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บทคัดย่อ

การวิ จัยครั้ งนี้ มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อหารู ปแบบการพั ฒนาเมื องน่ าอยู่ ในเขตเทศบาลเมื องลพบุ รี ที่ สอดคล้ องกั บความต้ องการ
ของชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การวิจัยครั้งนี้
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยสถิติ เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าครอบครั วในชุมชนในเขตเทศบาลเมื องลพบุรี จานวน 380 ครัวเรือน ผลการวิจัยพบว่า การพั ฒนาเมื องน่าอยู่
โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ด้ านการตัดสินใจ ด้านการดาเนินการ ด้านการรับผลประโยชน์
และด้านการประเมินผล จาแนกรายได้ตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของข้อมูลในการมีส่วนร่วมระดับมาก
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสั มพั นธ์กับคุณลั กษณะของบุคคลพบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และตาแหน่งในคณะกรรมการ
ชุมชน กับการพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนอาชีพ
ไม่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า ปัจจัยการพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยกระบวนการเรียนรู้
แบบมี ส่ วนร่ วมเทศบาลเมื องลพบุ รี ประกอบด้ วย 8 ปั จจั ย ปั จจั ยด้ านการมี ส่ วนร่ วมวางแผนและประชาสั มพั นธ์ มี ความส าคั ญ
เป็ นอันดับแรก ส่ วนปั จจัยในการพั ฒนาเมืองน่าอยู่ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่ วนร่วม ด้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านกายภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการในการจาแนกตามรายได้ของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
คาสาคัญ: การพัฒนา, เมืองน่าอยู่, กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

Abstract

The objective of this research was to identify the components for a healthy city development
model in Lopburi Municipality that would conform to the community’s needs yet strengthen the
rural potential via a participatory learning process. This research is quantitative research methods by
using descriptive statistics and factor analysis. The sample consisted of 380 households in Lopburi
Municipality. It was found that the development of healthy city with participatory learning consisted
of four processes which were decision making, operation, advantage taking and evaluation. The
overview of results showed the average value while the correlation of factors associated with the
individual characteristics showed that gender, status, educational background and position on the
community board were significant statistically. There was no correlation found with occupational
factors. The factor analysis indicated that healthy city development through a participatory learning
process in Lopburi Municipality area consisted of eight factors. Participative planning and public
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relations were the most important elements. Social, economic, physical, environmental, and
administration factors were also identified as influencing high levels of participation level.
Keywords: Development, Healthy City, Participatory Learning Process

บทนา
การพั ฒนาประเทศในช่ วงที่ ผ่ านมา ก่ อให้ เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงทางสั งคม เศรษฐกิ จ และการขยายตั ว
ของชุมชนอย่างรวดเร็วส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
ลงจนกลายเป็นวิกฤติการทีส่ ่งผลกระทบในด้านลบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของชุมชน ปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพ
และบั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
จากพฤติ การณ์ ดั งกล่ าวองค์ การอนามั ยโลก (WHO)
จึงได้นาแนวคิด “เมืองน่าอยู่” มาใช้ในการพัฒนา
เมืองได้อยู่ในชุมชนน่าอยู่ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เมืองแห่งชาติ, 2543: 25)
แน วคิ ด เมื อ งน่ า อยู่ เ ข้ า สู่ ป ระเท ศไท ย
ในปี พ.ศ. 2537 เป็นผลเนื่อ งมาจากการสัมมนา
ร่วมกั น ระหว่างคณะกรรมาธิการพั ฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมของสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ESCAP)
กับรัฐบาลไทย ในเรื่องการพัฒนาเมือง ณ กรุงเทพมหานคร
ความเคลื่อนไหวในเรื่องเมืองน่าอยู่จึงได้เกิดขึ้นตามลาดับ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542: 3) ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2540 ด้วยการสนับสนุนจากองค์การอนามั ยโลก
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวประกอบกั บแนวคิดการพัฒนา
เมืองที่ยั่งยืน ตามแนวทาง Local Agenda 21 มี ส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในการเป็นกรณี ตัวอย่างและผลักดันให้
เกิ ดความสนใจ และความเคลื่อนไหวในการพั ฒนาเมื อง
ตามแนวคิด “เมืองน่าอยู่” ในเทศบาลต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
ทั่วประเทศไทย (สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย,
2544: 4, สานักงานเทศบาลนครราชสีมา, 2544: 52)
การพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ เป็นกลยุทธ์
ส าคั ญ ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ตความเป็ นอยู่

ของประชาชนทั้ งในเมื องและชนบทให้สามารถมี
คุณภาพชีวิตที่ดีที่จะอาศัยในเมืองหรือชุมชนน่าอยู่
ได้อย่างเท่ าเที ยมกั น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เมื องแห่ งชาติ , 2543: 26; Turner, 2006: 203-204)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545-2549) ได้มี จุดมุ่ งหมายที่ ส าคัญ คือ
“การพัฒนาคน” ให้เป็นคนที่มีสุขภาพดี มีความรู้
ความสามารถและเพิ่มขี ดความสามารถของชุ มชน และ
ยึดหลัก “ผลประโยชน์ของประชาชน” และ“การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจของประชาชน” อันจะนาไปสูก่ ารพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติได้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2545: 10)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) กาหนดวิสัยทั ศน์การพัฒนาประเทศ
ให้เป็นสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน (Green and
Happiness Society) มีแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสาคัญ
กับการเมืองระดับท้องถิ่น ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชน
ในระดับรากหญ้ า และส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่ นได้ เข้ ามามี บทบาท มี ส่ วนร่ วมมากขึ้ นเน้ นการ
พึ่ง ตนเอง ช่วยเหลือเกื้ อกู ลกั น ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ชุมชนในภาพรวมทางด้านกายภาพเศรษฐกิ จและสัง คม
ที่อาศัยความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในสังคมรวมพลังเพื่อให้เมืองและ
ชุมชนมีความสงบ สะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ ดี วิถีชีวิตดีมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549: 65-67)
กรอบแนวคิดตามนโยบายการพัฒนาเมื องน่าอยู่
และชุมชนน่าอยู่ คือ ให้ครอบคลุมและผสมผสาน
ระหว่างองค์ ประกอบส าคั ญ 2 ประการ คื อ การสร้ าง
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พลั งประชาชนและองค์ การภาคี ต่ าง ๆ ในการบริ หาร
และจั ดการกั บการพั ฒนาสิ่ งแวดล้อมทั้ งด้านกายภาพ
สังคม และเศรษฐกิจที่ เอื้อ ต่อการมีสุขภาพดีและ
คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ของประชาชน การด าเนิ นงานเมื อง
น่าอยู่ได้ยึดหลักการ 3 ประสานหรือ Area Function
and Participation (AFP) ได้แก่ (1) ประสานพื้ นที่
(Area) ซึ่งหมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง
ระดั บเทศบาล และองค์ กรปกครองส่ วนต าบล (อบต.)
(2) ประสานภารกิจ (Function)ซึ่งหมายถึง การบูรณาการ
ภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
องค์กรสาธารณะประโยชน์ และอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานของ 4 กระทรวงหลั ก คื อ กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ กษาธิ การ และกระทรวง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ (3) ประสาน
ความร่วมมื อของประชาชน (Participation)ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ มี ความส าคั ญอย่ างยิ่ งต่ อการด าเนิ นงานให้ ส าเร็ จ
(สมบัติ อุยตระกูล และคณะ, 2543: 27; ไชยยันตร์
กัมปนาทแสนยาการ, 2540: 5)
การพัฒนาเมืองให้เป็นเมื องน่าอยู่นั้นจะประสบ
ความสาเร็จและพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ มิใช่เพียงการ
จัดท าแผน โครงการ แล้ วจัดงบประมาณไปสนั บสนุ น
ในพื้ นที่ เท่ านั้ น หากแต่ เจ้ าหน้ าที่ รั ฐ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน สื่อมวลชน
สถาบันต่าง ๆ และชุมชน จะมีประชาชนทุ กคนในพื้ นที่
ต้ องเข้ ามามี ส่ วนร่ วมอย่ างแข็ งขั นจริ งจั ง ในการช่ วย
แก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ และต้องเป็นกระบวนการพั ฒ นา
ที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณของผู้บริหารและชุมชนที่
มีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่กว้างไกล สามารถมองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อเมืองและชุมชน
อนาคต โดยมี องค์กรส่วนท้ องถิ่นเป็นองค์กรรับผิดชอบ
หลักในการดาเนินงานจึงจะทาให้การพัฒนาเมือง
น่าอยู่ประสบผลสาเร็จและยั่งยืนได้

การวิ จั ยเพื่ อพั ฒนาเมื องน่ าอยู่ ในเขตเทศบาล
เมื องลพบุรีในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะเน้นที่ การศึกษาความสามารถ
ของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกั บความรู้ ความเข้าใจและ
ศึ กษาปรากฏการณ์ และสภาวการณ์ ของสภาพชุ มชน
ที่ มี ผลต่อการพัฒนาเมื องน่าอยู่ โดยเน้นกระบวนการ
เรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่วมในการใช้ ศึกษา วิเคราะห์ สภาพ
ปัญหาของชุมชน และนามาเป็นพื้นฐานในการพิจารณา
หลักการ แนวทาง วิธีการและกระบวนการวางยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ การเรียนรู้ในการดาเนินงาน
ตามหลั กการและการร่ วมท างานเป็ นที ม รวมทั้ ง
กระบวนการเรียนรู้ในการก ากั บติดตามและประเมินผล
การด าเนิ นงานโดยชุ มชน ตลอดจนมี การประเมิ นผล
กระบวนการเรียนรู้ก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ
และหลังดาเนินการ ผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นการแสวงหา
ข้อมู ล มาใช้ในการเรียนรู้ของคณะท างานชุม ชน
เพื่ อไปสู่การมี ความสามารถในการวางแผนยุ ทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ แต่ไม่ได้หมายถึงการสัมฤทธิ์
ผลในการดาเนินตามยุทธศาสตร์ เมืองน่าอยู่ผู้วิจัย
คาดว่าจะได้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วม
ของชุมชนพร้ อมทั้ งสร้ างปั จจัยต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
การพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อหารูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรีทสี่ อดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการพัฒนาประเทศโดยการมีส่วนร่วม
แนวคิ ด เรื่ อ งการพั ฒ นาประเทศไทย
เริ่มต้นจากการรับแนวคิดเรื่องการทาประเทศให้ ทันสมัย
(Modernization)และเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
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(Industrialization) ตามแนวทางพัฒ นาประเทศ
แบบทุ นนิยมที่ เน้นการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จตาม
อย่างประเทศที่พัฒนาแล้ว (มงคลเลิศ ด่านธานินทร์,
2551: 5; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547: 36;
สิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2549: 39) และตามแนวทางของทฤษฎี
การพัฒนาเศรษฐกิจที่เริ่มก่ อตัวขึ้นตั้งแต่กลางทศวรรษ
1940 จนถึ งทศวรรษ 1960 ซึ่ งเป็ นช่ วงของทฤษฎี
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่เห็นว่าประเทศโลกที่สาม
เช่น ประเทศไทยเป็นประเทศกาลังพัฒนาจึงต้องประสบ
ปัญหาวัฏจักรแห่ งความยากจน ซึ่งมี สาเหตุ มาจากการ
ขาดแคลนปัจจัยด้านทุ น เทคโนโลยี และองค์กรสมัยใหม่
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ (สุดใจ ทูลพานิชยบ์
กิจ, 2547: 86; Turner, 2006: 195-198)
ประกอบกั บการที่มี โครงสร้างสังคมเป็น
แบบทวิลักษณ์ (Dual Societies) คือ การมีสังคมล้าหลัง
แบบศักดินาและสังคมก้าวหน้าแบบทุนนิยมอยู่ใน
สังคมเดียวกัน การที่จะพัฒนาประเทศให้ทันสมัย
นอกจากจะต้องแพร่กระจายความทันสมัยเข้าไปแล้ว
ยังต้องพัฒนาโดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบตะวันตก
ที่ต้องอาศัยทุนต่างประเทศในลักษณะของการช่วยเหลือ
เพื่อพัฒนา (Aid for Development) (อรศรี งามวิทยาพงศ์,
2549: 66-67; วั ช ริ น ทร์ ชาญศิ ล ป์ , 2550: 22;
อมรา พงศาพิชญ์, 2547: 69) และการพั ฒนาที่เน้นความ
จาเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการยกระดับรายได้
ต่อหัวของประชาชน ด้วยความหวังว่าจะทาให้ช่องว่างทาง
เศรษฐกิ จในระดับสากลระหว่างประเทศที่ พั ฒนาแล้ ว
กับประเทศโลกที่สามลดลง ท าให้ช่องว่างทางเศรษฐกิ จ
ระหว่างคนที่อาศัยอยู่ในเมืองกับคนในชนบท และ
คนรวยกั บคนจนลดลง การพึ่ งพาทุ นจากต่ างประเทศ
ที่ ค่อนข้างสูงในตอนแรกของการพั ฒนาก็ค่อย ๆ ลดลง
จนไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศในที่สุด และเศรษฐกิจ

ของประเทศก็ จะพั ฒนาขึ้ นจนถึงขั้นตอนความจ าเริ ญ
ก้าวหน้าไปด้วยกันเอง (Self Sustained Growth)
แต่ปรากฏผลการพัฒนาในประเทศไทยไม่ ได้
เป็ นไปตามที่ คาดการณ์ ไว้ เพราะแม้ จะมี การพั ฒนา
อุ ตสาหกรรมและการสร้ างความทั นสมั ยในเขตเมื อง
อย่างเห็นได้ชัด มีอัตราความจาเริญทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
แต่ ความยากจนของคนในประเทศไทยโดยเฉพาะ
ในชนบทกลับสูงขึ้น ความเจริญนั้นก็กระจุกตัวอยู่ใน
พื้นที่และกลุ่มบุคคลจากัดของประเทศความเจริญ
ไม่ กระจายตั วสม่ าเสมอ (ฉั ตรทิ พย์ นาถสุ ภา, 2553:
19-20; สิท ธิพันธ์ พุท ธหุน, 2549: 46-49) ทาให้
ความแตกต่างด้านความเป็นอยู่ของคนในเมื องกั บชนบท
มีช่องว่างห่างไกลกันมากขึ้น แนวทางการพัฒนาประเทศ
จึงต้องปรับเปลี่ยน โดยหันมาเน้นที่การพัฒนาแบบใหม่
ตามทฤษฎีความจาเริญเติบโตและความเสมอภาค
(Growth and Equity) ท าให้เกิดแนวทางการพัฒนา
ชนบทตามแนวทางการพั ฒนาประเทศตามแนวนี้ เป็ น
2 แนว คือ การพัฒนาชนบทโดยเน้นปัจจัยจาเป็น
พื้นฐาน (Basic Need Approach) และการพัฒนาชนบท
แบบผสมผสาน (Integrate Rural Development)
(อาคม ใจแก้ว, 2551: 393)
แนวคิดอุดมการณ์และหลักการของการมีส่วนร่วม
เป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วม คือ การทาให้
คนที่ ถูกละเลยหรือถูกกี ดกั นให้ ออกมาไปอยู่ ในวงนอก
การพัฒนา ได้เข้ามามี ส่วนเกี่ ยวข้องกั บการพัฒนาหรือ
การให้คนที่ อยู่วงนอกของการพัฒ นาเคลื่อนย้าย
เข้ ามาอยู่วงในเพื่ อกระจายผลการพั ฒนาให้ครอบคลุ ม
ถ้วนทั่วให้ทุ กคนมี สิทธิ์ที่ จะมีส่วนร่วมในการบริโภค
ผลิ ตผลทางสั งคม ทั้ งในส่ วนที่ เป็ นกิ จกรรม โครงการ
หรือการดาเนินการของรัฐ รวมทั้งกิจกรรม โครงการและ
การดาเนินชีวิตของประชาชนหรือชุมชนโดยมีเป้าหมาย
ให้ ร่วมกั นด าเนิ นการอย่างมี ศั กดิ์ ศรีและมี สถานภาพ
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เท่าเทียมกัน และเน้นที่การตัดสินใจในการเริ่มดาเนินการ
การร่ วมด าเนิ นการ การร่ วมรับผลประโยชน์ จากการ
ดาเนิ นการและการร่วมกั นประเมิ นผลการด าเนิ นงาน
เพื่อให้เกิดการพัฒนา เนื่องจากการมี ส่วนร่วมเป็นหัวใจ
สาคัญของแนวประชาธิปไตย ดังนั้นในการตัดสินใจใดๆ
ก็ตามที่จะส่งผลกระทบถึงบุคคลใดบุคคลนั้นควร
มีโอกาสในการตัดสินใจและมี สิท ธิในการก าหนด
เหตุการณ์ให้เป็นไปตามที่เขาต้องการและกาหนดไว้
นั่ นคื อ บุ คคลที่ เกี่ ยวข้ องกั บเรื่องใดเรื่ องหนึ่ งร่วมกั น
ย่อมมีสิทธิและอานาจที่ จะเข้าไปมีส่ วนร่วมในการตัดสินใจ
และกาหนดสถานการณ์ให้เป็นไปในแนวทางที่ผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องทั้งหมดจะยอมรับและนาไปปฏิบัติได้รวมทั้งเป็น
การลดการพึ่งพารัฐในเรื่องของบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ
และเน้นการพัฒนาที่เริ่มจากระดับล่างขึ้นไปสู่ระดับบน
แนวคิดเรื่องการมีสว่ นร่วมเริ่มต้นจากการพัฒนา
ที่เน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการมีส่วนร่วม
คือการเข้าถึงหรือการผนึกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ, 2547: 5)
ที่ ยิ นยอมให้ ประชาชนเข้าไปมี ส่วนร่ วมในฐานะผู้ ผลิ ต
และผู้บริโภคตามแนวทางที่ระบบเศรษฐกิจกาหนด
ไว้ให้เป็นเพียงแรงงานราคาถูกและผูร้ อคอยผลของ
การพัฒนา รวมทั้งแนวคิดที่ ว่าการมี ส่วนร่วมต้องสนใจ
ในบริบททางการเมื องและศักยภาพของผู้ผลิตในชนบท
ทาให้ต้องพัฒนาให้ประชาชนเป็นผู้มีความทันสมัย
มีความรับผิดชอบ และมีส่วนในกลไกการพัฒนาประเทศ
มาจนถึงแนวคิดที่ว่าการพั ฒนาประเทศจะได้ผลต้องให้
สถาบันภายนอก เข้ามากระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานั้น นับว่าการพัฒนาที่รัฐมีบทบาทเป็นผู้ชี้นา
การพัฒนาและยังคงใช้อานาจรัฐในการควบคุมประชาชน
ทั้งๆ ที่ โดยความเป็นจริงแล้ว การมี ส่วนร่วมเป็นหัวใจ
สาคัญของแนวคิดประชาธิปไตยและหลักการเบื้องต้นของ
การมีส่วนร่วม คือ การตัดสินใจใดๆ ก็ตามที่ส่งผลถึงบุคคลใด

บุคคลเหล่านั้นควรเป็นผู้มี ส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้ น
โดยหลักการนี้ การมีส่วนร่วมจะตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิด
ที่ ว่ าบุ คคลแต่ ละคนย่ อมทราบดี ว่ าตนต้ องการอะไร
เพราะฉะนั้ นการที่ เหตุการณ์ ใดก็ ตามจะส่ งผลกระทบ
ถึงบุ คคลใดบุคคลนั้นย่อมทราบดีว่าเราต้องการ หรือไม่
ต้ องการ และอะไรบ้ างที่ จะเกิ ดขึ้ นกั บตนเอง ดั งนั้ น
เพื่อความยุติธรรม บุคคลนั้นควรจะต้องมีสิทธิในการ
ก าหนดให้ เหตุ การณ์ นั้ นเป็ นไปอย่ างที่ เขาต้ องการ
เพื่อให้ผลที่ตามมาเป็นไปตามที่เขาต้องการและกาหนดไว้
การที่จะให้เกิดการมีสว่ นร่วมอย่างจริงจังจึงต้องเกี่ยวข้องกับ
การได้ รับอ านาจที่ จะเข้ าไปมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตของเขา
จากความหมายของการมี ส่ วนร่ วมที่ กล่ าวมา
จะเห็นว่าธรรมชาติและเนื้อหาของกระบวนการมีส่วนร่วม
ยังคงมี ความแตกต่ างกั นอยู่ เพราะการมี ส่ วนร่วมนั้ น
มีหลายมิ ติและมีความแตกต่างกัน จึงไม่ อาจใช้เพียงวิธีการ
เดียวในการมองการมีส่วนร่วมได้ดีพอและครอบคลุม
การจะอธิ บายความหมายของการมี ส่ วนร่ วมจึ งต้ อง
คานึงถึงบริบทที่ เกี่ ยวข้อง และเมื่ อนาคานี้ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ก็ จาเป็นที่จะต้องก าหนดความหมายขึ้นมา
และท าความเข้าใจให้ตรงกั น แต่อย่างไรก็ ตามการให้
ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเป็นสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ และส าคัญมาก เพราะจะทาให้เกิ ดการ
พั ฒ นาที่ ยั ง ยื น และเกิ ดความเจริ ญงอกงามด้ วยตั วเอง
โดยแม้แต่รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ถอนตัวออกจากชุมชนไป
แล้ว การพัฒนาก็ยัง ดาเนินต่อไปได้ เพราะประชาชนหรือ
ตัวแทนของประชาชน ในแต่ละชุมชนจะเป็นผู้ที่ มีความรู้
และเข้าใจกระบวนการ พัฒนาได้ดีที่สุด และการตัดสินใจ
มีส่วนร่วมของเขาเหล่านั้นจะถูกต้องและตอบสนอง
ต่อความต้องการและปัญ หาของชุม ชนได้ตรงตาม
เป้าหมายที่สุด
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่
ในทศวรรษที่ผ่านมาแนวคิดเรื่องเมื องน่าอยู่
ได้รับการขานรับจากชนชั้นกลางในเมืองอย่างเป็ นลาดับ
โดยการสร้างวัฒนธรรมวิธีคิดเกี่ยวกับเมืองเสียใหม่
ให้มองเห็นด้านที่ต้องร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและทางสังคมของเมืองให้เหมาะสมสาหรับ
ชาวเมืองผู้ที่ อยู่อาศัยทั้ งหลาย โดยปี พ.ศ. 2539
เวทีสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดงาน “ทาเมืองไทยให้น่าอยู่
และยั่งยืน” เสนอความคิดให้มองว่าถิ่นฐานของชีวิต
ผู้คนทั้ งหมดอันเชื่อมโยงเป็นระบบนิเวศเดียวกั น
ดังนั้ น การท าเมื องให้ น่ าอยู่ จึงต้องอาศั ยกระบวนการ
แห่งความร่วมมือร่วมใจ ร่วมความมุ่งหวังและการลงมื อ
กระท าอย่างสร้างสรรค์ร่วมกั นของทุ กคนในสังคมของ
ผู้คนในแต่ละชุมชน ที่ จะลุกขึ้นมาช่วยกันสร้างพลิกพื้ น
แผ่ นดิ นไทยอั นเป็ นถิ่ นฐานบ้ านเกิ ดของตนให้ น่ าอยู่
และยั่งยืน (วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2539: 42) โดยเริ่ม
ตั้งแต่การปรับปรุงภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัยให้สวยงาม
เป็น “หน้าบ้านน่ามอง” มีการรวมตัวกันของชุมชนเมือง
ในการท ากิ จกรรมร่ วมกั น มี การปรั บสภาพแวดล้ อม
ของชุ ม ชนโดยคนในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า ง
สร้างสรรค์ อันเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ ยวกั บการมอง
เมืองให้เป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนเมืองสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกั น ได้ (อั ฐมา โภคาพาณิ ช วงษ์ , 2546: 34)
การพยายามจัดสภาพแวดล้อมของที่ อยู่อาศัยให้ น่าอยู่
แม้ ว่ า จะมี ผ ลดี ต่ อ การสร้ า งความน่ า อยู่ ให้ เ กิ ด
ขึ้นกับ ชุม ชน แต่สิ่งที่ส าคัญ มากกว่าของกิ จกรรม
ลัก ษณะนี้ น่ าจะอยู่ ที่ การจัดพื้ นที่ สาธารณะให้ เป็ น
ระเบียบ ปลอดภัยและดึงดูดให้คนมาพบปะคุ้นเคยกั น
ซึ่งเป็นการสร้างพื้นที่ทางสังคมให้คนมีการสร้างสรรค์
สโมสรกัน อันจะเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างชุมชน
ให้เข้ม แข็ง ยิ่ง ขึ้น (โกมาตร จึงเสถียรทรัพ ย์ และ

คณะ, 2547: 199; สานักงานเทศบาลนครราชสีมา
, 2544: 43)
เมื อ งน่าอยู่แ ละชุ ม ชนน่าอยู่ หมายถึ ง
ชุมชนที่อาศัยทั้งในเขตเมืองและชนบทที่มีสภาพแวดล้อม
และคุณภาพชี วิตที่ ดี มี สังคมที่ อาทร มี ชุมชนเข้ มแข็ ง
มีความสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีระบบเศรษฐกิ จดีมั่ นคง มี วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ
ที่ เป็นเอกลั กษณ์ ของเมื องและชุมชน มี การสร้างสรรค์
และการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ รวมทั้ ง
การขยายการใช้ ทรั พยากรในชุ มชนอย่ างต่ อเนื่ อง
โดยคนในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกั นในการดารงชีวิต
และการพั ฒนาศั กยภาพของเค้ าเหล่ านั้ นอย่ างสู งสุ ด
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเมืองแห่งชาติ, 2543: 12)
จากความหมายต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น จะเห็นได้ว่า
เมื องน่ าอยู่ เป็ นกระบวนการพั ฒนาไม่ ใช่ผลลั พธ์และ
ไม่ ได้หมายถึ ง เมื องที่ ประสบผลส าเร็ จในด้านสุ ขภาพ
และความน่าอยู่ ณ ระดับใดระดับหนึ่ง หากแต่เป็นเมื อง
ที่ มี การเคลื่ อนไหวสู่ การพั ฒนาสุ ขภาพที่ ดี ขึ้ น ดั งนั้ น
เมื องใดๆ ก็ ตามสามารถเป็ นเมื องน่ าอยู่ ได้ โดยไม่ ต้ อง
คานึงถึงสถานการณ์ด้านสุขภาพในปัจจุบัน แต่ที่สาคัญ
คือจะต้องมีความมุ่งมั่นด้านสุขภาพโดยมีกระบวนการและ
โครงสร้างที่ จะท าให้ส าเร็จ (WHO Regional office
Europe, 1995: 10; Christensen, 1996: 23-24)
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จั ยนี้ เป็ นการวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การแบบมี
ส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR)
โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ในการเริ่มสารวจสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่
หลังจากนั้นผู้วิจัยให้ความสาคัญ กับสมาชิกชุมชน
ในเขตเทศบาลเมื องลพบุรีในฐานที่ เป็นผู้บ ริโภค

6

องค์ความรู้จากการวิจัยส าหรับ แก้ไขปัญ หาหรือ
เพื่อการพัฒ นาใด ๆ ในชุมชนซึ่งจะต้อ งตั้งอยู่บ น
พื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตย ความยุติธรรม
โดยทาการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ทั้งภารกิจของ PAR
คือ การปลุก ให้คนตื่นตัวและมีความรู้ความสว่าง
ในชีวิต (สุชาต ประสิทธิรัฐสินธุ์, 2544: 41) ดังนั้น
ระเบียบวิธีการวิจัยนี้จึงมี ความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับโจทย์การวิจัยที่ตั้งเอาไว้
ในการศึกษาบริบท เพื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์
(แผนแม่บท) เพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่ แบ่งเป็น 2 ระยะ
คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบท และระยะที่ 2 การจัดทา
ร่างยุท ธศาสตร์ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนด
ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทนั้นเพื่อให้มีแหล่งข้อมูล
ชุมชน สภาพปั ญหาที่ เป็ นจริงที่ หลากหลายตามหลั ก
สามเส้า (Triangulation Approach) ที่ เน้นลักษณะ
ข้อมู ลหลายแหล่ ง (Multiple Data Sources) และ
ข้อ มู ล ที่ ได้ รับ จากผลการวิจั ย แต่ ล ะประเภทได้
น าไปใช้ ในการจั ดท าร่ างยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาเมื อง
น่าอยู่อย่างเท่ าเที ยมกั น (Equivalent Status Design)
การศึกษาบริ บทเพื่ อจัดท าร่างยุทธศาสตร์ มี ขั้ นตอน
(กิ จกรรม) ดั งนี้ (1) การวิ จั ยเอกสาร (Documentary
Research) (2) การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Study)
(3) การประชุ มสั มมนาแบบมี ส่ วนร่วม (4) ผู้ วิจั ยจั ด
ทาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
การศึกษา อาชี พ รายได้ ระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ในชุมชน
ตาแหน่งในคณะกรรมการชุมชน เป็นลักษณะแบบ
เลือกตอบและเติมจานวนลงในช่องว่างตามความเป็นจริง

2. แบบสอบถามเกี่ ยวกั บการมี ส่ วนร่วมใน
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ เกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม ได้แก่
การมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมี ส่วนร่วมในการดาเนิ น
กิ จกรรม การมี ส่ วนร่ วมในการรั บผลประโยชน์ และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ลักษณะของข้อคาถาม
เป็ นแบบมาตรส่ วนประเมิ นค่ า (Rating Scale) ชนิ ด
4 ระดั บ คื อ มี ส่ วนร่ วมมาก มี ส่ วนร่ วมปานกลาง
มีส่วนร่วมน้อย และไม่มีส่วนร่วม
3. แบบสอบถามปลายเปิดให้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่
การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Content
Validity) ผู้วิจัยดูจากคาถามที่มีเนื้อหาตามกรอบแนวคิด
ที่ต้องการศึกษา ความตรงตามเหตุผล (Construct Validity)
ดูจากความครอบคลุมลักษณะหรือโครงสร้าง ตรงกับ
เป้าหมายที่ต้องการวัด มีความสอดคล้องสัมพันธ์
กันของข้อคาถาม ความเที่ยงตรงตามความสอดคล้องสภาพ
(Concurrent Validity) สามารถวัดได้ตรงกั บสภาพ
ความเป็นจริงของสิ่งที่ถูกวัดตามที่กาหนดไว้ และ
โครงสร้างของเนื้ อหา (Structure Validity) โดยผู้วิจั ย
นาแบบสอบถามที่ สร้างขึ้นเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5 ท่านตรวจสอบเนื้อหา
ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับเรือ่ งที่ต้องการวัด ให้ครอบคลุม
เนื้อหาความถูกต้องเหมาะสมกับภาษา ความถูกต้องของ
การวัด เกณฑ์ การให้ คะแนนแล้วนาข้อเสนอแนะต่าง ๆ
มาปรับปรุงแก้ ไขให้ถูกต้อง ส่วนการตรวจสอบด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ(Factor Analysis) แบบExploratory
Factor Analysis จะต้องนาเครื่องมือไปทดสอบใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งมีจานวนไม่ต่ากว่า 20 เท่าของข้อคาถาม
จากนั้ นจึ งน ามาวิ เคราะห์ องค์ ประกอบด้ วยโปรแกรม
สาเร็จรูป โดยใช้แบบทดสอบแบบ Rating Scale
(สุวิมล ติรกานันท์, 2549: 150)
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การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability)
ผู้ วิ จั ยน าแบบสอบถามที่ ผ่ านการตรวจสอบ แก้ ไ ข
และปรับปรุง โดยกรรมการที่ ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยให้ ผู้ เชี่ ยวชาญจ านวน 5 ท่ าน พิ จารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง แล้วนาไปทดลองใช้ (Try Out) เครื่องมือ
กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่
ใช้วิจัย จานวน 60 คน เนื่องจากมีโครงสร้างทั่วไปคล้ายคลึง
กับสภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี และกาลัง
ดาเนินการเมืองน่าอยู่เช่นกัน แล้วนามาคานวณหา
ความเที่ ยงของแบบสอบถาม คือการหาค่าสัมประสิ ทธิ์
อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s
Method) เพื่ อหาค่ าความเชื่ อมั่ น(Reliability) ได้ ค่ า
ความเชื่อมั่น0.98ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือ ที่มีคุณภาพสามารถ
นาไปใช้ได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 202) โดยใช้
โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Statistical Package for the Social Sciences
ประชากรเป้ าหมายที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้
ประกอบด้วยหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
26 ชุมชนของเทศบาลเมืองลพบุรี ครัวเรือนละ 1 คน
ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนเขตเทศบาลเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
1 ปี ซึ่งมีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 5,766 ครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยใช้สูตรของเคร
ซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,
2555: 48) เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดแล้วจากสูตร
ดังกล่าวนามาดาเนินการกระจายขนาดของประชากร
ตัวอย่างเพื่อทาการสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตามสัดส่วน
ของจานวนหลังคาเรือนในแต่ละชุมชนของพื้นที่ศึกษา
(Sampling with Probability Proportional to
Size: PPS) กล่ าวคือ กลุ่มที่ จานวนครัวเรือนมากจะมี
โอกาสถูกสุ่มได้มากกว่ากลุ่มที่มีจานวนครัวเรือนน้อย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้เป็นสมาชิกชุมชน
ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนในเขต

เทศบาลเมื องลพบุรี จังหวัดลพบุ รี จ านวน 26 ชุ มชน
จานวนครัวเรือน 5,766 ครัวเรือน ได้กลุ่มตัวอย่าง
360.3281 คน เพื่ อให้ การวิ จั ยในครั้งนี้ ลงตั วตามสถิ ติ
และสะดวกในการคานวณตัวเลขของกลุ่มตัวอย่าง
จากจานวนครัวเรือน ผู้วิจัยจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยให้มากกว่าจานวนการสุ่มที่ ได้ ผู้วิจัยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นหัวหน้าครัวเรือน จานวน 380 ครัวเรือน
การได้มาของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยประสาน
ความร่วมมือกับประธานชุมชนเพื่อขอบัญชีรายชื่อ
จานวนครัวเรือนทั้งหมดในชุมชน 26 ชุมชน
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling-SRS) โดยวิ ธี การเลื อกตั วอย่ าง (n) โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างจากประชากร (N) ได้แก่ จ านวนครัวเรือนที่ ได้
จากบัญชีรายชื่อโดยใช้วีการจับสลากเลือกตัวอย่าง
ออกจากกลุ่มประชากร
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมหนังสือขออนุญาตเก็ บข้อมู ล
จากเมืองลพบุรี โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
ใส่รหั สแบบสอบถามทุ กฉบั บเพื่ อตรวจสอบการได้รั บ
แบบสอบถามกลับคืนโดยขอความกรุณาส่งแบบสอบถาม
กลับมาตามเวลาที่กาหนด
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ที่ได้จาก
กลุ่ มตั วอย่ างหั วหน้ าครั วเรื อนในชุ มชนเทศบาล
เมื องลพบุ รี จ านวน 380 คน โดยการน าแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
และน่ าเชื่ อถื อของข้ อมู ล น าข้ อมู ลที่ ได้ มาให้ คะแนน
ลงรหัส นาข้อมูลที่ได้มาเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และตรวจสอบความถุก ต้องของจานวน 2-3 ครั้ง
ตรวจสอบความคลาดเคลื่ อนของตั วเลขโดยใช้
Descriptive and Frequency ทดสอบการแจกแจง
ข้อมู ลทางสถิติ (Normality with Test) ตามข้อก าหนด
ทางสถิติ (Assumption) จากนั้นนาไปวิเคราะห์ ประมวลผล
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โดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป Statistical
Package for Social Sciences for Windows
สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าความถี่
ค่ าร้ อยละ ฐานนิ ยม ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสูง สุด ค่าต่าสุด และสัม ประสิท ธิ์ก ารกระจาย
ซึ่ ง วิ เคราะห์ ความสั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรโดยใช้
Correlation วิเคราะห์ความแตกต่างและการมี ส่วนร่วม
ของสมาชิ กชุ มชนในการพั ฒนาเมื องน่ าอยู่ ใช้ t-test
วิเคราะห์ ตั วแปรด้ ว ยการวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
(Factor Analysis)
ผลการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะ
ประชากร ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
ตาแหน่งในคณะกรรมการชุมชนกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่
โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า
เพศกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ
มี ส่วนร่วม มี ความสัมพั นธ์กั นอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 (p-value=0.097) สถานภาพกับการพัฒนา
เมืองน่าอยู่โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(p-value=0.000)ระดับการศึกษากับการพัฒนาเมืองน่าอยู่
โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมมี ความสัมพั นธ์ กั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสติที่ ระดับ 0.05 (p-value=0.000)
และตาแหน่งในคณะกรรมการชุมชนและการพัฒนา
เมื องน่าอยู่โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(p-value = 0.003)
สรุปได้ว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
ตาแหน่งในคณะกรรมการชุมชนกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่
โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอาชีพ

ไม่ มี ความสั มพั นธ์ กั บการพั ฒนาเมื องน่ าอยู่ โดย
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
จากสมมุ ติฐานการวิจัย ปัจ จัยคุณลัก ษณะ
ประชากร ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชี พ ตาแหน่ งในคณะกรรมการชุ มชนกั บการพั ฒนา
เมืองน่าอยู่โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาและ
ตาแหน่งในคณะกรรมการชุมชนกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่
โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอาชีพ
ไม่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะ
ประชากร ได้แก่ อายุ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
กั บการพั ฒนาเมื องน่ าอยู่โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม จากการวิจัยพบว่า อายุกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่
โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสติที่ระดับ 0.05(p-value=0.000)
ระดับน้อยมาก ในทิศทางบวก และระยะเวลาที่อาศัยอยู่
ในชุมชนกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยกระบวนการเรียนรูแ้ บบ
มี ส่วนร่วม มี ความสัมพั นธ์กั นอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 (p-value=0.018) ระดับน้อยมากในทิศทางบวก
ส่วนรายได้ไม่ มี ความสัมพันธ์กั บการพัฒนาเมื องน่าอยู่
โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
จากสมมุติฐานการวิจัย ปัจจัยคุณลักษณะประชากร
ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดั บการศึ กษา อาชี พ รายได้
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ตาแหน่งในคณะกรรมการ
ชุมชนกั บการพัฒนาเมื องน่าอยู่ โดยกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเมืองน่าอยู่
โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองลพบุรี
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จังหวัดลพบุรี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า อายุ รายได้ ระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเมือง
น่าอยูโ่ ดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การอภิปรายผล
การจัดทาแผนพัฒนาเมืองน่าอยู่เริ่มต้นจาก
การค้นหาแกนน า (คณะท างานชุมชน) ที่ มี ความมุ่ งมั่ น
ในการพลิกฟื้นชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้น และสร้างความ
เข้าใจในจุดประสงค์เป้าหมายของการจัดท าแผนพั ฒนา
ชุมชนที่เป็นเจ้าของเพื่อขยายแนวร่วมทางความคิดและ
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนให้มากที่สุดแผนพัฒนา
เมืองน่าอยู่จึงเป็นตัวแทนชุมชนอย่างแท้จริง สอดคล้อง
และไกล้เคียงกับงานวิจัยของการพัฒนาเมื องน่าอยู่ ของ
จิรพั ฒน์ โท้ ประยูร (2550 : 175)ได้นาเสนอ DOKJOK
CITY OF HAPPINESS MODEL ในการพั ฒนาจังหวัด
ให้เป็นเมืองน่าอยู่กล่าวว่าจะเห็นได้ว่าในการพัฒนาเมือง
หรือจั งหวัด มหานครต่ างๆ เครื่องมื อที่ มี ความส าคั ญ
เป็นอันดับแรก นั่นก็ คือ (1) ผังหลัก (Comprehensive
Plan) ในการจัดรูปร่างของศูนย์กลางของเมืองโดย
พิจารณาทางด้านสถาปัตยกรรม (2) การบริหารจัดการแบบ
3 MB คือ การจัดการ (Management) ทรัพยากรบุคคล
(Men) ทรั พยากร (Material) งบประมาณ (Budget)
เจ้าภาพ (Corporation) ความร่วมมือทางด้านพื้นที่ AFP
(Area, Function, Participation) หลักธรรมาภิบาลกับการ
พัฒนาเมือง (Good Governance and Development)
การบังคับใช้กฎหมาย (Rule of law) เศรษฐกิ จพอเพี ยง
(Sufficient Economy) การพัฒนาเมืองโดยใช้หลัก KUD
ซึ่งประกอบไปด้วยการรู้กาพืดหรือเข้าใจเมือง (Knowing
the City)ความเข้ าใจสุ ขภาวะของเมื อง (Understand
Ideas and Health Environment Links) การร่ ว มมื อ
ขององค์กร (Decide on Organization) ญาณกร
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

โท้ประยูร,จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา, อัครกฤษ นุ่นจันทร์
(2559 : 88-89)
ในขั้นตอนการจัดทาต้องเริ่มจากการค้นหา
ศั กยภาพ จุ ดอ่ อน จุ ดแข็ ง และโอกาส คื อ การเรียนรู้
ตัวเองให้ ถ่อ งแท้ ด้ วยการเก็ บ ข้อ มู ล พื้ น ฐานของ
ชุ มชนทุ กครั วเรื อน น ามาวิ เคราะห์ ในระดั บหมู่ บ้ าน
โดยการร่วมคิดของที่ประชุมคณะทางานชุมชนทั้ง
26 ชุมชน แล้วนาไปสังเคราะห์ภาพรวมของชุมชน
ซึ่ งจะท าให้ สามารถแยกแยะปั จจั ยที่ เป็ นสาเหตุ ของ
ปัญหาชุมชนจากสภาพการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน
สมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีจึง
ร่วมกั นก าหนดอนาคตของตนเอง หรือวิสั ยทั ศน์
ระยะยาวมุ่ งเน้นความสมดุลของคุณภาพชีวิตทางสังคม
และเศรษฐกิ จ และมี ระบบสวัสดิการชุมชนควบคู่ไปกั บ
แนวทางการจั ดระเบี ยบชุ มชนและการพั ฒนาจุ ดเน้ น
สุดท้ ายที่ ชุม ชนทั้ ง 26 ชุม ชนให้ความส าคัญ คือ
ความยั่งยืนของการพึ่งตนเอง คือการจัดระบบการศึกษา
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากผลผลิตที่ได้จากประสบการณ์
การปฎิบัติจริงในขั้นตอนจัดทาแผน การแปลงสู่การปฏิบัติ
ทั้งด้านวิธีคิดและวิธีการในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ให้ผู้นารุ่นใหม่ได้ฝึกฝนมีคณะทางานชุมชนเป็นคลังสมอง
ของชุมชน เป็ นกลไกที่ เกิ ดขึ้ นอย่างเป็ นธรรมชาติเพื่ อ
แบกรับภารกิจอนาคตอย่างต่อเนื่องต่อไป
จากสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
เมืองน่าอยู่นั้น ผลการศึกษาพบว่า สภาพการมีส่ วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนายังไม่สอดคล้องกับนโยบาย
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่กาหนดนโยบาย (เทศบาล)
และยั งไม่ สอดคล้ องกั บอุ ดมการณ์ ของการมี ส่ วนร่ วม
ซึ่งเหตุผลประการหนึ่ งที่ พบคือ แนวคิดการมองตนเอง
ในฐานะของผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของ
ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่ ไม่ มีอานาจและ
ทรัพยากรที่ เป็ นพื้นฐานในการเข้าร่วม ท าให้ถูกจ ากั ด
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ศักยภาพในการที่ จะเข้ ามามี ส่วนร่วมด้ วยผลที่ ตามมา
จากแนวคิ ดของแนวทางที่ เน้ นการก าหนดแผนพั ฒนา
ของเทศบาลที่เน้นไปในด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็น
หลักและเป็นนโยบายที่ปฏิบตั ิสั่งการมาจากข้างบน
ท าให้ ประชาชนยั งถูกมองว่าเป็นผู้ผลิตที่ ไม่ มี คุ ณภาพ
และเป็นผู้บริโภคที่ต้องรอคอยเพื่ อรับผลของการพัฒนา
ดั งนั้ น แม้ เมื่ อการพั ฒนาประเทศได้ เปลี่ ยนแนวทาง
การพั ฒนามาเน้ นที่ การพั ฒนาคน และเน้ นการสร้ าง
จิตส านึ กให้ ประชาชนเข้ ามามี ส่ วนร่วมในการพั ฒนา
ในทุ กระดับ โดยมีศักดิ์ศรีและความเท่าเที ยมกั น
และเน้นให้ป ระชาชนที่อยู่วงนอกของการพัฒ นา
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม
ก็พบว่า ในส่วนของนโยบายการพั ฒนาของเทศบาลกั บ
การปฏิบัติตามความต้องการของชุมชนยังไม่สอดคล้องกัน
โดยเฉพาะในส่วนของการเปิดโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดทาแผนการพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1. ชุมชนที่ มีเจตนารมณ์ต้องการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเมือง
น่าอยู่ ควรเริ่มจากการจัดระบบความคิด อาจต้องอาศัย
องค์กรสนับสนุนในระยะแรก หรือไปเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่ อสร้ างความแจ่ มชั ดในสิ่ งที่ อยากจะเห็ นอย่ างเป็ น
ขั้นตอน
2. มุ่งสร้างกระแสท้องถิ่นเรื่องเมืองน่าอยู่ ชุมชน
น่าอยู่ทั่ วประเทศ โดยเน้นกระแสความสนใจในคุณภาพ
ชี วิ ต สุ ขภาพ สิ่ งแวดล้ อมของเมื องและชุ มชน โดย
มุ่งจากกระแสสิ่งที่ชุมชนให้ความสนใจในลาดับแรก ๆ เป็น
เรื่ องที่ ใกล้ ตัว วิถี ชี วิต สุ ขภาพ ความเป็ นอยู่ สิ่ งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักพร้อมจะ
พัฒนาเชื่อมไปสู่เรื่องเมืองน่าอยู่ที่ เป็นองค์รวมได้ต่อไป

มองจากที่มุ่งให้ความสาคัญกับการสร้างจิตสานึก
รักท้องถิ่นด้วยมาตรการและกิจกรรมที่หลากหลาย
อาทิ การเชิ ดชู ประวัติ ศาสตร์ คุ ณค่ าท้ องถิ่ น การจั ด
หลัก สู ต รท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้างความตระหนั ก สร้า ง
สานึก เป็นเจ้าของร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิ ด
ความพยายามในการร่ วมแก้ ปั ญหาร่ วมพั ฒนาชุ มชน
อย่างมีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และตรงตาม
ความต้องการของประชาชน
3. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุ กภาคส่วน
ในการปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนให้มีการจัดเวที
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรี ยนรู้ และ
เคลื่อนไหวระหว่างเมื อง ชุ มชน พร้อมทั้ งเสริมบทบาท
ชุมชน ประชาสังคม และท้ องถิ่ นได้ มี ส่ วนร่ วมคิดร่วม
ดาเนินการร่วมกั บผิดชอบ และร่วมติดตามผล โดยเริ่ม
ตั้งแต่การค้นหาประเด็นร่วมซึ่งควรเป็นประเด็นส าคัญ
ในการขั บเคลื่ อนและเรียนรู้พั ฒนาเมื องน่ าอยู่ ชุ มชน
น่าอยู่ จากการลงมื อปฏิบัติจริง ผ่านกิ จกรรม/โครงการ
ที่ ใช้ งบประมาณไม่ มาก โดยพยามท าจากจุ ดเล็ก ๆ ให้
สาเร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการขยายผลได้
4. พัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสั มพันธ์
เพื่อสนับ สนุนกระบวนการขับ เคลื่อนเมืองน่าอยู่
โดยส่งเสริมการใช้สื่อภาคประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารด้วยกระบวนการสื่อสารสองทาง อาทิ วิทยุชุมชน
หอกระจายข่าว เสียงตามสาย รวมทั้งส่งเสริมใช้สื่อบุคคล
เพื่อสร้างจิตสานึก ทัศนคติ ค่านิยม อาทิ วิทยากร
อาสาสมั ครในชุ มชน ผู้ น าชุ มชน ผู้ น าศาสนา ปราชญ์
ชาวบ้าน รวมทั้งการใช้สื่อชุมชน สื่อประเพณี การละเล่น
พื้นบ้าน เพื่อเสริมรวนการสือ่ สารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
5. องค์กรสนับสนุนจากภายนอกควรให้ความสาคัญ
กั บการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชนเข้าใจให้ รู้จัก
จัดระบบคิดของตนเองก่อนเพื่อให้ชุมชนตระหนัก
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ด้ วยตนเองว่ า สถานะของชุ มชนอยู่ ที่ ไหนของกระบวนการ
พัฒนาและกระแสโลกหลั งจากนั้นชุ มชนจะเรียนรู้จาก
การปฏิบัติโดยชุมชนเอง
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรใช้ความพยายาม
ในการจัดให้มีสภาผู้นาหรือสภาแกนนา ที่ทาหน้าที่
เป็นสมองของชุมชนโดยเกี่ยวข้องกับการใช้อานาจ

ทางกฎหมาย แต่ใช้ปัญญาในการสร้างการเรียนรู้ให้ชุมชน
มีพื้นที่ในการกาหนดตนเองจากจุดเล็ก ๆ แล้วค่อย ๆ
ขยายให้ ใหญ่ ขึ้นจนครอบคลุ มทั้ งชุ มชนในที่ สุ ดควบคู่
ไปกับการมีการวางแผนในการสร้างคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
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