
บทคัดย่อ
	 	 ภายในเขตเทศบาลเมือง 

ลดัหลวงมีการใช้ประโยชน์ทีด่นิซึง่ไม่เป็น 

ไปตามกฎกระทรวงผงัเมอืงรวม	ผูว้จิยั

สันนิฐานว่ามีสาเหตุจากประชาชน 

มีส่วนร่วมน้อยในกระบวนการวาง 

และจัดท�าผงัเมอืง	จงึก�าหนดวตัถปุระสงค์ 

เพือ่ศกึษาลกัษณะการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการวางและ 

จดัท�าผงัเมอืง	ปัจจยัส่วนบคุคลทีม่ผีล 

ต่อการมส่ีวนร่วม	เพือ่ได้มาซ่ึงแนวทาง 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม	 โดยใช้

ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการวางและจัดท�าผังเมือง
Personal Factors Influencing Participation 
in the Urban Planning Process

พื้นท่ีเทศบาลเมืองลัดหลวงเป็นพ้ืนท่ี

ศึกษา	การวิจัยเชิงปริมาณก�าหนดวิธี

การศกึษาด้วยการออกแบบสอบถาม

ประชาชน	 และการสัมภาษณ ์ 

เจ้าหน้าท่ีภาครฐั	ผลจากการวเิคราะห์ 

ทางสถติแิละการวเิคราะห์เนือ้หาพบว่า	 

การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ใน 

ระดับน้อยมาก	 ในทุกลักษณะที่เป็น 

กจิกรรมการวางผงัเมอืงทีภ่าครัฐจดัข้ึน	 

เนื่องจากการรับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร

เป็นปัจจัยอุปสรรคท่ีมีผลต่อการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด	 

ซึ่งยืนยันข้อสันนิฐานข้างต้น	 ผู้วิจัย

จึงได้เสนอให้ปรับปรุงการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารด้วยวิธีที่ เทศบาลมีความ

พร้อมมากที่สุด	คือ	การแจกวารสาร

ของเทศบาลตามห้างสรรพสินค้า	 

การท�าป้ายโฆษณาตามสีแ่ยก	การร่วม 

กับผู้น�าชุมชนจัดประชุมกลุ ่มย่อย	 

รวมทัง้	การเผยแพร่ข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ 

ของเทศบาลและเสียงตามสายอย่าง

สม�่าเสมอต่อเนื่อง

พิริยพงษ์ พิเรนทร๑,๒ และ ธนภณ พันธเสน๒

Piriyapong Pirentorn๑,๒ and Tanapon Panthasen๒
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ค�ำอธิบำยสัญลักษณ์                เส้นแสดงขอบ
เขตเทศบำลเมืองลัดหลวง

๑กองช่าง	เทศบาลเมืองลัดหลวง	อ.พระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	๒สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กรุงเทพฯ	๑๐๙๐๐

ขอบเขตการวิจัย
	 การศึกษาในครั้งน้ีได้คัดเลือกพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองลัดหลวงเป็นพ้ืนท่ีศึกษา	 เนื่องจาก

เป็นพ้ืนทีส่่วนหนึง่ทีอ่ยูใ่นกระบวนการวางและจดัท�าผังเมืองรวมจงัหวดัสมทุรปราการ	ทีม่กีารใช้

ประโยชน์ในพืน้ท่ีหลากหลายมกีารด�าเนนิกจิกรรมอยูใ่นพืน้ทีอ่ย่างผสมผสาน	มกีารพฒันาและการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว	ในการนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยด้านบุคคล	ทัศนคติ	พฤติกรรม	

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	และแรงจูงใจ	เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ความสัมพันธ์ที่มีต่อลักษณะการมีส่วนร่วม

ของประชาชน	ได้แก่	การมีส่วนร่วมคิด	ร่วมด�าเนินการ	ร่วมรับผลประโยชน์	และร่วมประเมินผล	

ในกระบวนการวางและจัดท�าผังเมือง	
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เทศบำลเมืองลัดหลวง

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

	 	 เจิมศักดิ์	ปิ่นทอง	(๒๕๒๗)	

ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า	

เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมของชาวบ้าน

ตามทีห่น่วยงานของรฐัหรอืเอกชนจดั

ขึน้และชาวบ้านเป็นผูเ้สนอ	ในขณะท่ี	 

ธนาภรณ์	เมทณสีดุด	ี(๒๕๔๓)	ได้กล่าว 

ถงึลกัษณะแนวทางของการมส่ีวนร่วม	 

ได้แก่	 การร่วมคิด	 หมายถึง	 การมี

ส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือ

ในการวางโครงการวิธีการติดตามผล	 

การตรวจสอบและการดูแลรักษา	 

เพือ่ให้กิจกรรมโครงการส�าเรจ็ผลตาม

วตัถปุระสงค์	การร่วมปฏบิตั	ิหมายถงึ	 

การเข้าร่วมในการด�าเนินงานตาม

โครงการต่างๆ	 เช่น	 ร่วมออกแรง	

ร่วมบริจาคทรัพย์	 เป็นต้น	 การร่วม

ติดตามและประเมินผล	 หมายถึง	

เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วได้เข้ามา 

มส่ีวนร่วมในการตรวจตราดูแล	รกัษา

และประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

จากโครงการ	นอกจากนั้น	 บวรศักดิ์	 

อุวรรณโณ	 (๒๕๔๔)	 ยังระบุว ่า

ประชาชนควรมีส ่วนร ่วมในการ

จัดสรรประโยชน์หรือผลของกจิกรรม	

หรือผลของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น

กระบวนการวางและจดัท�า
ผังเมือง
	 	 ขั้นตอนการวางและจัด

ท�าผังเมืองรวม/ชุมชนตามพระราช

บัญญัติการผังเมือง	 พ.ศ.๒๕๑๘	 

มี	 ๑๘	 ข้ันตอน	 (กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง,	 ๒๕๔๗)	 เริ่มตั้งแต่ขั้นแรก

คือการส�ารวจและก�าหนดเขตผัง	 

ไปจนถงึขัน้ที	่๑๘	คอืการส่งกฎกระทรวง 

ไปประกาศราชกิจจานุเบกษา	 ซึ่ง

กรวิภา	 วิลาชัย	 (๒๕๔๔)	 สรุปจากที่

ได้ศึกษากระบวนการวางและจัดท�า

ผังเมืองรวมตามพ.ร.บ.การผังเมือง	

พ.ศ.๒๕๑๘	 ว่ามีหลายข้ันตอนท่ีเปิด

โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าไป

มีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ	 ได้แก	่ 

๑.	ส�ารวจ	ก�าหนดเขตผงั	(ในฐานะผูใ้ห้ 

ข้อมูล)	 ๒.	 ประชุมพิจารณาผังร่าง	

(โดยผ่านตัวแทนในการให้ค�าปรึกษา	

เสนอความคิดเห็น)	๓.	ประชุมรับฟัง 

ความคดิเหน็ของประชาชน	๔.	ปิดประกาศ 

พร้อมข้อก�าหนด	 ๙๐	 วัน	 (เพื่อให้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตผังเมืองรวม 

ได ้ทราบและตรวจสอบแผนผังฯ	 

ข ้อก� าหนด	 และร ่ างบัญชีท ้ าย 

ข้อก�าหนด)

ผลและวิจารณ์

ภาพรวมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
	 ๑.	การมีส่วนร่วมคิด	 พบว่า	

ประชาชนไม่เคยมีส่วนร่วมคิดในงาน

ผังเมืองถึงร้อยละ	 ๘๓	 ซึ่งเจ้าหน้าที่

รฐัเหน็ว่า	ประชาชนไม่ได้เข้ามามส่ีวน

ร่วมคิดอย่างจริงจัง	เพราะไม่มีใครให้

ข้อมูลแก่ประชาชนในเรื่องผังเมือง	

ประชาชนไม่ได้รับข้อมลูข่าวสารด้าน

ผังเมือง	 และมีความล่าช้าของข้อมูล

ข่าวสารจากหน่วยงานท่ีด�าเนินการ

วางผังเมือง

	 ๒.	การมีส่วนร่วมท�า	 พบว่า	 

ประชาชนไม่เคยมส่ีวนร่วมด�าเนนิการ 

ในงานผังเมืองถึงร้อยละ	 ๘๖	 ซึ่ง

เจ้าหน้าที่รัฐเห็นว่า	 ประชาชนไม่ได้ 

เข้ามามีส่วนร่วมด�าเนินการ	 เพราะ 

ไม ่มี ใครแจ ้ง	 ไม ่มีมีข ้อมูลให ้แก ่

ประชาชน	 ซ่ึงประชาชนมองว่าเป็น

หน้าที่ของภาครัฐ	 รวมทั้งเทศบาล 

ยงัไม่ได้เป็นผูว้างผงัในพืน้ทีข่องตนเอง
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	 ๓.	 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

พบว่า	 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

จากการวางผังเมืองมากที่สุด	 คือ	

ชมุชนเกดิความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย	 

โดยมีประชาชนที่เห็นด้วยร้อยละ	 

๕๐.๕	 และความเป ็นระ เบียบ

เรียบร ้อยของชุมชน	 เห็นได ้จาก	 

เทศบาลได้ด�าเนินการตามกฎกระทรวง 

ผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ	 

โ ดยบั ง คับ ให ้ ปฏิ บั ติ ต าม โซนสี 

ที่ก�าหนดไว้

	 ๔.	การมส่ีวนร่วมประเมนิผล  

พบว่า	 ประชาชนไม่เคยมีส่วนร่วม

ประเมินผลในงานผังเมืองถึงร้อยละ	

๙๐	ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐเห็นว่า	ประชาชน

ไม่เคยมีส่วนร่วมประเมินผล	 เพราะ

ไม่รู	้ไม่มใีครแจ้ง	และเป็นเรือ่งไกลตัว

ชาวบ้านไม่สนใจ

	 จึงสรุปได้ว่า	ภาพรวมของการ

มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย	 เพราะ

มีปัญหาด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

อันเกิดจากภาครัฐไม่ได้แจ้งข้อมูลแก่

ประชาชนท่ีเป็นสาเหตุส�าคัญ	 ข้อค้น

พบน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

ชัยโรจน์	 เจนธ�ารง	 (๒๕๓๐)	 ทีระบุ

ว่า	 ประชาชนยังขาดข้อมูลข่าวสาร

และความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยว

กับการวางผังเมืองไม่มากพอท่ีจะ

เกิดความสนใจจะเข้าร่วม	และผลการ

ศึกษาของกรวิภา	 วิลาชัย	 (๒๕๔๔)	 

ที่ระบุว่า	การรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนนั้น	ประชาชนเข้าไปมีส่วน

ร่วมค่อนข้างน้อย	ซึ่งอาจจะมีสาเหตุ

จากการประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ

ปัจจัยด้านบุคคล
 ทศันคต	ิในประเด็น	“ความคดิเห็น”	 

ผู ้ วิ จัย สันนิฐานได ้ว ่ าประชาชน 

จ�านวนมากเกือบร้อยละ	 ๔๐	 ไม่รู ้

จักผังเมืองจึงตอบค�าถามปลายเปิด 

ไม่ได้	ว่าผังเมืองคอือะไร	ส่วนท่ีตอบมา 

นั้นพบว่า	ประชาชนส่วนใหญ่มีความ

คดิเหน็ท่ีไม่มอีคต	ิโดยมตีวัอย่างความ

คิดเห็นท่ีไม่มีอคติต่อความหมายของ

ผงัเมอืง	เช่น	การจดัการวางแผนเมอืง	

อาคาร	 และระบบสาธารณูปโภค	

นอกจากนัน้	ประชาชนยงัให้ความคดิ

เหน็ว่าผงัเมืองเกีย่วข้องกับประชาชน	

โดยถ้ามีการวางผังเมืองก็จะก่อให้

เกิดความมีระเบียบเรียบร้อย	 แต่เจ้า

หน้าที่ภาครัฐมักเห็นว่าประชาชน

ส ่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่มีอคติ	

เพราะผังเมืองไม่มีความโปร่งใสใน

ขณะที่ประชาชนเคยอยู ่กันแบบ

อิสระไม่มีระเบียบวินัยและไม่รู้เรื่อง

ผงัเมอืง	จงึมองว่าเป็นการลดิรอนสทิธิ	์ 

ผล ดั งกล ่ า วขั ดแย ้ ง กั บผลจาก

แบบสอบถาม	 จึงไม่สามารถสรุป

ผลเรื่องความคิดเห็นของประชาชน 

ต่อผังเมืองได้	 เพราะข้อมูลไม่ชัดเจน	

แต่กล่าวได้ว่าประชาชนจ�านวนมาก

ไม่มีความรู้เกี่ยวกับผังเมือง

	 ส่วนประเดน็เรือ่ง	“ความรูส้กึ”	นัน้	 

จากการศึกษาแบบสอบถามพบว่า 

ประชาชนมีความรู ้สึกชอบผังเมือง 

ถึงร้อยละ	 ๘๐	 ตรงกันข้ามกับความ

เห็นเจ้าหน้าที่ที่ระบุว ่าประชาชน

มีความรู้สึกไม่ชอบผังเมือง	 เพราะ

ผงัเมืองท�าให้เกดิผลกระทบต่อตนเอง	

และเจ้าหน้าที่รัฐบางคนตอบไม่ได้	

เพราะไม่มีข้อมูล	 ผลดังกล่าวขัดแย้ง

กบัผลจากแบบสอบถาม	จึงกล่าวได้ว่า	 

ไม่สามารถสรุปผลเรื่องความรู ้สึก 

ของประชาชนต่อผังเมืองได้	 เพราะ

ข้อมูลไม่ชัดเจน	

 พฤติกรรม	 “อาชีพ”	 ส่วน

ใหญ่ของประชาชนในเขตเทศเมือง

ลัดหลวงได้แก่	 อาชีพลูกจ้างและ

ค้าขาย	 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลของ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เ ศ รษฐกิ จ และ สั ง คมแห ่ ง ช า ต	ิ

(สศช.)	 พบว่า	 ในปี	 ๒๕๕๐	 ผู้มีงาน

ท�าในจังหวัดสมุทรปราการร้อยละ	

๙๗.๒๕	 ท�างานนอกภาคเกษตร 
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โดยท�างานในสาขาการผลิตมากท่ีสุด	 

“การเดนิทาง”	ของประชาชนใช้พาหนะ 

ประเภทต ่างๆ	 ในสัดส ่วนที่ ใกล ้

เ คียงกันทั้ งรถยนต์ส ่วนตัว	 และ 

รถโดยสารสาธารณะ	ซึง่สอดคล้องกบั 

ทีเ่ทศบาลเมืองลดัหลวง	(๒๕๕๓)	ระบุไว้  

และสอดคล้องกับที่กรวิภา	 วิลาชัย	

(๒๕๔๔)	ระบวุ่า	การเดนิทางสามารถ 

ท� า ได ้ หลาย วิ ธี 	 “การท� าบุญ”	 

พบว่า	 ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 

การท�า บุญในช ่วงวันสงกรานต ์ 

มากที่สุด	 ซึ่งสอดคล้องกับส�านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดล�าปาง	 (๒๕๕๑)	 

ที่ระบุว่าลักษณะของการจัดกิจกรรม

ท่ีให้ประชาชนในชุมชนเห็นความ

ส�าคัญ	เช่น	กิจกรรมวันสงกรานต์

 การรบัรูข้้อมลูข่าวสาร	พบว่า	

ประชาชนมักจะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ท่ีตีพิมพ์ผ่านทาง	 “วารสาร”	 ของ 

เทศบาลและการท�า	 “ป้ายโฆษณา”	 

ซึ่งเทศบาลมีความพร้อมด�าเนินการ	 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

ขวัญกมล	บญุพิทกัษ์	(๒๕๕๑)	ท่ีระบุว่า	 

ป้ายโฆษณาเป็นสือ่ท่ีเข้าถึงประชาชน

ที่ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุด	

นอกจากน้ันยังพบว่า	 ประชาชน 

มกัจะรบัรูข้้อมลูข่าวสารท่ีเป็นบุคคลผ่าน 

ทาง	“ผูน้�าชมุชน”	ซึง่เทศบาลมคีวาม

พร้อมด�าเนนิการเช่นกนั	ซ่ึงสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของกัญญา	 ชมศิลป	์

(๒๕๓๘)	 ที่ระบุว่าชาวบ้านในอ�าเภอ

ป่าซาง	 จังหวัดล�าพูน	 ให้ความเชื่อ

ถือข่าวสารที่ถ่ายทอดโดยผู้น�าและ

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ	 อีกท้ังพบด้วยว่า	

“เสยีงตามสาย”	และ	“อนิเตอร์เนท็”	

เป็นสื่ออิเลคโทรนิคส์ที่ประชาชน 

ได้รับข้อมูลมากที่สุด	 ซึ่งเทศบาล 

มีความพร ้อมด�าเนินการอีกด ้วย	 

ซึง่สอดคล้องกับผลการศกึษาของรุ่งทวิา	 

ฉิมแย้ม	(๒๕๔๘)	ที่ระบุว่าประชาชน

ที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 มักจะ

รับรู ้การประชาสัมพันธ์โดยใช้การ

ประกาศเสยีงตามสายภายในหมูบ้่าน	

กับงานวิจัยของกนกอร	 วรจิตตกุล	

(๒๕๕๑)	 ที่อภิปรายว่าประชาชน

ส่วนใหญ่รับรู ้ข ้อมูลข่าวสารจาก

การใช้อินเตอร์เน็ตและใช้จดหมาย 

อิเล็คทรอนิกส์

 แรงจูงใจ	“สิ่งกระตุ้น”	ที่เด่น 

ชดัมากท่ีสดุทีท่�าให้ประชาชนมีส่วนร่วม	 

คือ	 ความเดือดร้อน	 และผลกระทบ 

ต ่อตนเอง	 ซึ่ งสอดคล ้องกับผล 

การศึกษาของจริยา	ศรีหนู	 (๒๕๕๒)	

และกรวภิา	วลิาชัย	(๒๕๔๔)	ทีร่ะบุว่า	 

ประชาชนยั ง ให ้ความสนใจต ่อ 

การวางและจดัท�าผงัเมอืงรวมจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยาค่อนข้างน้อย	 

โดยจะให้ความสนใจกต่็อเมือ่เรือ่งนัน้

มีผลกระทบต่อตนเองและพวกพ้อง 

เสียก่อน	 ส่วน	 “ความต้องการ”	 

พบว่า	 ประชาชนต้องการใช้ผังเมือง 

ในการแก้ปัญหาให้กบัชมุชน	ประโยชน์ 

ต่อชมุชน	และประโยชน์ของส่วนรวม	 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

สิริพัฒน์	ลาภจิตร	(๒๕๕๐)	ที่ระบุว่า	

ประชาชนอ�าเภอวารนิช�าราบ	จงัหวดั 

อบุลราชธานีตดัสนิใจเข้ามามีส่วนร่วม	 

ก็ เพื่ อประ โยชน ์ กับตั ว เอง เป ็น 

ล�าดับแรก	รองลงมาคอืเพ่ือประโยชน์ 

กับชุมชนหมู่บ้านของตนเอง
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ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
	 ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมคิด	 ผลปรากฏ 

ในปัจจัยต่างๆ	ดังนี้

	 ๑.	ปัจจัยอาชีพ	พบว่า	“การไม่เคยมีส่วนร่วมเป็น 

ผลจากอาชพีลกูจ้าง”	มากทีส่ดุ	ซึง่มคีวามคล้ายกับผลการ 

ศึกษาของจารุพิณ	สายพิณ	(๒๕๕๑)	ที่ระบุว่า	ประชาชน 

ส่วนใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบอาชีพ 

รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมจึงไม่มีเวลาในการเข้ามามี 

ส่วนร่วม	และมคีวามคล้ายกบัผลการศกึษาของ	จรยิา	ศรหีนู	 

(๒๕๕๒)	 ท่ีระบุว่า	 ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน	 มีความ

คิดเห็นและจัดท�าผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แตกต่างกัน

	 ๒.	ปัจจัยความต้องการ	 พบว่า	 “การไม่เคย 

มีส่วนร่วมเป็นผลจากการไม่มีความต้องการแก้ปัญหา

ให้กับชุมชน”	มากที่สุด	 เพราะประชาชนร้อยละ	๕๐.๕	

เห็นว่าชุมชนเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู ่แล้ว	

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสิริพัฒน์	 ลาภจิตร	

(๒๕๕๐)	ที่ระบุว่าประชาชนอ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัด

อุบลราชธานี	ตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์กับ

ตวัเองเป็นล�าดบัแรก	รองลงมาคอืเพือ่ประโยชน์กบัชมุชน

หมู่บ้านของตนเอง

 ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมด�าเนินการ	 ผล

ปรากฏในส่วนของปัจจัยสื่อสิ่งพิมพ์ว่า	 “การไม่เคย 

มีส่วนร่วมเป็นผลจากการขาดป้ายประกาศ”	 มากท่ีสุด	 

ซึง่สอดคล้องกับผลการศกึษาของกติตคิณุ	บญุเชือ้	(๒๕๔๘)	 

ที่พบว่า	 ช ่องทางรับรู ้ข ้อมูลข่าวสารทางการเมือง 

ของพนักงานบรษิทั	ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสรมิเกีย่วกบัห้องสมดุ 

ในบรษัิท	พนกังานยมืหนงัสอืไปอ่าน	รวมถงึการประกาศ

หรือแจ้งข่าวสารต่างๆ	 ถือได้ว่ามีบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญ

ต่อการส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองได้

 ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน ์

ผลปรากฏในปัจจัยต่างๆ	ดังนี้

	 ๑.	ปัจจัยผลประโยชน์	 “การที่ชุมชนเกิดความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยส่งผลให้ประชาชนไม่มีอคติต่อการ

วางผังเมือง”	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของอนุวงศ	์

ซาบุตร	 (๒๕๔๔)	 ที่ระบุว่า	 ประชาชนส่วนใหญ่ในเมือง

พนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี	มีทัศนคติที่ดีในทางบวกต่อการ

วางผังเมืองรวม	 จึงส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย

มากกับการวางผังเมืองรวมระหว่างรัฐกับประชาชน

	 ๒.	ปัจจัยผลประโยชน์	 “การที่ชุมชนเกิดความ 

เป็นระเบียบเรียบร้อยส่งผลให้ประชาชนไม่มีอคติต่อการ

วางผังเมือง”	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชวนชัย	

จรงุกจิสุวรรณ	(๒๕๕๑)	ทีร่ะบวุ่าประชาชนในจงัหวดัน่าน	

มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดรูปที่ดิน	 เพราะเห็นถึงประโยชน ์

ในการจัดรูปที่ดินที่ท�าให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้น

	 ๓.		ปัจจัยผลประโยชน์	 “การที่ชุมชนเกิดความ 

เป็นระเบยีบเรยีบร้อยเป็นผลจากการรบัรูข้้อมลูข่าวสารจาก 

เพื่อนบ้าน”	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภารักษ	์ 

จูตระกูล	(๒๕๓๗)	ที่ระบุว่า	การรับข้อมูลข่าวสารในเรื่อง

ของการทิ้งขยะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	

จากบุคคลในครอบครัว	 และเพื่อนบ้าน	 มีความสัมพันธ์

กับการมีส่วนร่วม

	 ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมประเมินผล  

ผลปรากฏในปัจจัยต่างๆ	ดังนี้	

	 ๑.	ปัจจัยอาชีพ	 พบว่า	 “การไม่เคยมีส่วนร่วม

เป็นผลจากอาชีพลูกจ้าง”	มากที่สุด	 ซึ่งมีความคล้ายกับ

ผลการศึกษาของจารุวรรณ	สายพิณ	 (๒๕๕๑)	ที่ระบุว่า	

ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวดัพระนครศรีอยธุยาประกอบ

อาชีพอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมจึงไม่มีเวลาใน

การเข้ามามีส่วนร่วม	
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	 ๒.		ปัจจัยสือ่สิง่พมิพ์	พบว่า	“การไม่เคยมส่ีวนร่วม

เป็นผลจากการขาดป้ายประกาศ”	มากทีส่ดุ	ซึง่สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของรุ่งทิวา	 ฉิมแย้ม	 (๒๕๔๘)	 กล่าวว่า	

การติดป้ายประกาศในสถานท่ีท่ีเห็นได้ชัดเจน	 จะเป็น 

การกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจและอยากจะ 

เข้ามามีส่วนร่วม

	 ๓.		ปัจจัยสื่ออิเล็คทรอนิกส์	 พบว่า	 “การไม่เคย 

มส่ีวนร่วมเป็นผลจากการขาดการรบัรู้ข้อมลูทางโทรทศัน์”	 

มากที่สุด	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของไพโรจน	์

ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ	 (๒๕๓๕)	 ที่ระบุว่า	 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนที่มีต่อการวางผังเมือง	 เมืองพัทยา	 ประชาชน

ส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารจากสื่อประเภทโทรทัศน์มาก

ที่สุด

	 ๔.	ปัจจัยความต้องการ	 พบว่า	 “การไม่เคยมี 

ส่วนร่วมเป็นผลจากการไม่มีความต้องการแก้ปัญหาให้

กับชุมชน”	 มากที่สุด	 เพราะประชาชนร้อยละ	 ๕๐.๕	 

เห็นว่าชุมชนเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู ่แล้ว	 

ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของสริพิฒัน์	ลาภจติร	(๒๕๕๐)	 

ทีร่ะบุว่าประชาชนอ�าเภอวารนิช�าราบ	จงัหวดัอบุลราชธานี	 

ตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์กับตัวเองเป็น

ล�าดับแรก	 รองลงมาคือเพื่อประโยชน์กับชุมชนหมู่บ้าน

ของตนเอง

สรุปและข้อเสนอแนะ
	 จากการศึกษาป ัจจัยส ่วนบุคคลที่ส ่ งผลต ่อ

การมีส่วนร่วม	 พบว่าปัจจัยที่เป็นช่องทางการรับรู  ้

ข ้อมูลข ่ าวสารจ� านวนมากส ่ งผลต ่อการไม ่ เคย

มีส ่วนร่วม	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาภาพรวม 

ของการมีส่วนร่วมที่แสดงไว้ในตอนต้น	 ดังนั้น	 ผู้วิจัย

สามารถยืนยันข้อสันนิษฐานที่ว่าประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมน้อยในทุกลักษณะในกระบวนการวางและจัดท�า

ผังเมือง	 เพราะขาดข้อมูลข่าวสารจนท�าให้ไม่มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการวางผังเมือง	ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัย

สามารถสร้างข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลวิจัยไปใช	้

และการวิจัยต่อไป	ได้ดังต่อไปนี้

	 ๑.		จากการศึกษาพบว่า	 ภาพรวมของการมีส่วนร่วม 

อยู ่ในระดับน้อย	 เพราะมีปัญหาด้านการรับรู ้ข้อมูล

ข่าวสารอันเกิดจากภาครัฐไม่ได้แจ้งข้อมูลแก่ประชาชน

ท่ีเป็นสาเหตุส�าคัญ	 นอกจากนั้นยังพบว่า	 การรับรู ้

ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในท่ีสาธารณะผ่านทางวารสาร

ของเทศบาลและการท�าป้ายโฆษณา	 รวมท้ังผู้น�าชุมชน	

ตลอดจนเสียงตามสาย	 และอินเตอร์เน็ต	 เป็นวิธีที่ 

ได้ผลที่สุดและเทศบาลมีความพร้อม	 ดังนั้น	 จึงเสนอ

แนะให ้ เทศบาลด�าเนินการปรับปรุงการเผยแพร  ่

ข้อมูลผ่านช่องทางดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพข้ึน	 และ

ท�าการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง

	 ๒.		จากการศกึษาพบว่า	ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม 

น้อยในทุกลักษณะในกระบวนการวางและจัดท�าผังเมือง	

เนื่องจากปัญหาหลักคือการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	 ดังนั้น	

จึงเสนอแนะให้มีการวิจัยในหัวข้อ	 การพัฒนาระบบ 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส�าหรับกระบวนการวางและ 

จัดท�าผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 ๓.		ในการด�าเนนิการศกึษาวจิยัพบว่า	แบบสอบถาม 

ที่ประชาชนตอบมาส่วนใหญ่เป ็นผู ้ประกอบอาชีพ 

ในด้านอุตสาหกรรม	 และเป็นพื้นที่ชุมชนแออัด	 จึงมีผล

ให้งานวิจัยช้ินนี้	 ได้ข้อมูลที่ยังไม่มีความหลากหลายทาง 

ความคิด	ดังนั้น	จึงเสนอแนะให้	ควรก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง

ของประชากรในพื้นที่ตามสัดส่วนอย่างเหมาะสม	 เพื่อให้

ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างชัดเจน
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