สามารถปลกูได้เลย และในฤดแูล้ง
จะมีนํ pาแห้งขอด เพราะการรุกพื pนที�และเจาะนํ pาไป
ใช้นอกพื pนที�เวียงหนองหล่มของชาวบ้านบริเวณ
ใกล้เคียง ส่วนอากาศนั pน ร้อนเพิ�มขึ pนเรื� อย ๆ 
เพราะมีการบุกรุกป่าทําให้ต้นไม้ลดลง บริเวณ
ใกล้เคียงไม่มีความชุ่มชื pน ลักษณะทางชีวภาพ
ของพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มด้านพืชพรรณส่วน
ใหญ่เป็น ผักบุ้ ง บอน หญ้าไซ บัวหลวง และ กก 
และพืชต่างถิ�น เช่น กระถินยักษ์ หญ้าชน บัวบก 
และ มะระขี pนก แต่มีการบกุรุกพื pนที�มากขึ pน ทําให้
พืชเหล่านี pสูญพันธ์ไป ส่วนสัตว์ต่าง ๆ พบว่า 
คงเหลือแตส่ตัว์ป่าขนาดเลก็ เช่น นก หน ูงไูซ และ
ไก่ป่า พบจํานวนหลายชนิด นกอพยพ นกประจํา
ถิ�น และนกไม่ทราบสถานภาพ แต่ปัญหาที�พบคือ 
ไม่มีข้อมูลพันธุ์สัตว์ รายละเอียด ที�ทําให้เข้าใจ
ง่าย และความสมดลุของระบบนิเวศ พบว่า พื pนที�
แห่งนี pยังมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติทั pง
ด้านแหล่งนํ pา แหล่งอาหาร จึงเป็นแหล่งที�อยู่
อาศยั สําหรับสตัว์ป่าจําพวกนกนํ pา แต่ปัญหาคือ 
สภาพป่าเป็นป่าเสื�อมโทรม ประกอบด้วยต้นไม้
ขนาดเล็กขึ pนกระจายอยู่ทั�วไป ยงัคงมีสภาพที�เป็น
ป่าธรรมชาติ ประมาณ �� ไร่ และการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหลม่ใน
เรื�องของดินนั pน จะเน้นในการปรับปรุงและไม่
ทําลายหน้าดิน ทําให้ดินมีสภาพดีขึ pน ส่วนนํ pา
มุ่งเน้นการไม่นําขยะและสารเคมีทิ pงลงในนํ pา ส่วน
การขยายพันธุ์ไม้ พืชและสตัว์ นํ pาการมีส่วนร่วม
จะมุ่งเน้นในการเพาะพันธุ์ เพื�อจัดเตรียมทําการ
ขยายพนัธุ์ตอ่ไป 
 �. ศักยภาพผู้ นําชุมชนในการบริหาร
จัดการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม บ้านป่าสัก

หลวง ตําบลจันจว้าใต้ อําเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย พบว่า ด้านคุณลักษณะทั�วไปของผู้ นํา
ชมุชนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีศกัยภาพ
ในเรื� อง สามารถพูดชักจูงให้คนในชุมชนเข้า
มาร่วม กิจกรรมอนุ รักษ์ เกี� ยวกับ พื pน ที� ชุ่ม นํ pา 
รองลงมาสามารถสร้างความไว้วางใจให้กบัคนใน
ชมุชนได้ ควบคมุอารมณ์ในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ 
และเป็นผู้ มีวิสัยทัศน์ที�สามารถนําวิสัยทัศน์ไปสู่
การปฏิบตัิได้ และสามารถส่งเสริมให้คนในชมุชน
ได้เรียนรู้ร่วมกันเกี�ยวกับการบริหารจัดการพื pนที�
ชุ่มนํ pาเวียงหนองหลม่ ด้านศกัยภาพในการบริหาร
จดัการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มของผู้ นําชุมชน 
ซึ�งในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมีศกัยภาพใน
เรื�อง มีความซื�อสัตย์สุจริต และกล้าตัดสินใจใน
การบริหารจดัการในชมุชนเพื�อการจดัการพื pนที�ชุ่ม
นํ pาเวียงหนองหล่ม รองลงมาสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนในการจัดการได้อย่างรวดเร็ว และ มี
การบริหารจัดการในการทําแนวเขตพื pนที�ในการ
ครอบครองเพื�อลดปัญหาการบุกรุกพื pนที�ชุ่มนํ pา
เวียงหนองหล่ม ด้านการใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ 
พัฒนา และฟืpนฟูพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่มใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีศกัยภาพในเรื�อง 
ให้ความสําคญัในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม และเคารพสิทธิเสรีภาพของ
ชุมชน นวมถึงได้ส่งเสริมการทํางานแบบมีส่วน
ร่วมกับสังคมและชุมชน และ สนับสนุนการวิจัย
พรรณพืช พนัธุ์สตัว์ และแหลง่นํ pาเพื�อการเผยแพร่ 
และการศกึษาเรียนรู้ในการบริหารจดัการพื pนที�ชุ่ม
นํ pาเวียงหนองหลม่ และด้านการดําเนินกิจกรรมให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการพื pนที�ชุ่มนํ pา
เวียงหนองหล่มในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ศกัยภาพในเรื�อง ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
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พฒันาโครงการที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการพื pนที�ชุ่ม
นํ pาเวียงหนองหล่ม และมีการประสานงาน เพื�อ
สร้างเครือข่ายในการรับข้อมูลข่าวสาร มีความ
มุ่งมั�นในการดําเนินกิจกรรมให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ของงาน และนําเอากิจกรรมต่าง ๆ มาบูรณาการ
ทํางานร่วมกนั  
 ". กลยุทธ์ในการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ นําของชุมชนในการบริหารจัดการพื pนที�ชุ่มนํ pา
เวียงหนองหล่ม บ้านป่าสกัหลวง ตําบลจนัจว้าใต้ 
อํ า เภ อ แ ม่ จั น  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย  พ บ ว่ า 
กลยทุธ์ที�เหมาะสมและเป็นไปได้ คือ กลยทุธ์ด้าน
การพัฒนาการสื�อสารระหว่างผู้ นํากับประชาชน
ในการบริหารจัดการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม 
และ กลยุทธ์ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างผู้ นํากบัประชาชนในพื pนที�และการ
เชื�อมต่อนโยบายของรัฐบาลที�นําไปสู่การปฏิบัต ิ
และกลยทุธ์ที�มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี ได้แก่ 
กลยทุธ์ด้านการส่งเสริม สร้างแรงจงูใจให้กับผู้ นํา
ในการแผนพฒันาชมุชนในการบริหารจดัการพื pนที�
ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม กลยุทธ์ด้านการต่อยอด
องค์ความรู้และนําองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ�นไปใช้ในการบริหารจดัการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียง
หนองหล่ม กลยุทธ์ด้าน การส่งเสริมการบูรณา
การการทํางานของผู้ นําที�เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการร่วมกันภายใต้แผนพฒันาชุมชน และกล
ยทุธ์ด้านการส่งเสริมการจัดทําแผนพฒันาชุมชน
ในการบริหารจัดการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม
โดยชมุชน  
 
อภปิรายผล 
 ผลการศึกษามีประเด็นที�สําคัญในการ
อภิปราย ดงันี p 

 �. ลกัษณะทางกายภาพของพื pนที�ชุ่มนํ pา
เวียงหนองหลม่ในปัจจบุนัสภาพดินเป็นดินเหนียว 
นํ pาท่วมถึงในบางฤดกูาล ไม่สามารถเพาะปลกูพืช
ได้ดี ทําให้พืชเจริญช้า พืชบางอย่างไม่สามารถ
ปลกูได้เลย และในฤดแูล้งจะมีนํ pาแห้งขอด เพราะ
การรุกพื pนที�และเจาะนํ pาไปใช้นอกพื pนที�เวียงหนอง
หลม่ของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง สว่นอากาศนั pน
ร้อนเพิ�มขึ pนเรื�อย ๆ เพราะมีการบุกรุกป่าทําให้
ต้นไม้ลดลง แต่ทั pงนี pสภาพโดยรวมประกอบด้วย
พันธุ์ ไม้นานาพันธุ์  เป็นพื pนที�ชุ่มนํ pาที�สมบูรณ์ ซึ�ง
สอดคล้องกบัแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากร
นํ pา ข อ ง  Chaipukdee, M & Canittawong, W. 
(2008) ที�ได้กลา่วว่า พื pนที�ชุ่มนํ pาที�สมบรูณ์นั pนเป็น
พื pนที�ระหว่างสังคมระบบนิเวศในนํ pาและระบบ
นิเวศบนบกซึ�งมีระดับนํ pาใต้ดินอยู่ที�ระดับผิวดิน 
ใกล้ผิวดิน หรือมีนํ pาทว่มขงัเล็กน้อย ในช่วงฤดกูาร
เจริญ เติบโตในแต่ละปี  การจําแนกโดยหลัก
วิชาการ อาศยัการตอบสนองของดินและสิ�งมีชีวิต
ที�เกิดจากแรงบีบคั pนจากการมีนํ pามาก ในส่วนของ
สิ�งมีชีวิตโดยเฉพาะพืช ต้องประกอบด้วยรูปชีวิตที�
ปรับตัวกับการมีนํ pามาก เช่น มีรากคํ pายัน ราก
อากาศ ลําต้นเป็นรกรางเพื�อถ่ายเทอากาศภายใน
ลําต้นลงสู่ ราก เป็นต้น นอกจากนี p Chancha 
Sub-district Municipality Office (���7) ได้ระบุ
ว่า สภาพภูมิประเทศของเวียงหนองหล่มเป็นแอ่ง
รับนํ pาหรือพื pนที�ชุ่มนํ pาขนาดใหญ่มีสภาพ เป็นที�ดิน
สาธารณะที�มีลกัษณะเป็นแอ่งรับนํ pา หรือพื pนที�ชุ่ม
นํ pาขนาดใหญ่  ในปัจจุบันยังคงมีสภาพที� เป็น 
หนองนํ pาธรรมชาติที� มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หรือทางด้านระบบนิเวศที�ค่อนข้าง มี
ความสมบรูณ์ ประกอบด้วยหนองนํ pา ทุ่งหญ้า ป่า
ไม้  สัตว์นํ pา สัตว์ และนกหลากหลายชนิด ซึ�ง
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ชาวบ้าน มักเรียกบริเวณแถบนี pว่า“เมืองหนอง 
หรือ เวียงหนอง” หรือบ้างก็เรียกว่า “ เวียงหนอง
หลม่ ”   

�. ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพผู้ นํา
ชุมชนในการบริหารจดัการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนอง
หล่ม บ้านป่าสักหลวงหมู่  1 และหมู่  2 ตําบล 
จันจว้าใต้  อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายที� มี
คณุลกัษณะทั�วไปของผู้ นําชมุชน ในเรื�อง สามารถ
พูดให้คนในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
เกี�ยวกับพื pนที�ชุ่มนํ pา ซึ�งสอดคล้องกับ Khiewleee, 
J. (���7) ได้กล่าวถึง ผู้ นําท้องถิ�น เป็นบุคคลที�
ช่วยให้ผู้ อื�นหรือชุมชนได้มีการตกลงกัน และ
พ ย า ย า ม ห า ท า งให้ ป ระ ส บ ผ ล สํ า เร็จ ต า ม
จดุมุ่งหมายที�วางไว้พฤติกรรมของผู้ นําท้องถิ�นจะ
มีอิทธิพลเหนือประชาชนในท้องถิ�นนั pน อันจะ
ก่ อ ใ ห้ เกิ ด ก า ร ร่ ว ม มื อ กั น ทํ า ง า น  โด ย มุ่ ง
ความสําเร็จของชมุชนเป็นสําคญัหรืออาจกลา่วได้
ง่ายๆ และสอดคล้องกับ Puttagosa, K. (2011) 
ได้ศึกษางานวิจัยของ David Rook และ William 
Torbert ที�ได้จําแนกประเภทของผู้ นําไว้ � ประเภท 
โดยกล่าวถึงคณุสมบตัิของผู้ นําอย่างหนึ�งอย่างใด
ในหลาย ๆ คุณ สมบัติ  ต้ องป ระกอบ ด้วย  มี
บคุลิกภาพ ลกัษณะท่าทาง การวางตวั ที�สามารถ
สร้างความประทบัใจ เป็นบุคคลที�มีความสง่าผ่า
เผย แต่งกายสะอาดเรียบร้อย สามารถพูดในที�
ชมุชนได้อยา่งมั�นใจ  
 " . กลยุท ธ์ ได้ รับ ก ารป ระเมิ น ความ
เหมาะสมที�สําคญัคือกลยุทธ์ด้านการพัฒนาการ
สื�อสารระหว่างผู้ นํากับประชาชนในการบริหาร
จดัการพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม และ กลยทุธ์ที� 
7 การสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกนัระหว่างผู้ นํา
กับประชาชนในพื pนที�และการเชื�อมต่อนโยบาย

ของรัฐบาลที� นําไปสู่การปฏิบัติ ซึ�งผู้ นําชุมชน
จะต้องใช้ เป็นเค รื� องมือในการสื�อสารให้กับ
ประชาชนให้เข้าใจ สอดคล้องกับ Makasiranon, 
W. (2005) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์ที�สําคัญที�องค์กร
จะต้องมีคือการใช้การสื�อสารให้กับคนในองค์กร
ได้รับรู้ การสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนที�องค์กร
จะกําหนดกลยุทธ์ที�จะนําไปสู่การปฏิบัติได้ การ
สื�อสารระหวา่งผู้ นํากบัประชาขน สามารถชี pให้เห็น
ความสําคญัของปัญหา อธิบายความจําเป็นของ
นโยบาย ตลอดจนเป็นเครื�องมือที�สนบัสนนุปทูาง
และวางพื pนฐานทางนโยบาย อีกทั pงรัฐธรรมนูญ
ใหม่ของไทย ได้กําหนดให้ประชาชนมีสิทธิในการ
ได้รับรู้ข้อมลูขา่วสาร ข้อมลูสิ�งแวดล้อมเป็น ข้อมลู
ที�มีผลตอ่การดํารงชีพของประชาชน  
 ดงันั pนผู้ นําจึงมีบทบาทที�จะจัดทําข้อมูล
ให้อยู่ในรูปแบบที�ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงได้
ง่าย เพราะการแก้ไขปัญหาสิ�งแวดล้อมนั pน หาก
ทําการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที�เข้าใจชัดเจนใน
กลุ่มที� เกี�ยวข้องดีแล้วก็สามารถลดระดับของ
ปัญหาไปได้มากหรือบางปัญหาอาจจะไม่เกิดขึ pน 
โดยเฉพาะแนวทางในการป้องกันปัญหานับว่า
จะต้องพึ�งพาอาศัยหลักการประชาสัมพันธ์เป็น
อย่างมาก เพื�อความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ข อ งทุ ก ค น  จ ะ ส า ม า รถ เกิ ด ขึ pน ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพจากความสํานึกและตระหนักด้าน
สิ�งแวดล้อมที�เกิดขึ pน ในขณะเดียวกนัก็จะสามารถ
ป้องกันปัญหาสิ�งแวดล้อมให้เกิดขึ pนในระดับตํ�า
ที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปได้อีกด้วย และนอกจากการใช้
ข้อมูลเพื�อการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
และกระตุ้นจิตสํานึกแล้วยังสามารถสร้างระบบ
ข้อมูลที� อํานวยโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี 
สว่นร่วม ในการรักษาคณุภาพสิ�งแวดล้อมได้ด้วย 
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ภาพที  \ การสนทนากลุม่ร่วมกบัผู้ นําชมุชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที ได้จากการวจิัย 
 �. องค์การบริหารส่วนท้องถิ�น ควรมีการ
กําห น ดม าตรก าร แผน งาน  ใน ก ารพัฒ น า
ศกัยภาพผู้ นําในด้านการจัดทําแผนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื�อง ซึ�งจะทําให้ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ใน
เรื� อ งต่ าง  ๆ  แ ล้ ว นํ าไป สู่ ก ารป ฏิ บัติ ร่วม กับ
ประชาชนตอ่ไป 
 � . ฝ่ าย ป ก ค รอ งระ ดับ อํ า เภ อ  ค วร
สนับสนุนให้ผู้ นํากับประชาชนได้ทํากิจกรรม
ร่วมกันในพื pนที�ชุ่มนํ pาเวียงหนองหล่ม โดยการใช้

เวทีสาธารณะในการทํากิจกรรมร่วมกนั 
 ". องค์การบริหารส่วนท้องถิ�น ควรมีการ
ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผู้ นําเพราะบางคนยงั
ขาดความเชื�อมั�นในการนําเสนอข้อมูลเกี�ยวกับ
บริบท สภาพปัญหาและการสื�อสาร ควรมีการ
จดัการข้อมลูเกี�ยวกบัปัญหา สภาพบริบทพื pนที�ให้
ถูกต้องและพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ นําในการ
ทํางานในที�สาธารณะชน 
 
 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยครั�งต่อไป 
 �.ควรทําศึกษาและค้นหากระบวนการ
ปฏิบตัิหลงัจากที�เกิดการนํากลยุทธ์ไปใช้เพื�อเป็น
แนวปฏิบตัิที�ในการปฏิบตัิ เพื�อการบริหารจัดการ
พื pนที�เวียงหนองหล่มแล้วนําไปถอดองค์ความรู้ใน
การพฒันาในมิตอืิ�น ๆ ตอ่ไป 
 �. ควรทําการศึกษาความเป็นไปได้และ
จดัทําระบบฐานข้อมลูองค์ความรู้พื pนที�ชุ่มนํ pาเวียง
หนองหล่มในรูปแบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื�อให้ทกุ
ภาคสว่นมีสว่นรับรู้และร่วมกนัพฒันา 
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