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The purposes of this study were to examine a level of being a livable city of
Panusnikom municipality in Chon Buri Province and to investigate factors affecting being the
livable city of Panusnikom municipality. The subjects participating in this study were 261
community leaders and committees. The data were collected by using a questionnaire. The
statistical tests used to analyze the collected data included mean, standard deviation, multiple
linear regressions with a stepwise method at a significant level of .05.
The results of the study revealed that the level of being a livable city of Panusnikom
municipality in Chon Buri Province was at a high level. Specifically, an environment aspect was
rated by the subjects at the highest level, followed the aspects of being a good learning center for
municipalities with good governance, happy citizens, and livable cities, respectively. Regarding
the factors affecting being the livable city of Panusnikom municipality, it was found that the
factors in relation to leaders’ vision, adequate budget, public participation, networking, and team
work positively affected being livable city of Panusnikom municipality, respectively. The aspect
of clear policies and plans had no effect on being a livable city of Panusnikom
municipality. Finally, these five variables were predictive of 63% of being a livable city of
Panusnikom municipality with the prediction error at 0.25.
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิ จ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเป็ นเมื อ งน่ า อยู่ ข องเทศบาลเมื อ งพนัส นิ ค ม
จัง หวัด ชลบุ รี ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยความเรี ยบร้ อ ยด้ ว ยความช่ ว ยเหลื อ อย่ า งดี ยิ่ ง จากอาจารย์
ดร. กฤษฎา นันทเพ็ชร อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้ความอนุ เคราะห์ในการให้ปรึ กษาและคาแนะนา
ต่าง ๆ ของการวิจยั มาโดยตลอด
ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการสอบปากป่ าวทุ ก ท่ า นที่ ก รุ ณาให้ค าแนะน าปรึ ก ษา และ
ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุ ณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุ เคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั รวมทั้งให้คาแนะนาในการแก้ไขเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ให้มีคุณภาพ นอกจากนี้
ขอขอบพระคุ ณ บุ ค ลากรของเทศบาลเมื อ งพนั ส นิ ค ม ตลอดจน ผู้น าชุ ม ชน และ
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลาในการให้ขอ้ มูลด้วยการตอบแบบสอบ
สุ ดท้ายขอขอบพระคุณบิดา-มารดา และสมาชิ กในครอบครัวที่เป็ นกาลังใจสาคัญ คอยให้
การสนับสนุนในทุก ๆ เรื่ องมาโดยตลอด ทาให้การวิจยั นี้สาเร็ จไปได้ดว้ ยดี
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
กรมอนามัยได้นาแนวคิดเรื่ องเมืองน่าอยูม่ าจากองค์การอนามัยโลก ที่มีรากศัพท์ด้ งั เดิม
ของแนวความคิดเมืองน่าอยูว่ า่ “Healthy cities” หมายถึง เมืองสุ ขภาพ หรื อเมืองสุ ขภาพดี ซึ่งมี
ความหมายที่กว้างขวาง ครอบคลุมถึงสุ ขภาวะของคน สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่ งแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ และสังคม รวมไปถึงจิตวิญญาณที่แวดล้อมยึดโยงสิ่ งต่าง ๆ ในบริ บทของสถานที่ที่ขยาย
ความด้วยคาว่า น่าอยู่ อนึ่งแนวคิดเรื่ องเมืองน่าอยูน่ ้ นั เป็ นที่ยอมรับ และเข้าใจกันดีวา่ เป็ นพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่ องของแนวคิดสาธารณสุ ขมูลฐาน (Primary health care) และยุทธศาสตร์สุขภาพดี
ถ้วนหน้า (Health for all) แต่ได้เน้นพื้นที่ชุมชนเมือง ซึ่ งมีลกั ษณะความหนาแน่นของประชากร
และลักษณะปั ญหาที่มีความสลับซับซ้อน เกี่ยวพันกันหลายด้าน โดยมุ่งเน้นประเด็นปั ญหา
ด้านความสลับซับซ้อนของสิ่ งแวดล้อมในเมืองด้านต่าง ๆ ทั้งสิ่ งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม หรื ออื่น ๆ ทุกด้าน ในขณะเดียวกันแนวคิดเรื่ องเมืองน่าอยู่ เป็ นพัฒนาการต่อเนื่องกับ
พัฒนาการด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพในระดับโลกในการกาหนดความหมายและยุทธวิธีของ “การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ” (สานักที่ปรึ กษา กรมอนามัย, ม.ป.ป.) จะเห็นได้วา่ แนวคิดเมืองน่าอยูน่ ้ ีได้มุ่งให้
เกิดการนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีโดยมีองค์ประกอบสาคัญ
คือ ความน่าอยูท่ ้ งั ด้านกายภาพและสังคมที่ดีเข้มแข็ง รวมถึงคนมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุ ข การมี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งในการส่ งเสริ มให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการสื บทอด และพัฒนา
ต่อยอด การมีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง มีความสมดุลสามารถเชื่อมโยงระหว่างชนบท เมือง และ
พื้นที่ภายนอก การมีระบบบริ หารจัดการที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และประชาชน
มีส่วนร่ วม ยิง่ ไปกว่านั้น การพัฒนาเมืองให้น่าอยูใ่ นอนาคตยังต้องคานึงถึงปั จจัยด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการตั้งรับกับภัยธรรมชาติ ซึ่ งได้กลายมาเป็ นปั จจัยสาคัญใน
การพัฒนาเมือง (มูลนิธิสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย, 2558)
การพัฒนาเมืองน่าอยู-่ ชุมชนน่าอยูใ่ นประเทศไทยเริ่ มขึ้นเป็ นครั้งแรกเมื่อปี 2537 ในช่วง
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 7 ภายใต้มุมมองด้านสาธารณสุ ข โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ได้รับ
การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกให้ดาเนิ นโครงการเมืองน่าอยูใ่ น 5 เมืองนาร่ อง ได้แก่
กรุ งเทพมหานคร นครราชสี มา พะเยา ยะลา และพนัสนิคม โดยมุ่งให้ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และผูบ้ ริ หารสู งสุ ดในราชการส่ วนภูมิภาคเป็ นผูน้ าในการสร้างเครื อข่ายการพัฒนา
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ร่ วมกับชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่ งแต่ละเมืองก็จะมีวธิ ี การปฏิบตั ิต่างกันไป บ้างก็ใช้ความเข้มแข็ง
ของชุมชนจากฐานรากขึ้นมาก่อน และเมื่อมัน่ คงก็จะสามารถพัฒนาเมืองของตนให้อย่างยัง่ ยืน
ต่อไป (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546) ในการทางานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้จดั ทาร่ างแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555-2559
โดยได้บรรจุแนวคิดเรื่ อง “เมืองน่าอยู”่ ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ส่ งเสริ มให้ชุมชนเข้มแข็ง
เมืองน่าอยู่ และประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้ าประสงค์หลัก
คือ ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข พ้นระดับความยากจนอย่างยัง่ ยืน เศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนา
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และเมืองมีการเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน นอกจากนี้ ยงั มีหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ ที่ได้พยายามส่ งเสริ มการนาแนวคิดเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนลงสู่ การปฏิบตั ิจริ งในระดับ
ท้องถิ่น เช่น กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้
พัฒนากระบวนการจัดการสิ่ งแวดล้อมตามแนวทางของแผนปฏิบตั ิการ 21 เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Agenda 21) คือ การสร้างการมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและทุกภาคส่ วนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่คานึงถึง 3 องค์ประกอบหลักคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมควบคู่
กันไปรวมถึงผลักดันให้มีการขับเคลื่อนตามแผนที่วางไว้ การถอดบทเรี ยนการประเมินผล
เพื่อปรับปรุ ง และยกระดับสู่ การเป็ นต้นแบบซึ่ งหนึ่งในโครงการที่สอดคล้อง ต่อเนื่อง และเป็ นที่มา
ของ “โครงการประเมินเทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน” ที่กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อมได้ดาเนินการ
ร่ วมกับสมาคมสันนิ บาตเทศบาลแห่ งประเทศไทย และมูลนิ ธิสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทยมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2546 ต่อเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั โดยเริ่ มต้นจากการพัฒนากรอบแนวคิดและตัวชี้ วดั เทศบาล
น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนขึ้นมาเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการประเมินเทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สานักส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
(ส่ วนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สานักส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน กรมส่ งเสริ มคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2555)
จากการเข้าร่ วมโครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ เทศบาลเมืองพนัสนิ คมได้ถูกจัดอันดับให้
เป็ นเมืองน่าอยูอ่ นั ดับ 1 ได้คะแนนในมิติเมืองธรรมาภิบาลสู งที่สุด สาหรับพนัสนิ คมมีจุดเด่น
ในการเป็ นเมืองที่มีหลักธรรมาภิบาล ชุมชนเข้มแข็ง และเป็ นเมืองสะอาด นอกจากนี้ ยงั มีรากฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานโดยเป็ นเมืองโบราณซึ่ งเคยรุ่ งเรื องเมื่อสมัยประมาณ 1,000 ปี มาแล้ว
ซึ่ งเป็ นยุคสมัยอาณาจักรสุ วรรณภูมิ มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่สาคัญ เช่น พระพุทธรู ปศิลา
สมัยทวารวดี (พระพนัสบดี) พระพุทธรู ปปางมารวิชยั โบราณสถานเมื องพระรถ (พระรถเมรี )
แหล่งโบราณคดีที่ฝังศพโบราณบ้านเหนือ เป็ นต้น มีหตั ถกรรมที่สร้างรายได้และชื่อเสี ยงให้กบั
ชาวพนัสนิคมเป็ นอย่างมากคือ “การจักสาน” (สักกริ นทร์ นิยมศิลป์ , 2554)
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ซึ่ งจากการกล่าวมาข้างต้นเป็ นเหตุทาให้ผศู้ ึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ทาให้
เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้รับรางวัลเมืองน่าอยูอ่ ย่างเป็ นระบบ เพื่อเป็ นแนวทางให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการดาเนินงาน และเป็ นแนวทางการพัฒนาการให้เทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรีเป็ นเมืองน่าอยูด่ ียงิ่ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ตามความคิดเห็นของบุคลากรของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผูน้ าชุมชน และคณะกรรมการชุมชน
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยผูน้ ามีวสิ ัยทัศน์มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
2. ปั จจัยการทางานเป็ นทีมมีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
3. ปั จจัยการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอมีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
4. ปั จจัยการมีส่วนร่ วมของประชาชนมีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
5. ปั จจัยนโยบายและแผนงานที่ชดั เจนมีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
6. ปั จจัยการสร้างเครื อข่ายของทุกภาคส่ วนมีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
เป็ นการศึกษาปั จจัยความสาเร็ จในการเป็ นเมืองน่าอยู่ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ใช้กรอบแนวคิดโดยประยุกต์จาก
สานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) เพื่อนามากาหนดเป็ นตัวแปรต้นมี 6 ปัจจัย คือ
1) ผูน้ ามีวสิ ัยทัศน์ 2) การทางานเป็ นทีม 3) การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ 4) การมีส่วนร่ วม
ของประชาชน 5) นโยบายและแผนงานที่ชดั เจน 6) การสร้างเครื อข่ายของทุกภาคส่ วน และได้
กาหนดตัวแปรตามจากตัวชี้ วดั เมืองน่าอยูข่ องคู่มือการประเมินเทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนประจาปี
2559 มี 4 ด้าน คือ 1) เมืองอยูด่ ี 2) คนมีสุข 3) สิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน 4) เทศบาลแห่งการเรี ยนรู ้และ
การบริ หารจัดการที่ดี (สานักส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย, 2559)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูน้ ามีวสิ ัยทัศน์
การทางานเป็ นทีมของบุคลากร
การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
นโยบายและแผนงานที่ชดั เจน
การสร้างเครื อข่ายของทุกภาคส่ วน

ความคิดเห็นเกีย่ วกับการเป็ น
เมืองน่ าอยู่
- เมืองอยูด่ ี
- คนมีสุข
- สิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน
- เทศบาลแห่งการเรี ยนรู ้และการ
บริ หารจัดการที่ดี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบเครื่ องมือการวิจยั

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ทราบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
2. ได้ทราบปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการนาไปปรับปรุ งหรื อประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดาเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนเมืองน่าอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพ
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผศู ้ ึกษามุ่งศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สาหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
1. ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จในการเป็ นเมืองน่าอยู่ ได้แก่ ผูน้ ามีวิสัยทัศน์
การทางานเป็ นทีม การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ การมีส่วนร่ วมของประชาชน นโยบายและ
แผนงานที่ชดั เจน และการสร้างเครื อข่ายของทุกภาคส่ วน
2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยู่ ได้แก่ เมืองอยูด่ ี คนมีสุข
สิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน เทศบาลแห่งการเรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการที่ดี
ขอบเขตด้ านประชากร
การวิจยั ครั้งนี้ มีประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ผูน้ าชุมชน และคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จานวนทั้งหมด
755 คน (เทศบาลเมืองพนัสนิคม, 2560) และจากการคานวณตามสู ตรของยามาเน่ (Yamane)
ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 261 คน
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดพื้นที่ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่
เขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การวิจยั ครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการวิจยั ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2561

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยู่ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคลากรของ
เทศบาลเมืองพนัสนิ คม ผูน้ าชุ มชน และคณะกรรมการชุมชน เกี่ยวกับเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ต่อการเป็ นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสะดวกสบายปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ทาให้คนที่อยูใ่ นเมืองมีความสุ ข ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ทาการศึกษา 4 ด้าน
ได้แก่ เมืองอยูด่ ี คนมีสุข สิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน และเทศบาลแห่ งการเรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการที่ดี
เมืองอยูด่ ี หมายถึง เมืองที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม มีโครงสร้างพื้นฐาน
เพียงพอสาหรับคนทุกกลุ่ม มีความมัน่ คงด้านที่อยูอ่ าศัย ปลอดภัย และเศรษฐกิจมัน่ คง
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คนมีสุข หมายถึง คนมีสุขภาพดีได้รับการศึกษา สวัสดิ การ การพิทกั ษ์สิทธิ ที่เหมาะสม
และเท่าเทียม ครอบครัวอบอุ่น ชุ มชนเอื้ออาทรมีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ดารงรักษาประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ มีพ้ืนที่สีเขียวเพียงพอ
ภูมิทศั น์สวยงาม ของเสี ยหรื อมลพิ ษถูกจัดการอย่างเหมาะสม และประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม
เทศบาลแห่ งการเรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการที่ดี หมายถึง เทศบาลเมืองพนัสนิ คมมี
วิสัยทัศน์และแผนงานชัดเจน บุคลากรมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ ระบบการทางานได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ องพร้อมกับการบริ หารจัดการที่ดี และมีนวัตกรรมการพัฒนาเมือง
ผูน้ ามีวิสัยทัศน์ หมายถึง บุคคลซึ่ งนากลุ่มหรื อพากลุ่มไปสู่ วตั ถุประสงค์หรื อสู่ จุดหมาย
ของการเป็ นเมืองน่าอยู่ โดยมีการกาหนดทิศทาง นโยบาย และเป้ าหมายการพัฒนาเมืองที่ชดั เจน
ในการดาเนินงานเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
การทางานเป็ นทีม หมายถึง การทางานร่ วมกันของผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา บุคลากรใน
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ผูน้ าชุมชน และคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้การดาเนิ นงานสู่ การเป็ นเมือง
น่าอยูข่ องเทศบาลพนัสนิ คมบรรลุเป้ าหมายที่ร่วมกันตั้งไว้
การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร
จากรัฐบาลในการนามาดาเนิ นงานการจัดทาเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคมจนประสบ
ผลสาเร็ จตามแผนที่วางไว้
การมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การแสดงความคิดเห็น บริ หาร หรื อ ร่ วมการตัดสิ นในการดาเนิ นงานเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมือง
พนัสนิคม
นโยบายและแผนงานที่ชดั เจน หมายถึง การกาหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ แผนการ
ดาเนินงานที่ชดั เจนเพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ และเกิดความเข้าใจตรงกันในการ
ดาเนิ นงานเมืองน่าอยูส่ ่ งผลให้บรรลุผลสาเร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
การสร้างเครื อข่ายของทุกภาคส่ วน หมายถึง เป็ นการเชื่ อมโยงดาเนิ นงานของฝ่ ายต่าง ๆ
เข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบทั้งหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ องค์กรอิสระ ภาคเอกชนและประชาชน
ให้มีความคิดเห็นเหมือนกันในการขับเคลื่อน การพัฒนาเมืองสู่ การเป็ นเมืองน่าอยู่

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่
1.1 ความหมายของเมืองน่าอยู่
1.2 การพัฒนาสู่ เมืองน่าอยูใ่ นประเทศไทย
1.3 องค์ประกอบของเมืองน่าอยู่
1.4 ลักษณะของเมืองน่าอยู่
1.5 แนวทางการดาเนินงาน
1.6 กรอบแนวคิดและตัวชีวดั ของเมืองน่าอยู่
1.7 ปั จจัยแห่งความสาเร็ จในการดาเนิ นโครงการเมืองน่าอยู่
2. ข้อมูลทัว่ ไปของของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
2.1 ประวัติความเป็ นมา
2.2 ลักษณะที่ต้ งั
2.3 อาณาเขต
2.4 ข้อมูลจานวนประชากร
2.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม (พ.ศ. 2558-2561)
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกีย่ วกับเมืองน่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืน
ความหมายของเมืองน่ าอยู่
มูลนิธิสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย (2558) กล่าวว่า แนวคิดที่สอดคล้องกับเมืองน่าอยูไ่ ด้มี
หลายแนวคิด ได้แก่ เมืองน่าอยู่ เมืองยัง่ ยืน เมืองสี เขียว เมืองเชิ งนิ เวศ เมืองคาร์ บอนต่า เป็ นต้น
แนวคิดต่าง ๆ เหล่านี้แม้จะมีมุมมองและความหมายที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่ประเด็นส่ วนใหญ่ที่
พบว่ามีความเห็นร่ วมกันคือ การพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการดารงชี วติ ที่ดี ได้แก่ ความพร้อม
ด้านกายภาพและระบบสาธารณูปโภค การมีเศรษฐกิจที่มนั่ คง การมีคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดี การมี
สังคมที่เข้มแข็ง มีความปลอดภัย และมีการบริ หารจัดการที่ดี
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า เมืองน่าอยู่ คือเมือง
ที่ประชาชนอาศัยอยูอ่ ย่างมีความสุ ข มีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีการศึกษาและการเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ข
เศรษฐกิจมีฐานรากที่เข้มแข็ง มีวฒั นธรรม ภูมิปัญญาและจารี ตประเพณี ของตนเอง ซึ่ งความน่าอยู่
ของเมืองไทยในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันไปตามศักยภาพความพร้อม ความต้องการ และ
ค่านิยมของประชาชนในสังคมและชุมชน ความน่าอยูข่ องเมืองมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดย
ประชาชนสามารถปรับปรุ งให้เมืองดีข้ ึนด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง (สานักวางแผน
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2557)
กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม (2550 อ้างถึงใน จีรนาฏ สงวนทรัพย์, 2553) กล่าวว่า
เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน คือ เมืองที่มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี และคนในเมืองอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
ท่ามกลางสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน โดยเทศบาลต้องปรับตัวให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้และพัฒนา และ
มีการบริ หารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยดึ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันนาไปสู่ ความพึงพอใจสู งสุ ดของคนที่อยูอ่ าศัยในเมืองนั้น
กระทรวงมหาดไทย (ม.ป.ป.) กล่าวว่า บ้านเมืองน่าอยู่ คือ การทาให้หมู่บา้ น ตาบล
มีผงั เมือง และสิ่ งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีการศึกษาและสุ ขภาพอนามัยดี มีรายได้เลี้ยงตนเองอย่าง
เพียงพอ และได้รับบริ การพื้นฐานจากรัฐอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
จากนิ ยามข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ เมืองน่าอยู่ คือ เมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี
มีการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี บ้านเมืองมีความสงบสุ ข ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเมืองได้รับการ
บริ การขั้นพื้นฐานอย่าทัว่ ถึงส่ งผลให้คนในเมืองมีวถิ ีชีวิ และคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
การพัฒนาสู่ เมืองน่ าอยู่ในประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เริ่ มนาแนวคิดเรื่ องเมือง
น่าอยูม่ าประกาศใช้ มีการดาเนินงานและให้การสนับสนุ นในลักษณะของโครงการในเมืองต่าง ๆ
ในทวีปยุโรปก่อนที่จะขยายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทัว่ โลกเกือบ 2,000 เมือง โดยเมืองโตรอนโตประเทศ
แคนาดาเป็ นผูน้ าแนวคิด Healthy cities มาใช้หรื อพัฒนามาก่อนหน้านั้น และเมื่อปี พ.ศ. 2527
ได้มีการประกาศตัวว่าโตรอนโตจะเป็ น “Healthy cities” ในปี 2543 (ลือชา วนรัตน์, 2543)
ในประเทศไทยการขับเคลื่อน “เมืองน่าอยู”่ ในแง่ของการพัฒนาประเทศริ เริ่ มขึ้นชัดเจน
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ภายใต้มุมมองด้าน
สาธารณสุ ข โดยเริ่ มการดาเนิ นงานโครงการเมืองน่าอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร และเมืองนาร่ องต่าง ๆ
ของประเทศไทย ซึ่ งในปี พ.ศ. 2537 รู ปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยูใ่ นยุคแรก ๆ เป็ นการพัฒนาด้าน
สุ ขภาวะในพื้นที่ชุมชนเมืองที่เชื่อมโยงกับสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพสังคม และเศรษฐกิจ โดยมุ่งให้
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ผูบ้ ริ หารเทศบาล และผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูน้ าในการสร้างเครื อข่ายการพัฒนาร่ วมกับชุมชน
โดยมีวธิ ี ปฏิบตั ิที่แตกต่างกันออกไป จนเกิดการเรี ยนรู ้ที่ปรับใช้ให้เหมาะกับบริ บทของแต่ละเมือง
แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยูจ่ ึงได้รับความสนใจจากหลาย ๆ ฝ่ ายมากขึ้นตามลาดับขณะที่
รัฐบาลได้มีการส่ งเสริ ม และกระตุน้ ให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องตระหนัก และสนับสนุนการพัฒนาเมือง
น่าอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง โดยประกาศเป็ นวาระแห่ งชาติในปี พ.ศ. 2542 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาเมืองแห่ งชาติ และมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ จัดทากรอบแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยูช่ ุ มชนน่าอยู่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไป
ใช้ประกอบการจัดทาแผนปฏิบตั ิการต่อไป ซึ่ งต่อมาได้มีการบรรจุการพัฒนาเมืองน่าอยูไ่ ว้ใน
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งให้เป็ นฐานรากของ
สังคม การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดี และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ จึงทาให้การพัฒนาเมืองน่าอยูเ่ ป็ นรู ปธรรมมากขึ้นกระทัง่ แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่ งให้ความสาคัญต่อการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาไปสู่ การเป็ นเศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และสร้างความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมีแนวทางในการพัฒนาเมืองที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สรุ ปดังนี้
1. วางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม และระบบนิ เวศเข้าด้วยกัน
2. สนับสนุนการกระจายตัวของประชากร และส่ งเสริ มการตั้งถิ่นฐานที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่
3. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ ง เพื่อลดปริ มาณก๊าซเรื อน
กระจก
4. ขับเคลื่อนสังคมคาร์ บอนต่าและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
5. เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และเตรี ยมความพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ (สานักส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย,
2559)
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องค์ ประกอบของเมืองน่ าอยู่
ภายใต้กรอบแนวคิดการดาเนิ นงานเมืองน่าอยู่ สามารถสรุ ปองค์ประกอบได้ 4 ประการ
ดังต่อไปนี้
1. ด้านความน่าอยู่ มีความหมายครอบคลุมทั้งด้านการมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพดี
สังคมเข้มแข็ง มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินยั คนมีคุณภาพชีวติ ดี มีวถิ ีชีวติ
ความเป็ นที่อยูด่ ี มีความสุ ข
2. ด้านการมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ช่วยเกื้อกูลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการสื บทอดรักษา และ
ปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมนามาใช้ประโยชน์
กับการผลิต และวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ด้านการมีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง สมดุล มีภูมิคุม้ กัน สามารถเพิ่มรายได้ และ
การมีงานทาด้วยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เชื่ อมโยงสู่ ตลาดภายในและนอกประเทศ รวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงชนบท และเมือง
4. ด้านการมีระบบบริ หารจัดการที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสเป็ นธรรมตรวจสอบได้
ประชาชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ (ศูนย์อนามัยที่ 6
ขอนแก่น อ้างถึงใน เทิดชาย ช่วยบารุ ง, 2552)
สภาพแวดล้ อมน่ าอยู่
คุณภาพชี วติ วิถีชีวติ ดี

สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้
ต่ อยอดภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เมืองน่ าอยู่
พัฒนาอย่างเป็ นองค์ รวม
คนเป็ นศูนย์ กลาง ชุ มชนเข้ มแข็ง
เป็ นฐานราก มุ่งสู่ ความยัง่ ยืน
ความอยู่ดีมีสุข

การบริหารจัดการทีด่ ี
ประชาชนมีส่วนร่ วม
ภาพที่ 2 องค์ประกอบของเมืองน่าอยู่

เศรษฐกิจพอเพียง
ฐานรากเข้ มแข็ง
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ลักษณะของเมืองน่ าอยู่
ความเป็ นเมืองน่าอยูน่ ้ นั แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ความต้องการของคนในชุ มชนแต่ละเมือง โดยหากพิจารณาแนวทางปฏิบตั ิในระดับสากลของ
องค์การอนามัยโลก (World health organization-WHO) ได้กาหนดลักษณะของเมืองน่าอยูไ่ ว้ 11
ประการ ดังนี้
1. การรักษาความสะอาดด้านกายภาพและสิ่ งแวดล้อมที่มีคุณภาพ รวมทั้งคุณภาพของ
ที่อยูอ่ าศัย
2. ระบบนิเวศน์ที่ยดึ โยงการอยูร่ ่ วมกันระหว่างพืช สัตว์และสิ่ งแวดล้อมที่สามารถอยู่
ร่ วมกันอย่างสมดุลยัง่ ยืนนาน
3. ชุมชนมีความเกื้อกูล และไม่เอารัดเอาเปรี ยบซึ่ งกันและกัน
4. ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกาหนด ควบคุม และตัดสิ นใจเกี่ยวกับเรื่ องที่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพชี วติ สุ ขภาพอนามัย และความกินดีอยูด่ ี
5. การสนองตอบความจาเป็ นพื้นฐาน (อาหาร, น้ า, ที่พกั อาศัย, รายได้, ความปลอดภัย
และการมีงานทา)
6. มีกลไกการระดมความคิด ประสบการณ์ และทรัพยากรอันหลากหลาย จากการ
ประสานงาน การติดต่อ และการทางานร่ วมกับชุมชน
7. เป็ นเมืองที่มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีชีวติ ชีวา และมีนวัตกรรมอยูเ่ สมอ
8. เสริ มสร้างการเชื่อมโยงกับอดีต มรดกทางวัฒนธรรม และสภาพทางชีวภาพอันดีงาม
ของคนในเมือง รวมทั้งเอกลักษณ์ของกลุ่มชนต่าง ๆ
9. มีรูปแบบการดาเนินงานที่สามารถขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้ าหมายโดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
10. มีระบบการให้บริ การดูแลความเจ็บป่ วยที่เหมาะสมสาหรับประชาชนทุกคน
11. มีสภาวะสุ ขภาพของประชาชนในระดับดีมาก คือ มีสุขภาพอนามัยในระดับสู ง และ
มีอตั ราการเจ็บป่ วยในระดับต่า (ศูนย์อนามัยที่ 9, 2551)
การขับเคลือ่ นกระบวนการพัฒนาเมืองน่ าอยู่
สาหรับโครงการเมืองน่าอยู่ องค์การอนามัยโลกได้เขียนแนวทางไว้ เพื่อให้เมืองที่จะ
เริ่ มต้นมีแนวในการเขียนแผนของโครงการได้ง่ายขึ้น ซึ่ งจะประกอบด้วย 3 ระยะ (20 ขั้นตอน)
โดยแต่ละประเทศไม่ควรจะนาไปใช้ท้ งั หมด ควรจะดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของแต่ละ
เมืองโครงการเมืองน่าอยูท่ ี่ประกอบด้วย 3 ระยะ มีดงั นี้
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1. กลุ่มการลงมือปฏิบตั ิการ (Taking action)
1.1 เพิ่มความตระหนักด้านสุ ขภาพ (Increase health awareness) ขั้นนี้มีกลุ่มเป้ าหมาย
คือ ผูบ้ ริ หารของเมือง และภาคีทุกส่ วนของเมืองที่ประเมินว่ายังขาดความตระหนักถึงสุ ขภาพ หรื อ
สุ ขภาวะของคน และของเมืองโดยรวม “ผูเ้ ริ่ มลงมือ” จะเป็ นใครก็ได้ อาจเป็ นนักการเมืองท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข สื่ อมวลชน องค์กรเอกชนมูลนิธิ หรื อประชาชน ประชาสังคมส่ วนใดก็ได้
1.2 ให้คาชี้ แนะ และความเห็นในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (Advocate strategic
planning) กลุ่มเป้ าหมาย คือ ผูม้ ีหน้าที่จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ ของการพัฒนาเมือง และถ้าเป็ นการ
ทางานแนวใหม่ในสังคมใหม่ที่เป็ นประชาธิ ปไตยยิ่งขึ้น (Dialogic democracy มากกว่า
Representative democracy) เป้ าหมายของการชี้แนะนี้ก็ให้รวมทุกภาคีในสังคมด้วย (ภาคราชการ
ส่ วนท้องถิ่น ราชการส่ วนภูมิภาค ประชาสังคม และการเมือง/ ทุนทางสังคมทุกส่ วน)
1.3 ขับเคลื่อนการมีส่วนร่ วมและการมีสัมพันธภาพระหว่างภาคีต่าง ๆ (Mobilize
intersectoral action) โดยต้องอาศัยการสื่ อสาร การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ประชุมทางานแบบ
สร้างสรรค์ หรื อจัดเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทัศนะ และเรี ยนรู ้ร่วมกันสร้าง และ
ปฏิบตั ิภารกิจตามพันธกิจร่ วมกัน
1.4 การกระตุน้ หนุนเสริ ม การมีส่วนร่ วมของภาคีต่าง ๆ ในกิจกรรมทุกขั้นตอนอย่าง
เหมาะสม (Encourage community participation) โดยเฉพาะในสังคม เช่น สังคมไทยยังมีสมาชิก
ของสังคมส่ วนใหญ่ที่มกั ชอบที่จะสงวนท่าที หรื อรอดูผนู ้ าหรื อเฉยชาต่อการเข้ามามีบทบาทนา
หรื อร่ วมในการปฏิบตั ิกิจสาธารณะต่าง ๆ อยู่ จึงต้องพยายามหากลวิธี กลเม็ด ในการกระตุน้ หนุน
เสริ มค่อนข้างมากจึงจะดึงศักยภาพส่ วนนี้ออกมาเป็ นกาลังขับเคลื่อนของสังคมได้
1.5 การส่ งเสริ มการคิดค้นนวัตกรรม (Promotion innovation) เช่นเดียวกันกับการมี
ส่ วนร่ วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ คนไทยที่เป็ นภาคีอยูใ่ นสังคมไทยจานวนมากที่มีความรู้
ภูมิปัญญา และความสามารถที่จะคิดค้นประดิษฐ์กรรม และวิทยาการรู ปแบบวิธีการใหม่ ๆ แต่
ต้องการค้นหาให้พบกระตุน้ และสนับสนุนยกย่องให้สร้างนวัตกรรมขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.6 ต้องสร้างหลักประกันว่าประเด็นเรื่ องสุ ขภาพหรื อสุ ขภาวะไม่วา่ ของคน หรื อของ
เมืองจะต้องปรากฏอยูใ่ นนโยบายสาธารณะของเมืองนั้น ๆ (Secure healthy public policy) ทั้งนี้
เพื่อให้ปรากฏต่อมาเป็ นแผนงานโครงการกิจกรรมที่มีงบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุนให้ได้
ปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
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2. กลุ่มการจัดองค์การ
2.1 การจัดตั้งคณะกรรมการ (Appoint a committee) เพื่อให้เกิดองค์กรรับผิดชอบ
โดยตรงที่จะดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องจริ งจังและยัง่ ยืน ทั้งนี้ ตอ้ งคานึ งถึงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการเพื่อสามารถรองรับกับภารกิจได้อย่างเหมาะสมในทุกประเด็น
2.2 การเชื่อมโยงสภาวะสุ ขภาพ (ของคนและของเมือง) เข้ากับเงื่อนไขการดารงชี วติ
(Link health status to living conditions) ซึ่งต้องอาศัยความรู้ และประสบการณ์ที่เป็ นสหวิทยาการ
โดยมีความรู้ทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข และระบาดวิทยาเป็ นแกน ผนวกกับความรู ้ดา้ นสังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจการเมืองมาประกอบ เพื่อแสดงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการควบคุมป้ องกัน
แก้ไข หรื อส่ งเสริ ม สนับสนุ น ไปจนถึงการบาบัด หรื อขจัดปัญหา หรื อฟื้ นฟูอนุรักษ์สภาวะต่าง ๆ
ตามความเหมาะสมของเหตุผลแต่ละด้าน
2.3 การกาหนดกิจกรรมและเนื้องานโครงการ (Define project work) เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจชัดเจนในกิจกรรมหรื อเนื้ องานแต่ละชิ้นที่จะปฏิบตั ิท้ งั ในแง่เหตุผล เจตนารมณ์
เป้ าหมายกิจกรรมเทคนิค วิธีการ ห้วงเวลา สถานที่ ผูร้ ับผิดชอบ และทรัพยากร
2.4 จัดตั้งสานักงานของโครงการ (Set up an office) ทั้งนี้เพื่อเป็ นแหล่งแน่ชดั ในการ
อานวยการ การสั่งการปฏิบตั ิงาน การสนับสนุน และการติดต่อประสานงานหรื ออาจรวม เรี ยกว่า
เป็ นสานักงานบริ หารโครงการ ทั้งนี้อาจจัดเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กรที่มีอยูแ่ ล้ว เช่น เทศบาล หรื อที่
ทาการ อบต. หรื อจะจัดไว้ต่างหากก็แล้วแต่ความเหมาะสม
2.5 จัดทาแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาแผนสุ ขภาวะของเมือง (Plan strategy and
develop a city health plan) หรื อจะเรี ยกว่าพัฒนาแผนเมืองน่าอยูก่ ็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้รองรับนโยบาย
สาธารณะของเมืองที่ประกาศไว้ และเป็ นหลักหรื อทิศทางการปฏิบตั ิ
2.6 การสร้างขีดความสามารถ (Build capacity) ซึ่ งเป็ นความสาคัญและเป็ นสิ่ งจาเป็ น
อย่างยิง่ ยวดเพราะทุก ๆ ภาคที่เข้ามาร่ วมงานทาเมืองให้น่าอยูน่ ้ นั ย่อมมีภูมิหลังมีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ต่างกัน ย่อมไม่อาจจะมีความสามารถครบถ้วนทุก ๆ สาขาทุก ๆ ด้าน
จึงต้องแยกแยะความจาเป็ นที่จะต้องสร้างหรื อเพิ่มพูนความสามารถในด้านใด ๆ ที่ตอ้ งการให้
ชัดเจน และจัดกลุ่มหรื อลาดับความสาคัญไว้ และจัดกิจกรรมสร้างเสริ มความสามารถด้านต่าง ๆ
นั้นเพื่อประสิ ทธิ ภาพของงานต่อไป
2.7 การวางระบบตรวจสอบ (Establish accountability) เพื่อให้สามารถติดตาม
ความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้า อุปสรรค และปั ญหาในการดาเนินการตลอดไปจนถึงติดตาม
ประเมินผล ความสาเร็ จในการดาเนิ นการไปจนถึงตรวจสอบดูความโปร่ งใสในการดาเนินงานด้วย
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3. กลุ่มการเริ่ มต้น
3.1 จัดตั้งกลุ่มสนับสนุน (Build a support group) ในแต่ละแผนงานโครงการหรื อ
กิจกรรมในการทาเมืองให้น่าอยูย่ อ่ มต้องการกาลังคนในการร่ วมปฏิบตั ิจานวนมาก ซึ่ งเป็ นไปไม่ได้
ที่จะกาหนดให้เป็ นบทบาทของ “เจ้าหน้าที่” ไปเสี ยทุกอย่างเพราะย่อมติดขัดด้วยเงื่อนไขด้าน
อัตรากาลังและยังอาจติดขัดด้วยเงื่อนไขด้านความรู้ประสบการณ์หรื อความสามารถเฉพาะด้าน
ความสามารถเฉพาะตัวอื่น ๆ จึงเป็ นต้องสรรหาและแต่งตั้งให้เป็ นคณะปฏิบตั ิงานสนับสนุน
ดังกล่าวขึ้นตามแต่จาเป็ นเหมาะสม
3.2 ทาความเข้าใจในความเชื่ อมโยงระหว่างสุ ขภาวะของคน/ สุ ขภาวะของเมืองกับ
สภาพแวดล้อม (Understand ideas and health-environment links) ตลอดจนแนวคิด และความคิด
ความเห็นที่เกี่ยวข้อง
3.3 รู ้กาพืดของเมือง (Knowing the city) ต้องรู้ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของเมือง
วิวฒั นาการ และความเป็ นเมืองที่ต่อเนื่ องมา รู ้ทุนเมือง ทุนทางสังคม รู ้ระบบเศรษฐกิจ รู ้จกั สังคม
และวัฒนธรรมของเมือง ค่านิ ยม ความเชื่อ วิถีชีวติ ของชาวเมือง เพื่อนาปั จจัยต่าง ๆ มากาหนด
ปัญหาของปั จจุบนั ปั ญหาที่คาดหวังในอนาคตตลอดจนรู้วิสัยทัศน์ และความปรารถนาในสภาวะ
ของเมือง ของชาวเมือง รู ้โอกาสแห่งความสาเร็ จ และจุดแข็งต่าง ๆ เช่นกันกับรู ้อุปสรรค และ
จุดอ่อนของเมือง
3.4 การหมายรู้ หรื อกาหนดภาคีที่มีศกั ยภาพ (Identify potential project partner) ทั้งนี้
ก็เพื่อประโยชน์ในการกาหนดยุทธศาสตร์ กาหนดยุทธวิธีและกิจกรรม ตลอดไปจนถึงการกาหนด
คณะผูส้ นับสนุนหรื อผูป้ ฏิบตั ิภารกิจแต่ละด้าน
3.5 การตัดสิ นใจในเรื่ ององค์กร (Decide on organization) อันเป็ นขั้นตอนที่สืบเนื่อง
และทาให้ประเด็นการจัดตั้งสานักงานสมบูรณ์พร้อมในด้านอานาจหน้าที่ และกลไกในการ
อานวยการ การปฏิบตั ิงานของคณะทางานแต่ละคณะในแต่ละกิจกรรม แต่ละขั้นตอน แต่ละ
บทบาทรับผิดชอบที่ชดั เจน
3.6 จัดเตรี ยมร่ างข้อเสนอ (Prepare a proposal) ในกรณี ที่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งขอรับ
การสนับสนุนจากองค์กรรับผิดชอบโดยตรง หรื อรับการสนับสนุนจากองค์กรอื่นหรื อแหล่ง
สนับสนุนอื่นนอกเหนือจากปกติ
3.7 จัดให้มีการรับรองและให้คามัน่ ในพันธะสัญญาของการที่จะทาเมืองให้น่าอยู่
(Get approval) ซึ่งอาจจะจัดให้เป็ นการประกาศปฏิญญาต่อสาธารณะทั้งปวงในโอกาสใด ๆ ที่เห็น
เหมาะสม หรื อจะจัดทาเป็ นคาประกาศที่จารึ กไว้ในถาวรวัตถุ จัดทาเป็ นสัญญาประชาคมโดยจะมี
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กาหนดเวลาหรื อไม่มีก็ได้ (ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร, 2538 อ้างถึงใน ศิริมา ปาลกะวงศ์
ณ อยุธยา, 2556)
กรอบแนวคิดและตัวชี วดั ของเมืองน่ าอยู่
กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ร่ วมกับ
สมาคมสันนิ บาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิ ธิสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย ได้เริ่ มพัฒนา
กรอบแนวคิดและตัวชี้ วดั เทศบาลนาอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนในปี 2547 ภายใต้ “โครงการประเมินเทศบาล
น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน” เพื่อเป็ นกลไกและเครื่ องมือในการติดตาม ตรวจวัด และประเมินความสาเร็ จ
ของ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนนับเป็ นการดาเนิ นงานตาม “แผนปฏิบตั ิการ 21” อันเป็ นผลลัพธ์จากการ
ประชุ มสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ่ งแวดล้อม และการพัฒนา (Earth summit) เมื่อปี 2535 ปั จจุบนั
การประเมินเทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนประจาปี 2559 ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งกรอบแนวคิด
และตัวชี้ วดั การประเมินเทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนในปี ที่ผา่ น ๆ มา ได้ยงั ยึดกรอบแนวคิดเดิม ซึ่ งมี
องค์ประกอบด้านเมืองอยูด่ ี คนมีสุข สิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน เทศบาลแห่ งการเรี ยนรู ้และการบริ หาร
จัดการที่ดี ทั้งนี้ ได้มีการรวมองค์ประกอบด้านเทศบาลแห่ งการเรี ยนรู ้และองค์ประกอบด้าน
การบริ หารจัดการที่ดีไว้ดว้ ยกัน นอกจากนี้ ได้มีการปรับจานวนตัวชี้ วดั ให้นอ้ ยลงโดยจาแนก
รายองค์ประกอบได้ดงั นี้ เพื่อลดความซับซ้อน และการซ้ าซ้อนระหว่างกัน รวมทั้งปรับเกณฑ์
การประเมินจากเดิมเน้นการวัดกระบวนการดาเนินงานมาเป็ นการวัดทั้งกระบวนการดาเนินงาน
และการวัดผลการดาเนินงาน โดยกรอบแนวคิดประจาปี 2559 มีองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่
1. เมืองอยูด่ ี ได้สะท้อนการพัฒนาด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจของ
เมือง ด้วยการวางแผนและกาหนดทิศทางการขยายตัวของเมืองไปในทิศทางที่เหมาะสม การพัฒนา
เมืองสอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว ช่วยให้เมืองมีความสะดวก สวยงาม เป็ นระเบียบ ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการอยูอ่ าศัย และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี รวมทั้งกระตุน้ เศรษฐกิจ และการอยูด่ ีกินดีของ
คนในเมือง โดยมีองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ คือ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม โครงสร้าง
พื้นฐานเพียงพอสาหรับคนทุกกลุ่ม มีความมัน่ คงด้านทอยูอ่ าศัย ปลอดภัย และเศรษฐกิจมัน่ คง
ซึ่งองค์ประกอบด้านเมืองอยูด่ ี จานวน 7 ตัวชี้วดั ดังนี้
1.1 การกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็ นไปตามทิศทางที่กาหนด
1.2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็ นไปตามผังเมืองรวม
1.3 การพัฒนาเครื อข่ายโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม และเหมาะสมสาหรับ
คนทุกกลุ่ม
1.4 การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยสาหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ย และผูด้ อ้ ยโอกาส
1.5 การจัดการภัยพิบตั ิและสาธารณภัย
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1.6 การป้ องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
1.7 การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ
2. คนมีสุข เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่สาคัญของเทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน โดยเป็ นทั้ง
ประเด็นการพัฒนาอย่างเป็ นองค์รวม และเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้น ครอบคลุม
การให้บริ การสาธารณะด้านสุ ขภาพ การศึกษา และการจัดสวัสดิการ นอกจากนี้ยงั ให้ความสาคัญ
ต่อการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน การสื บสานประเพณี วฒั นธรรม และ
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อให้คนมีสุขภาวะและมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีในสังคมแห่ง
ความเอื้ออาทร โดยมีองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ คือ คนมีสุขภาพดีได้รับการศึกษา สวัสดิการ และ
การพิทกั ษ์สิทธิ ที่เหมาะสมและเท่าเทียม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเอื้ออาทรมีกิจกรรมสร้างสรรค์
สังคม ดารงประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งองค์ประกอบด้านคนมีสุข จานวน
9 ตัวชี้วดั ดังนี้
2.1 การเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดีของคนในเมือง
2.2 การคุม้ ครองสุ ขภาพอนามัยผูบ้ ริ โภค
2.3 การส่ งเสริ มการศึกษาอย่างหลากหลายและเท่าเทียม
2.4 การจัดสวัสดิการสาหรับคนทุกกลุ่ม
2.5 การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดและอบายมุข
2.6 การส่ งเสริ มความสัมพันธ์ของสมาชิ กในครอบครัว ความสามัคคีและเอื้ออาทร
ระหว่างคนในชุ มชน
2.7 การส่ งเสริ มกิจกรรมทางสังคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
2.8 การพิทกั ษ์สิทธิของเยาวชน สตรี ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส
2.9 การอนุ รักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน เป็ นองค์ประกอบของเทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนที่มุ่งให้มีการดูแล
รักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตอย่างสมดุลควบคู่ไปกับการผลิต การบริ โภค และ
การบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม มีการใช้พลังงานและน้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีกระบวนการ
จัดการของเสี ยและมลพิษต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดารงชีวิต
ไม่วา่ การจัดการพื้นที่สีเขียวให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อคนเมือง การปรับภูมิทศั น์เมืองให้มี
ความสวยงามและสอดคล้องกับสภาพเมือง ด้วยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน โดยมี
องค์ประกอบย่อย ต่าง ๆ คือทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ มีพ้นื ที่สีเขียวเพียงพอ
ภูมิทศั น์สวยงาม ของเสี ยหรื อมลพิษถูกจัดการอย่างเหมาะสม และประชาชนมีวถิ ีชีวติ ที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งองค์ประกอบด้านสิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน จานวน 7 ตัวชี้วดั ดังนี้
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3.1 การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้คงไว้ซ่ ึงระบบนิเวศที่ดี
3.2 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจรและเหมาะสม
3.3 การจัดการน้ าเสี ย หรื อมลพิษทางอากาศ หรื อมลพิษอื่น ๆ อย่างเหมาะสม
3.4 การพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เกิด ประโยชน์ต่อการดารงชีวติ
3.5 การปรับภูมิทศั น์เมืองให้มีความสวยงามและสอดคล้องกับสภาพเมือง
3.6 การส่ งเสริ มการผลิต การบริ โภค หรื อการบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
3.7 การส่ งเสริ มการใช้พลังงานและน้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. เทศบาลแห่ งการเรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการที่ดี เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญ
อย่างยิง่ ของเทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน โดยเป็ นพื้นฐานสาคัญของการดาเนินงานพัฒนาทุก ๆ ด้าน ซึ่ง
ต้องเริ่ มต้นจากการพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมและมีศกั ยภาพในการดาเนิ นงาน ทั้งด้านวิสัยทัศน์
และแผนงานระบบข้อมูล ศักยภาพบุคลากร ระบบการทางาน รวมถึงบรรยากาศในการทางาน
นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการที่ดีเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วม ความโปร่ งใส เกิด
ความคุม้ ค่า นาไปสู่ การดาเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมถึงการคิดริ เริ่ มและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนาโดยมีองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ คือ มีวสิ ัยทัศน์และแผนงาน
ชัดเจน บุคลากรมีความรอบรู ้และเชี่ยวชาญ ระบบการทางานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อม
การบริ หารจัดการที่ดี และมีนวัตกรรมการพัฒนาเมือง ซึ่งองค์ประกอบด้านเทศบาลแห่งการเรี ยนรู ้
และการบริ หารจัดการที่ดีจานวน 11 ตัวชี้วดั
4.1 การกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ พร้อมแปลงไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรม
4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
4.3 การสร้างองค์กรเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
4.4 การสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางานที่เอื้อต่อคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี
4.5 การส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารและบุคลากรมีคุณธรรม จริ ยธรรมในการบริ หารและการ
ทางานตามมาตรฐานคุณธรรม จริ ยธรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4.6 การมีกระบวนการตอบสนองต่อการให้บริ การ ขอรับบริ การ และจัดการข้อ
ร้องเรี ยนของประชาชนอย่างครบถ้วนและเป็ นระบบ
4.7 การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและผลงานของเทศบาล
4.8 ความร่ วมมือในการดาเนิ นงานร่ วมกับหน่วยงานอื่น
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4.9 การจัดเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้ าหมาย การลดรายจ่าย หรื อความพยายามในการหา
รายได้อื่น
4.10 ความพยายามในการใช้งบประมาณให้เป็ นไปตามที่คาดการณ์ และมีเหตุผล
อันควรในการโอนงบประมาณ
4.11 นวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ (สานักส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตแห่ งประเทศไทย และสถาบัน
สิ่ งแวดล้อมไทย, 2559)
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จในการดาเนินโครงการเมืองน่ าอยู่
สานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และสานักงาน
คณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (2557) ได้ดาเนินการศึกษา โครงการ
ขับเคลื่อนการเติบโตสี เขียวของเมืองภายใต้แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษา
แนวคิด ความเป็ นมาในการดาเนินงานของเทศบาล และการบริ หารจัดการของเทศบาลทั้ง 8 แห่ง
ประกอบด้วยเทศบาลตาบลเวียงพางคา เทศบาลตาบลร่ องคา เทศบาลตาบลพังโคน เทศบาลตาบล
เมืองแกลง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครพิษณุ โลก และ
เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อถอดบทเรี ยน พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นงานของเมืองไปสู่ ทิศทางการ
เป็ นเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนมีหลายปั จจัยได้ดงั นี้
1. ผูน้ ามีวสิ ัยทัศน์
สานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) ได้ศึกษาแล้วสรุ ปเป็ นบทเรี ยนในด้าน
ผูน้ าโดยกล่าวว่า ผูน้ าที่มีวิสัยทัศน์ มุ่งมัน่ กล้าตัดสิ นใจ กาหนดทิศทาง นโยบาย และเป้ าหมาย
การพัฒนาเมืองที่ชดั เจน โดยผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าเทศบาลต้องทราบถึงทุนในพื้นที่ของตนเอง อาทิ
ทุนทางสังคม หรื อทุนด้านทรัพยากร เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและทิศทางของ
การพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม เช่น เทศบาลตาบลร่ องคา ที่ผนู ้ ามีการประกาศเจตนารมณ์ใน
การพัฒนาชุมชน 5 ด้านคือ ร่ องคาเป็ นเมืองสะอาด เมืองปลอดภัย เมืองวัฒนธรรม เมืองคุณภาพ
ชีวติ และเมืองธรรมาภิบาล เทศบาลตาบลเมืองแกลง ที่ผบู้ ริ หารเทศบาลมีวสิ ัยทัศน์ในการบริ หาร
เทศบาล และมีการกาหนดนโยบายอย่างชัดเจน ร่ วมกับชาวบ้านด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ องจนกว่า
โครงการนั้นจะประสบผลสาเร็ จนอกจากนี้ นโยบายต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ หารกาหนดขึ้นนั้นยังมีเป้ าหมาย
ที่ตรงกับความต้องการของชุมชน รวมทั้งเทศบาลนครพิษณุ โลกที่มีความชัดเจนของนโยบายและ
การผลักดันของนายกเทศมนตรี มาตั้งแต่ปี 2542 นอกจากนี้ยงั มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบทั้ง
ในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อให้การขับเคลื่อนเมืองน่าอยูม่ ุ่งไปสู่ ความสาเร็ จ
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เทศบาลเมืองสมุทรสงครามมีนโยบายที่ชดั เจนในการอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของพื้นที่
อย่างต่อเนื่ อง หรื อเทศบาลนครภูเก็ตที่ผนู ้ ามีความเข้มแข็งมุ่งมัน่ มีวสิ ัยทัศน์ชดั เจนในการพัฒนา
นครภูเก็ต เป็ นนครแห่งการสร้างสรรค์และน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน นอกจากนนี้ผนู ้ าชุมชนที่มี
ความเข้มแข็งหรื อการมีทุนทางสังคมที่แข็งแกร่ ง จะเป็ นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเพื่อมุ่งสู่ การเป็ นเมืองน่าอยู่ เช่นเดียวกับผูน้ า
ชุมชนโพธิ์ ทองของเทศบาลตาบลเมืองแกลงที่ยงั คงรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชน
อย่างต่อเนื่ อง หรื อเทศบาลตาบลร่ องคาที่มีพ้นื ฐานทุนทางสังคมเดิมที่แข็งแกร่ งเป็ นพลังในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาเมือง
นอกจากนี้ยงั พบว่าการศึกษาของประภาพรรณ อุ่นอบ และณภัทร ประภาสุ ชาติ (2549)
ที่ได้รับการสนับสนุ นจากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ มูลนิธิไท และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ยังได้
มีการศึกษาเช่นเดียวกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า
ในการดาเนินงานขององค์กรหรื อหน่วยงานต่าง ๆ บริ หารหรื อผูน้ านาองค์กรนับเป็ นเงื่อนไขสาคัญ
ที่จะกาหนดทิศทาง และความสาเร็ จขององค์กรด้วยเหตุน้ ี ผบู ้ ริ หารหรื อผูน้ าองค์กรที่มีวสิ ัยทัศน์
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็ นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยูร่ วมทั้งให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้
เป็ นลาดับต้น ๆ ของการพัฒนาเมืองแล้วจะสามารถนาไปสู่ การกาหนดเป็ นนโยบายยุทธศาสตร์
และกระบวนการงานที่สอดคล้องกับสภาพบริ บท และวิถีชีวติ ของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้เกิดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง และจะเป็ นฝ่ ายริ เริ่ มการขับเคลื่อนเมือง
น่าอยูช่ ุมชนน่าอยูใ่ นพื้นที่
2. การทางานเป็ นทีม
สานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) ได้ศึกษาแล้วสรุ ปเป็ นบทเรี ยนในด้าน
การทางานเป็ นทีมโดยกล่าวว่า การมีกลไกการทางานของบุคลากรที่เข้มแข็ง มีทีมงานที่ดี สามารถ
บูรณาการการทางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบการประชุมปรึ กษาหารื อ เป็ นหัวใจสาคัญของการ
ทางานเป็ นทีมเพื่อให้งานมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งจาต้องอาศัยการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
ในทีมงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เรี ยกว่า “การระดมสมอง” เพื่อให้มีทีมงานที่เข้มแข็งอาทิ
เทศบาลตาบลพังโคนและเทศบาลตาบลเวียงพางคาที่ปลัดเทศบาลมีความรู้ และความเข้าใจเป็ น
อย่างดีในการดาเนิ นงานของเทศบาลประกอบกับการมีทีมงานที่เข้มแข็งส่ งผลให้การดาเนินงาน
ในทุกด้าน มีสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่หรื อแผนของชุมชน นอกจากนี้ความมุ่งมัน่ และ
ทัศนคติ การทางานของบุคลากรที่เทศบาลต่อภาคประชาสังคมกลุ่มต่าง ๆ ที่ดี เช่น กรณี ของ
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เทศบาลนครเชี ยงใหม่จะเป็ นปั จจัยเกื้อหนุ นให้กลุ่มคนต่าง ๆ ในเมืองได้มีโอกาสพบปะหารื อกัน
ในกิจกรรม การพัฒนาเมืองเกิดเวทีหารื ออย่างไม่เป็ นทางการของข้าราชการท้องถิ่นกับ
กลุ่มประชาสังคมต่าง ๆ ทาให้เทศบาลเมืองเชียงใหม่ มีภาคีการพัฒนาที่เข้มแข็งสามารถช่วย
แบ่งเบาภาระของเทศบาลได้มาก
นอกจากนี้ยงั พบว่าการศึกษาของประภาพรรณ อุ่นอบ และณภัทร ประภาสุ ชาติ (2549)
ที่ได้รับการสนับสนุ นจากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ มูลนิธิไท และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ยังได้
มีการศึกษาเช่นเดียวกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า
การขับเคลื่อนเมืองน่าอยูช่ ุมชนน่าอยูจ่ ะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกทุกคนในชุมชนก็ตาม แต่การ
มีทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพอาจเป็ นข้อสาคัญของการแปลงนโยบาย มาตรการดี ๆ ขององค์กรไปสู่
การปฏิบตั ิงานได้จริ ง ดังนั้นหากมีคณะทางานเพื่อรับผิดชอบงานเมืองน่าอยูช่ ุมชนน่าอยูโ่ ดยตรง
ทาหน้าที่เป็ นแกนนาประสานงานขับเคลื่อนก็จะมีผลทาให้การดาเนินงานเมืองน่าอยูช่ ุ มชนน่าอยู่
นั้น ๆ มุ่งไปสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้
3. การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
สานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) ได้ศึกษาแล้วสรุ ปเป็ นบทเรี ยน
ในด้านการจัด สรรงบประมาณอย่างเพียงพอโดยกล่าวว่า การจัดสรรงบประมาณดาเนิ นการตาม
นโยบายและแผนที่วางไว้อย่างเพียงพอมีความสอดคล้องกับการดาเนิ นโครงการในแต่โครงการ
และรวมทั้งการมีกลไกการเงินสนับสนุนให้แก่ชุมชนเพื่อการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง เป็ นปั จจัย
หนึ่งที่สาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของเทศบาล เช่น เทศบาลตาบลร่ องคาได้สนับสนุน
งบประมาณเป็ นเงินอุดหนุ นชุมชนทั้ง 13 แห่ง ผ่านคณะกรรมการชุมชนที่เทศบาลแต่งตั้งขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือปฏิบตั ิงานชุมชนละ 30,000 บาทต่อปี เพื่อให้ชุมชนนาเงินไปพัฒนาตามความต้องการ
ของชุมชนตามโครงการร่ องคาเมืองน่าอยู่ หรื อเทศบาลนครพิษณุ โลกที่มีการจัดสรรเงิน
งบประมาณสอดคล้องกับการดาเนิ นโครงการในแต่ละพื้นที่โดยยึดหลักความต้องการของ
คนในชุมชน/ ท้องถิ่นเป็ นหลัก หรื อเทศบาลตาบลเวียงพางคาที่ใช้เงินกองทุนจากส่ วนกลาง เช่น
กองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็ นจุด เริ่ มต้นการทางานของชุ มชนในโครงการต่าง ๆ เช่น การส่ งเสริ ม
อาชีพของกลุ่มสตรี ในพื้นที่ เป็ นต้น
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4. การมีส่วนร่ วมของประชาชน
สานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และสานักงาน
คณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) ได้ศึกษาแล้วสรุ ปเป็ นบทเรี ยน
ในด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชนโดยกล่าวว่า การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างการยอมรับและความร่ วมมือในการดาเนินโครงการ/ กิจกรรม เช่น เทศบาล
นครพิษณุโลกยึดหลักการมีส่วนร่ วมของประชาชนพัฒนาท้องถิ่นด้วยการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่ วมคิด ร่ วมแก้ปัญหาร่ วมกาหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็ นไปตามความต้องการของ
ประชาชน เปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตาบลเมือง
แกลงผูน้ าชุมชนและประชาชนร่ วมกันในการวางแผนการใช้เส้นทางให้บริ การของรถราง ขสมก.
การปรับปรุ งสภาพทางกายภาพของถนนและการรักษา กฎระเบียบวินยั การจราจร เพื่อให้
การบริ การ ขสมก. เกิดความคล่องตัวเทศบาลตาบลเวียงพางคา และเป็ นองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่มีความเป็ นเลิศด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน มีการบริ หารงานบนพื้นฐานของ
ชุมชนมีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์เป็ นท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นในการนาหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในระดับองค์กร และชุมชนจนได้ชื่อว่าเป็ นตาบลธรรมาภิบาล
นอกจากนี้ยงั พบว่าการศึกษาของประภาพรรณ อุ่นอบ และณภัทร ประภาสุ ชาติ (2549)
ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ มูลนิธิไท และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ยังได้
มีการศึกษาเช่นเดียวกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า
การขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยูจ่ ะประสบผลสาเร็ จได้น้ นั จาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจาก
กลุ่มองค์กรทุกภาคส่ วน (ภาครัฐ ภาคธุ รกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) ในท้องถิ่น
ด้วยเหตุน้ ีการสร้างจิตสาธารณะตลอดจนปรับกระบวนทัศน์ให้ตรงกัน ว่าความเป็ นเมืองน่าอยูน่ ้ นั
เป็ นภารกิจร่ วมกันของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง สานึกร่ วมต่อท้องถิ่นดังกล้าวจะเป็ นแรงผลกดัน
ให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
5. มีนโยบาย และแผนงานที่ชดั เจน
สานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และสานักงาน
คณะกรรม การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) ได้ศึกษาแล้วสรุ ปเป็ นบทเรี ยน
ในด้านนโยบาย และแผนงานที่ชดั เจนโดยกล่าวว่า นโยบายมีความต่อเนื่องจะส่ งผลให้การดาเนิ น
โครงการต่าง ๆ มีความสาเร็ จ และยัง่ ยืน เช่น กรณี ของเทศบาลตาบลเมืองแกลง เทศบาลตาบล
ร่ องคา เทศบาลนครพิษณุ โลก และเทศบาลนครภูเก็ต ที่ผบู ้ ริ หารเมืองได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
ทาให้นโยบายมีความต่อเนื่ อง โดยนโยบายต่าง ๆ ที่ผนู ้ ากาหนดขึ้นนั้นต้องมีเป้ าหมายที่ตรงกับ
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ความต้องการของชุมชน มีความชัดเจนของนโยบายที่กาหนดไว้คือ การมีแผนงานโครงการ
กิจกรรมรองรับนโยบายเฉพาะด้านอย่างชัดเจน และการผลักดันของผูน้ าทีมีการวางแผนอย่าง
เป็ นระบบเพื่อให้การขับเคลื่อนเมืองน่าอยูม่ ุ่งไปสู่ ความสาเร็ จ เช่น เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
มีนโยบายที่มีความชัดเจนในการอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของพื้นที่อย่างต่อเนื่ อง หรื อ
กรณี เทศบาลนครภูเก็ต ที่ผนู ้ ามีความเข้มแข็งมุ่งมัน่ มีวสิ ัยทัศน์ชดั เจนในการการพัฒนานครภูเก็ต
เป็ นนครแห่งการสร้างสรรค์ และน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ยงั พบว่าการศึกษาของประภาพรรณ อุ่นอบ และณภัทร ประภาสุ ชาติ (2549)
ที่ได้รับการสนับสนุ นจากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ มูลนิธิไท และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
ยังได้มีการศึกษาเช่นเดียวกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กล่าวว่า การมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเมืองน่าอยูแ่ ละชุ มชนน่าอยู่ นอกจากภาคีภายนอกหรื อ
ส่ วนงานกลาง เช่น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมสันนิบาต
แห่งประเทศไทย มูลนิธิชุมชนไท หรื อโครงการพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นโครงการวิจยั และ
พัฒนาชีวติ สาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ โครงการปฏิบตั ิกานชุมชนและเมืองน่าอยู่ หรื อโครงการพัฒนา
ชุมชนเป็ นสุ ข ซึ่ งมีส่วนสาคัญต่อการผลักดัน และหนุนเสริ มให้การดาเนินงานเมืองน่าอยู่ ชุมชน
น่าอยูใ่ นพื้นที่
6. การสร้างเครื อข่ายของทุกภาคส่ วน
สานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และสานักงาน
คณะกรรม การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) ได้ศึกษาแล้วสรุ ปเป็ นบทเรี ยน
ในด้านการสร้างเครื อข่ายของทุกภาคส่ วนโดยกล่าวว่า การสร้างเครื อข่ายและความเข้มแข็งของ
ภาคส่ วนต่าง ๆ เพื่อมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสู่ การเป็ นเมืองน่าอยู่ การสร้าง
เครื อข่ายในทุกภาคส่ วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และประชาชน
โดยสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่ วมมือกันอย่างแท้จริ ง และเล็งเห็น
ถึงความสาคัญของการดาเนิ นโครงการต่าง ๆ และร่ วมมือผลักดันกันอย่างเต็มที่ ซึ่ งเห็นได้จาก
การที่เทศบาลต่าง ๆ ได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยที่กิจกรรมที่ได้รับรางวัล
ส่ วนใหญ่น้ นั เป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งอาศัยการประสานการดาเนินงานและการบูรณาการการทางาน/
ผลประโยชน์ร่วมกันจากหลายภาคส่ วนในพื้นที่ เช่น เทศบาลนครภูเก็ตมี “กลุ่มประชาคมพิทกั ษ์
สิ่ งแวดล้อม” ดาเนิ นกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม และพัฒนาสังคมทั้งในโรงเรี ยน โรงแรม และ
สถานประกอบการ รวมทั้งจัดตั้งมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อพัฒนา และอนุ รักษ์เขตเมืองเก่าภูเก็ต
ที่เป็ นสถาปัตยกรรม แบบชิโน-โปรตุกีส อันเป็ นอัตลักษณ์ของเมือง เป็ นต้น
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นอกจากนี้ยงั พบว่าการศึกษาของประภาพรรณ อุ่นอบ และณภัทร ประภาสุ ชาติ (2549)
ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ มูลนิธิไท และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
ยังได้มีการศึกษาเช่นเดียวกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กล่าวว่า ในปั จจุบนั มีหลากหลายหน่วยงานองค์กรทั้งในท้องถิ่น และส่ วนกลางที่ดาเนิ นงานเมืองน่า
อยู่ ชุมชนน่าอยูข่ องท้องถิ่นขาดทิศทางที่ชดั เจนหากพิจารณาการดาเนิ นงานเมืองน่าอยู่ ชุ มชนน่า
อยูก่ รณี ศึกษา กรณี ที่ศึกษา 10 พื้นที่แล้วอาจเห็นได้วา่ หากผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าองค์กรสามารถ
ประสานการทางานร่ วมกันกับกลุ่มองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในท้องถิ่น และส่ วนกลาง
สร้างเป็ นเครื อข่ายเมืองน่าอยูไ่ ด้แล้ว การขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยูใ่ นท้องถิ่นย่อมมีพลัง
เพิ่มขึ้น

ข้ อมูลทัว่ ไปของของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ประวัติความเป็ นมา
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จัดตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 2480 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกขาเล่มที่ 54 หน้า 1844
ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2480 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล
ลักษณะทีต่ ้งั
เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีพ้นื ที่รวมทั้งสิ้ น 2.76 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 1,725 ไร่
ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรี อยูห่ ่างจากตัวเมืองจังหวัดชลบุรี ประมาณ 22 กิโลเมตร
และห่างจากกรุ งเทพมหานครเป็ นระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนื อ ติดต่อกับตาบลหน้าพระธาตุ ตาบลไร่ หลักทอง อาเภอพนัสนิคม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลบ้านช้าง อาเภอพนัสนิคม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลกุฎโง้ง อาเภอพนัสนิคม
ทิศใต้ ติดต่อกับตาบลบ้านช้าง ตาบลนามะตูม อาเภอพนัสนิคม
ข้ อมูลจานวนประชากร
ประชากร ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. จานวนประชาชนทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร์ 10,659 คน (เฉพาะผูม้ ี
สัญชาติไทย) แยกเป็ นชาย 4,881 คน หญิง 5,778 คน
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2. จานวนประชากรต่างด้าวที่จดทะเบียนในเขตเทศบาล 8 คน แยกเป็ นประชากร
ต่างด้าวเพศหญิง 20 คน ประชากรต่างด้าวเพศชาย 60 คน
3. จานวนหลังคาเรื อนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4,694 หลังคาเรื อน แยกเป็ น 3,206
ครอบครัว
4. ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 3,997 คนต่อตารางกิโลเมตร
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม (พ.ศ. 2558-2561)
1. วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองพนัสนิคม
“พัฒนาเมืองพนัสนิคมเป็ นเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาคส่ วน ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้”
2. พันธกิจ
2.1 พัฒนาเมือง โครงสร้างทางกายภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
2.2 การรักษาความสงบเรี ยบร้อย ส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
2.3 เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการพัฒนา และแก้ไขปั ญหาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน
2.5 บริ หารราชการภายใต้หลักการของความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
2.6 พัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3. เป้ าประสงค์
3.1 พัฒนาระบบบริ การสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึง และเท่าเทียม
3.2 สร้างเสริ มความสงบเรี ยบร้อย การอานวยความเป็ นธรรม และความมัน่ คง
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
3.3 ส่ งเสริ มให้ชุมชนเข้มแข็ง และประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.4 สร้างเสริ มคุณภาพชี วติ ที่ดีให้กบั ประชาชนในทุก ๆ ด้าน
3.5 เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้วยหลักธรรมาภิบาล และ
มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
3.6 อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา
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4.1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุ ง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า
4.1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้า เพื่ออุปโภค บริ โภค
4.1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้ า และไฟฟ้ าสาธารณะ
4.1.4 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
4.1.5 แนวทางการพัฒนาระบบสื่ อสารโทรคมนาคม
4.1.6 แนวทางการบริ หารจัดการระบบผังเมือง
4.1.7 แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา
4.2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.2.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ ม การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4.2.2 แนวทางการปรับปรุ ง ส่ งเสริ ม สนับสนุนระบบบริ หารจัดการขยะ และ
ระบบกาจัดขยะรวม
4.2.3 แนวทางการปรับปรุ ง ส่ งเสริ ม สนับสนุนระบบบริ หารจัดการน้ าเสี ย ระบบ
บาบัดน้ าเสี ยรวม และสิ่ งปฏิกลู
4.2.4 แนวทางการพัฒนาเมืองสู่ เมืองคาร์ บอนต่า
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวติ
4.3.1 แนวทางการจัดการและสนับสนุนระบบการศึกษา กระบวนการเรี ยนรู้
ทุกระดับ ทุกประเภท และพัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
4.3.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
4.3.3 แนวทางการพัฒนา อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ทางการศึกษา
4.3.4 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุ งตลาดจาหน่ายสิ นค้า และร้านค้าชุมชน
4.3.5 แนวทางการส่ งเสริ มอาชีพ และพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน
4.3.6 แนวทางการป้ องกัน รักษา และส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย
4.3.7 แนวทางการส่ งเสริ ม และจัดสวัสดิการให้กบั ประชาชน ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ
ผูป้ ่ วยเอดส์ ผูย้ ากไร้ และผูด้ อ้ ยโอกาส
4.3.8 แนวทางการจัดสนับสนุน ส่ งเสริ มกิจกรรมของสถาบันครอบครัว เด็กและ
เยาวชน
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4.3.9 แนวทางการส่ งเสริ มการสร้างระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
4.3.10 แนวทางการส่ งเสริ ม สนับสนุนการแก้ไขปั ญหายาเสพติด
4.3.11 แนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งภายใต้วถิ ีชีวติ แบบประชาธิปไตย และ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
4.4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
4.4.1 แนวทางการจัดสนับสนุน และส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณี
4.4.2 แนวทางการจัด สนับสนุน และส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมในวันสาคัญของชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
4.4.3 แนวทางการส่ งเสริ มพัฒนาการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว
4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริ หารจัดการองค์กร
4.5.1 แนวทางการพัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยมีหลักสมรรถะ
คุณธรรม และความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน
4.5.2 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมให้ได้
มาตรฐาน และเอื้อต่อการทางานและการให้บริ การประชาชน
4.5.3 แนวทางการพัฒนาระบบบริ หารจัดการภายในองค์กรภายใต้หลักการ
ความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
4.5.4 แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ ประชาคมอาเซี ยน
นโยบายการพัฒนาของผู้บริ หารเทศบาลเมืองพนัสนิคม
นโยบายการบริ หารภายใต้กรอบวิสัยทัศน์แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
1. เมืองปลอดภัย คือ เมืองที่ประชากรผูอ้ ยูอ่ าศัยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม และ
ภัยพิบตั ิต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนอยูอ่ ย่างเป็ นสุ ข และปลอดภัยจากอาชญากรรมจาก
ภัยพิบตั ิต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และน้ ามือมนุษย์ประกอบด้วย
1.1 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษา
ความสงบเรี ยบร้อยของชุ มชน สถานที่ราชการ ป้ องกันอาชญากรรมโดยร่ วมมือกับ
สถานีตารวจภูธรเมืองพนัสนิคม
1.2 เตรี ยมความพร้อมเพื่อปฏิบตั ิการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น อุบตั ิภยั ภัยธรรมชาติ
เช่น จัดเตรี ยมบุคลากร รถยนต์ดบั เพลิง และอุปกรณ์ให้เพียงพอและมีความพร้อมตลอด 24 ชัว่ โมง
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1.3 กาหนดมาตรการและดาเนินการออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ ยงเพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่
ประชาชนในการรักษาความปลอดภัยชีวติ และทรัพย์สิน
1.4 จัดให้มีและดูแลไฟฟ้ าแสงสว่างตามถนน-ซอยอย่างทัว่ พื้นที่ในจุดเสี่ ยงที่มี
ความมืด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้ าเพื่อลดการเกิดเหตุอาชญากรรมขจัดแหล่งมัว่ สุ มของผูส้ ร้าง
ความเดือดร้อนให้ประชาชนตามถนนและสถานที่สาธารณะต่าง ๆ
2. เมืองสะอาด คือ เมืองที่มีการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่ งปฏิกลู
ต่าง ๆ ได้อย่างเป็ นระบบ และมีภาวะเอื้อต่อการอยูอ่ าศัยและดารงชีวติ ที่ดีของประชากรมี
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาทางด้านการรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของ
บ้านเมือง และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีประกอบด้วย
2.1 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบสุ ขาภิบาลในเขตเทศบาล เช่น การทาความสะอาด
ถนน การกาจัดขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดตลาดสด ส่ งเสริ มให้ร้านค้า ร้านอาหารเข้มงวด
ในการรักษาความสะอาด
2.2 สร้างจิตสานึกเด็กและเยาวชน ประชาชน ให้รักษาความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองให้คงเอกลักษณ์ความเป็ นเมืองสะอาด
2.3 ส่ งเสริ มการสร้างวินยั ที่ดีของคนในเทศบาล ให้ช่วยกันดูแลถนน ที่สาธารณะให้
มีความสะอาด และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2.4 รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
2.5 ส่ งเสริ มให้คนในเขตเทศบาลมีการประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2.6 สนับสนุนการนาเทคโนโลยีอย่างง่าย หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการป้ องกัน
และจัดการมลพิษ เช่น การใช้นาจุลินทรี ยม์ าบาบัดน้าเสี ย
2.7 ส่ งเสริ มและใช้วสั ดุ อุปกรณ์ที่เป็ นสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
3. เมืองคุณภาพชี วติ คือ เมืองที่มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยมีสุขภาพสมบูรณ์ท้ งั
ร่ างกายจิตใจ และสติปัญญาในสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจดี ผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการสงเคราะห์
ตามสมควร มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชี วติ ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล ด้านการศึกษาดี เศรษฐกิจดี สุ ขภาพดี จิตใจแจ่มใส ร่ างกายแข็งแรง
ผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับสวัสดิการอย่างทัว่ ถึงประกอบด้วย
3.1 ด้านการศึกษา ส่ งเสริ มพัฒนาด้านการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
พนัสนิคมประกอบด้วย
3.1.1 จัดให้มีการศึกษาแก่นกั เรี ยนได้เรี ยนฟรี ตามนโยบายรัฐบาล
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3.1.2 จัดหาอุปกรณ์การเรี ยนการสอน จัดสื่ อการเรี ยนที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักเรี ยน เช่น นมสาหรับเด็ก คอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ตในสถานศึกษาให้ครบ
ทุกจุด
3.1.3 เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพ และสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ครู อาจารย์ทุกสถานศึกษาให้
มีความรู้ และวิทยฐานะในการสอนให้เด็กนักเรี ยนมีความรู้เป็ นเลิศทางวิชาการ
3.2 ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและพัฒนาให้เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว ก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มพูนรายได้ของประชาชนประกอบด้วย
3.2.1 ปรับปรุ งตลาดจาหน่ายสิ นค้าให้ได้มาตรฐาน
3.2.2 จัดศูนย์อาหารอร่ อยประจาท้องถิ่นที่ถนนคนเดิน แหล่งท่องเที่ยวเมือง
จักสาน บริ เวณหน้าวัดเกาะแก้วนครสวรรค์
3.2.3 ประชาสัมพันธ์แนะนาสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว เช่น ตานานพระรถเมรี หอพระพนัสบดี หอพระพุทธมิ่งเมือง เพื่อสร้างรายได้แก่
คนในท้องถิ่น
3.2.4 ส่ งเสริ มให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริ มเพิม่ รายได้ และลดรายจ่าย
ในครัวเรื อน
3.2.5 ส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดเศรษฐกิจเมืองโดยรวม เช่น การส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น
3.2.6 พัฒนาแหล่งเงินทุนและช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อประกอบ
อาชีพให้แก่คนในชุมชน
3.2.7 นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชน
3.3 ด้านสุ ขภาพ ดูแลความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่ างกาย จิตใจ รวมทั้งดูแลสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส ให้มีชีวติ
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งประกอบด้วย
3.3.1 จัดบริ การพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เช่น การดูแล
เอาใจใส่ ประชาชนให้มีความสุ ข แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
3.3.2 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านการสาธารณสุ ขให้บริ การตรวจรักษาพยาบาลแก่
ประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง จัดหายาเวชภัณฑ์ เครื่ องมือทางการแพทย์ที่ทนั สมัย และจัดหาแพทย์มา
ตรวจรักษาพยาบาลประชาชน และบริ การออกหน่วยสาธารณสุ ขเคลื่อนที่
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3.3.3 จัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส เด็ก สตรี เด็กเร่ ร่อน ให้มี
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือดารงชีวติ อยูอ่ ย่างเป็ นสุ ข
3.3.4 ส่ งเสริ มและให้ความสาคัญต่อสถาบันครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมของ
คนในชุมชน ให้สังคมอบอุ่นและมีความเอื้ออาทรต่อกัน
3.4 เมืองวัฒนธรรม คือ เมืองที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวติ ศิลปะ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รักษาเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม
สื บสานให้คงอยูค่ ู่เทศบาลเมืองพนัสนิคมตลอดไปประกอบด้วย
3.4.1 ตกแต่งเมือง หรื อกาหนดให้มีสิ่งที่เป็ นเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
เทศบาลเมือง พนัสนิคมตามจุดที่เหมาะสม
3.4.2 ส่ งเสริ ม ฟื้ นฟู และสื บสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น
3.4.3 อนุ รักษ์แหล่งศิลปกรรม แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เช่น หอพระพนัสบดี
หอพระพุทธมิ่งเมือง ให้เป็ นมรดกที่สาคัญของท้องถิ่น
3.4.4 พัฒนารู ปแบบการจัดงานประเพณี บุญกลางบ้านและเผยแพร่ เครื่ องจักสาน
พนัสนิคม และการจัดงานไหว้พระจันทร์ ให้มีความแปลกใหม่ หลากหลาย เป็ นที่รู้จกั กันอย่าง
แพร่ หลาย และอนุ รักษ์วฒั นธรรมประเพณี ที่มีมาแต่ด้ งั เดิมให้สืบสานต่อไป
3.4.5 ส่ งเสริ มกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา และงานประเพณี เช่น
วันสงกรานต์ วันขึ้นปี ใหม่ ฯลฯ
3.4.6 อนุรักษ์วฒั นธรรมและของดีของท้องถิ่น เช่น เอ็งกอ ปริ ศนาการทายโจ๊ก
3.5 เมืองธรรมาภิบาล คือ เมืองมีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส
ตรวจสอบได้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้เป็ นเมืองธรรมาภิบาล มี
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการภายในเทศบาลประกอบด้วย
3.5.1 บริ หารจัดการโดยใช้มาตรการทางกฎหมายมาช่วยในการจัดการแก้ไข
ปัญหาหรื อพัฒนา
3.5.2 บริ หารงานโดยใช้หลักคุณธรรม สร้างจิตสานึกให้พนักงาน ลูกจ้าง
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
3.5.3 พัฒนาระบบและช่องทาง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การให้บริ การการแจ้งข้อร้องทุกข์ร้องเรี ยนได้โดยง่าย
3.5.4 ส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ร่วมคิด
ร่ วมวางแผน ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมประเมิน ร่ วมรับผิดชอบ
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3.5.5 ปรับปรุ งระบบ และขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานให้มีความรวดเร็ ว โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
3.5.6 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจ ให้เกิดความคุม้ ค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุ ด (เทศบาลเมืองพนัสนิคม, 2557)
จากการประเมินเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ประจาปี 2555 โดยกรมส่ งเสริ มคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ร่ วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย ได้ดาเนินการศึกษาพัฒนากรอบแนวคิดและ
เกณฑ์ช้ ีวดั เทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนสาหรับเทศบาลทุกระดับ และน้อมนากระแสพระราชดารัส และ
แนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้เป็ นหลักในการดาเนินงาน “ประเมินเทศบาลน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืนประจาปี 2555” โดยมีเป้ าประสงค์สูงสุ ด คือ ประชาชนมีความพึงพอใจ มีความสุ ข และ
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ เมืองอยูด่ ี คนมีสุข สิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน เทศบาล
แห่งการเรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (เทศบาลเมืองพนัสนิคม,
2560) สาหรับเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้รับรางวัลเมืองน่าอยูล่ าดับที่ 1 โดยได้คะแนนในมิติเมือง
ธรรมาภิบาลสู งที่สุด พนัสนิ คมมีจุดเด่นในการเป็ นเมืองที่มีหลักธรรมาภิบาล ชุมชนเข้มแข็ง
และเป็ นเมืองสะอาดนอกจากนี้ ยังมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน โดยเป็ นเมืองโบราณ
ซึ่ งเคยรุ่ งเรื องเมื่อสมัยประมาณ 1,000 ปี มาแล้วซึ่งเป็ นยุคสมัยอาณาจักรสุ วรรณภูมิ มีโบราณสถาน
และโบราณวัตถุที่สาคัญ เช่น พระพุทธรู ปศิลาสมัยทวารวดี (พระพนัสบดี) พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
โบราณสถานเมืองพระรถ (พระรถเมรี ) แหล่งโบราณคดีที่ฝังศพโบราณบ้านเหนือเป็ นต้น
มีหตั ถกรรมที่สร้างรายได้และชื่อเสี ยงให้กบั ชาวพนัสนิคมเป็ นอย่างมาก คือ “การจักสาน”
(สักกริ นทร์ นิยมศิลป์ , 2554)

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธิ ติพร คาแก่น (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง บทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลนครเชี ยงราย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์บทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของประชากรในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ กรณี ศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงราย 2) วิเคราะห์
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองน่าอยูก่ รณี ศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงราย
3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนโดยองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างและเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือประชากรใน 3 ชุมชนนาร่ อง ได้แก่
ชุมชนราชดารง ชุมชนดอยทอง ชุ มชนวัดพระแก้ว โดยใช้วิธีวิจยั เชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ
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เก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ และจากการตอบ
แบบสอบถามของชาวบ้านร่ วมด้วย ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลนครเชียงรายในฐานะองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นได้เข้าดาเนินการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วมตั้งแต่โครงการด้วยการค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์ปัญหาร่ วมกันภายในชุมชน
จนนาไปสู่ การสร้างกิจกรรมและผลักดันให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาทุก
ขั้นตอนของการดาเนินงานให้ทุนทางสังคมเป็ นตัวเชื่ อมประสานให้คนในชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรม
เช่น กลุ่มแกนนา ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและวัด เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการมีส่วนร่ วม
รวมทั้งเทศบาลและหน่วยงานที่เข้าร่ วม ดาเนินงานในเชิงรุ กร่ วมทากิจกรรมกับชุมชนในฐานะ
ของการเป็ นพี่เลี้ยงที่เข้าไปมีบทบาทต่าง ๆ ทั้งการเป็ นผูน้ า ผูป้ ระสานผูส้ นับสนุน ผูใ้ ห้ความรู้
ผูใ้ ห้คาปรึ กษาแนะนา และเป็ นผูต้ าม และให้องค์กรหรื อ หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่ วมใน
การแก้ไขปั ญหาเชิงบูรณาการร่ วมกัน และจากการศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ พบว่า ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการถึงร้อยละ 76.67 โดยได้เข้าไปมีส่วน
ร่ วมในการดาเนิ นงานในระดับที่มาก และมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ในระดับปานกลาง
ส่ วนการเข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจและวางแผน การติดตามและประเมินผลของประชาชน
ยังอยูใ่ นระดับที่นอ้ ย จากการดาเนินงานดังกล่าวทาให้โครงการประสบความสาเร็ จ สามารถแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนได้ดี สภาวะแวดล้อมในชุมชนเปลี่ยนแปลงมีความสะอาด และ
มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมากขึ้นเกิดความน่าอยู่ และชาวบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีกนั มากขึ้น
พูลสวัสดิ์ นาทองคา (2546) ได้ศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนในโครงการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ เทศบาลตาบลร่ องคา อาเภอร่ องคา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ
ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาเมืองน่าอยูข่ องเทศบาล
ตาบลร่ องคา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในโครงการพัฒนาเมืองน่าอยูข่ อง
ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะในการดาเนิ นงานตามโครงการพัฒนาเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลตาบลร่ องคา จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ กลุ่มตัวอย่างและเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือประชาชนในเขตเทศบาลตาบลร่ องคา
อาเภอร่ องคา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จานวน 360 คน ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่มี
ค่าความเชื่อมัน่ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ F-test (One-way ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า
1) ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลร่ องคา อาเภอร่ องคา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ มีส่วนร่ วมในโครงการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ โดยรวมและรายด้าน 3 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการร่ วม
ในผลประโยชน์ ด้านการตัดสิ นใจ และด้านการติดตามและประเมินผล และการมีส่วนร่ วม
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ด้านปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก 2) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่ วมในโครงการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจ ด้านการร่ วมในผลประโยชน์ และด้านการติดตามประเมินผล แต่การมี
ส่ วนร่ วมด้านการปฏิบตั ิไม่แตกต่างกัน 3) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่ วมในโครงการพัฒนา
เมืองน่าอยูโ่ ดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจ ด้านการปฏิบตั ิ ด้านการร่ วม
ในผลประโยชน์ และด้านการติดตามประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีส่วนร่ วมในโครงการพัฒนาเมืองน่าอยูโ่ ดยรวมและรายด้านทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจ ด้านการปฏิบตั ิ ด้านการร่ วมในผลประโยชน์ และด้านการติดตาม
ประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสรุ ปการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เทศบาลตาบลร่ องคา อาเภอร่ องคา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ อยูใ่ นระดับ
ปานกลางโดยประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่ วม
ของประชาชนในโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ แตกต่างกันซึ่ งข้อสนเทศนี้สามารถใช้เป็ นประโยชน์
ในการพัฒนาการดาเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยัง่ ยืนสื บไป
ไพรชล ตันอุด (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของผูน้ า และประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งเมืองน่าอยู่ กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาแนวคิด ประสบการณ์ทางการเมือง การปกครองของผูน้ า
ชุ มชนและประชาชนในการพัฒนาชุ มชนเข้มแข็งเมืองน่าอยู่ 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูน้ า
ชุมชนและประชาชนในการพัฒนาชุ มชนเข้มแข็งเมืองน่าอยู่ 3) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ที่มีผลต่อการ
พัฒนาชุ มชนเข้มแข็งเมืองน่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือผูน้ าชุมชน และประชาชน ระยะเวลา
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามใช้เวลา 2 เดือน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS
นาเสนอผลการศึกษาแบบเชิงปริ มาณและพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า ผูน้ าชุ มชน และประชาชน
มีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเน้นบทบาทหน้าที่ของทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันตั้งแต่เริ่ มเข้าร่ วม
โครงการ การดาเนินงาน การประเมินผลรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคม
การทาแผนชุมชน และการรวมกลุ่มเพื่ออานาจการต่อรองในขอบเขตของการตอบสนอง
ความต้องการและแก้ปัญหาของชุมชน โดยได้รับประสบการณ์การพัฒนาจากบุคคลภายในและ
ภายนอกชุมชน รู ปแบบของการมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนจะแสดงออกในลักษณะการตัดสิ นใจ
การควบคุมกากับดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผน ส่ วนประชาชนแสดงออกในลักษณะของการ
ปฏิบตั ิตามแผน ภายใต้การตัดสิ นใจด้วยตนเอง ประชาชนได้รับผลประโยชน์คือ ปั ญหาของชุมชน
ได้รับการแก้ไข ประชาชนมีส่วนร่ วมในการทาแผนชุมชนมากขึ้นจึงได้รับงบพัฒนาชุ มชนมากขึ้น
ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง คือปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้

33
การศึกษามีผลต่อการพัฒนาชุมชนน้อย และปั จจัยภายนอก เช่น การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนและ
ประชาชน ทุนทางสังคม ความเชื่อ ประเพณี วฒั นธรรม การสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน
มีผลต่อการพัฒนาชุมชนมากแต่ยงั น้อยกว่าการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาชุมชน
กล่าวได้วา่ การมีส่วนร่ วมของผูน้ าชุมชนและประชาชนเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน
เข้มแข็งเมืองน่าอยูม่ ากกว่าทุนทางสังคม
จีรนาฏ สงวนทรัพย์ (2553) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลตาบล
บางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนินงานพัฒนาเมือง
น่าอยูข่ องเทศบาลตาบลบางตะบูน ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่ และ
แนวทางในการดาเนินงานพัฒนาเมือง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สภาชุมชนบางตะบูนเมือง
น่าอยูซ่ ่ ึ งประกอบด้วย พลังการเมือง พลังวิชาการ และพลังประชาชน จานวนทั้งหมด 19 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม คือ การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยนาข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูลนามาแจกแจงความถี่แล้วคานวณหาค่าร้อยละและเขียนพัฒนา
ตามลักษณะข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่มผลการศึกษาพบว่า หนึ่งขั้นตอนใน
การดาเนิ นงานพัฒนาเมืองอยู่ 4 ขั้นตอน ตามกระบวนการ PDCA ได้แก่ การวางแผน (Pian) ลงมือ
ปฏิบตั ิ (Do) ติดตามประเมินผล (Check) และปรับปรุ งแก้ไข (Act) มีการสารวจข้อมูลประชาคม
หมู่บา้ นจัดทาแผนแม่บทชุ มชนร่ วมกันเกิดเป็ นแผนพัฒนาเทศบาลประจาปี จานวน 21 แผน/
โครงการตามเกณฑ์การประเมินเทศบาลเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยูด่ ี
คนมีสุข สิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้พฒั นาและมีการบริ หารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ในจานวนนี้มี 3 แผนงาน/ โครงการที่จะทาการพัฒนาก่อน ได้แก่ 1) การพัฒนาและ
ส่ งเสริ มอาชีพแก่ประชาชน 2) ส่ งเสริ มด้านสวัสดิการสังคม 3) การพัฒนาด้านการวางแผนงาน
การส่ งเสริ มการลงทุนและการท่องเที่ยวนามาปฏิบตั ิโดยการตรวจสอบภายใน และภายนอกองค์กร
ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนามาพัฒนาแผน พบว่าจะมีการอบรมหลักสู ตรวิทยากรสร้างพลังชุมชน
แก่ภาคประชาชนเพิ่มขึ้น และยังมีการพัฒนารู ปแบบเป็ นทางการมากเกินไป และจัดทากิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดรายได้เพื่อจูงใจให้เข้าร่ วมพัฒนา สองปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานพัฒนาเมือง
น่าอยู่ พบว่ามีหลายประการ ดังนี้ 1) ด้านนโยบายพบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่ทราบ
วัตถุประสงค์ และแนวทางการพัฒนา 2) ด้านอัตรากาลัง พบว่า มีไม่เพียงพอกับปริ มาณงาน และ
ไม่ครอบคลุมทุกภาคส่ วนการงาน 3) ความรู ้ความเข้าใจ พบว่าประชาชนขาดความรู ้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ที่พึงกระทาเพื่อส่ วนรวม และยังได้รับการพัฒนาความรู ้ดา้ นเมืองน่าอยูน่ อ้ ยเกินไป
4) ด้านรู ปแบบและการจัดกิจกรรมพบว่า รู ปแบบและการจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน 5) ด้านการมีส่วนร่ วมพบว่า ประชาชนเข้าร่ วมประชุมและร่ วมกิจกรรม
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น้อยลงกว่าในระยะแรก และไม่ต่อเนื่ อง อีกทั้งประธานชุมชน และคณะกรรมการชุ มชนบางคน
ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายทาให้ชุมชนเสี ยผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ และ 6) ด้าน
ขวัญกาลังใจ และแรงจูงใจในการเข้าร่ วมพัฒนาพบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ตอ้ งการผลประโยชน์
ตอบแทนในรู ปแบบต่าง ๆ และยังพบว่าแกนนาภาคประชาชนขาดกาลังใจในการทางาน และ
ขาดการยอมรับจากประชาชนในชุมชน สามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนมีดงั นี้
1) นโยบายแผนงาน และการบริ หารจัดการจะต้องมีนโยบายและเป้ าหมายที่ชดั เจนมีการกาหนด
แผนงานเพื่อสร้างความน่าอยูข่ องชุมชนสอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวติ และภูมิปัญญา
ของประชาชน 2) ด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน และภาคีเครื อข่ายควรมีการกาหนดคุณสมบัติ
สมาชิก และคัดเลือกประชาชนที่มีจิตอาสาเข้ามาร่ วมพัฒนา และมอบหมายให้แกนนารับผิดชอบ
หลังคาเรื อนเช่นเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น เพื่อให้สามารถเข้าไป
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทัว่ ถึง อีกครั้งควรหาบุคคลที่ชุมชนยอมรับว่าเหมาะสม และเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีมาเป็ นกาลังที่สาคัญที่จะโน้มน้าวจิตใจผูอ้ ื่นให้เข้าร่ วมพัฒนามากขึ้น 3) ข้อมูลข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์ ควรมีการบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารร่ วมกัน พร้อมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาเมืองน่าอยูอ่ ย่างในรู ปแบบต่าง ๆ หรื อจัดกิจกรรมรณรงค์
ด้านสิ่ งแวดล้อมให้เกิดจิตสานึกรัก และหวงแหนท้องถิ่น และ 4) ด้านแรงจูงใจในการทางาน
ผูบ้ ริ หารควรจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพัฒนาเมืองน่าอยูใ่ ห้เพียงพอกับปริ มาณงาน
อีกทั้งสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเกิดความมัน่ ใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยจัด
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็ นพี่เลี้ยงลงพื้นที่ร่วมด้วยนอกจากนั้นควรมีการจัดสรรงบประมาณ
เป็ นค่าตอบแทนของขวัญรางวัลแก่บุคลากรที่มีความมุ่งมัน่ และเป็ นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างขวัญ
และกาลังใจตลอดจนจูงใจให้เข้าร่ วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง
เอื้อมพร ราชมณี (2553) ได้ศึกษาเรื่ องการนานโยบายเมืองน่าอยูส่ ู่ การปฏิบตั ิจริ งของ
เทศบาลตาลบพระแท่น อาเภอมะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความรู้
ความเข้าใจนโยบายเมืองน่าอยูข่ องผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ผูป้ ฏิบตั ิ และองค์กรประชาชนในฐานะ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการนานโยบายเมืองน่าอยูส่ ู่ การปฏิบตั ิจริ ง 2) เพื่อศึกษาแนวทาง
การนานโยบายเมืองน่าอยูส่ ู่ การปฏิบตั ิให้เกิดสัมฤทธิ ผล กลุ่มตัวอย่างและเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
คือผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ผูป้ ฏิบตั ิงาน และองค์กรประชาชน รวมทั้งหมด 40 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรมข้อมูลคือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจยั พบว่า
จากศึกษาความรู ้ความเข้าใจนโยบายเมืองน่าอยูข่ องผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ผูป้ ฏิบตั ิ และองค์กรประชาชน
ในฐานะผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการนานโยบายเมืองน่าอยูส่ ู่ การปฏิบตั ิจริ ง ในคุณลักษณะหรื อสภาพ
เมืองน่าอยูท่ ้ งั 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านกายภาพ ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้าน
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การบริ หารจัดการ พบว่ากลุ่มประชากรที่ทาการศึกษาส่ วนใหญ่ผา่ นเกณฑ์ความรู ้ความเข้าใจ
โดยตอบแบบสอบถาม ใช่มากกว่าไม่ใช่ ให้ผา่ นเกณฑ์ร้อยละ 60 แสดงว่ามีความรู ้ความเข้าใจ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นตอบว่าใช่ (คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.0) ผูป้ ฏิบตั ิงานตอบว่าใช่ (คิดเป็ นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 65.7) องค์กรประชาชนตอบว่าใช่ (คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.0) แต่เนื่ องจากพิจารณา
รายด้านแล้วพบว่า ยังมีความรู ้ ความเข้าใจไม่สอดคล้องกันที่ 3 กลุ่ม ยกเว้นด้านการบริ หารจัดการที่
ทั้ง 3 กลุ่มส่ วนใหญ่มองเห็นลักษณะหรื องสภาพเมืองน่าอยูเ่ ป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ผลจากการ
สัมภาษณ์ยงั ยืนยันว่าต้องการให้เทศบาลมีการส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจให้คลอบคลุม และชัดเจน
ตามลักษณะหรื อสภาพเมืองน่าอยู่ โดยการจัดฝึ กอบรม การทัศนะศึกษาดูงาน การทดลองปฏิบตั ิ
ในพื้นที่นาร่ อง ให้หน่วยงานที่ประสบผลสาเร็ จมาถ่ายทอดความรู ้ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การมีส่วนร่ มของประชาชน และการกาหนดกิจกรรมอย่างชัดเจนจะช่วยให้การปฏิบตั ิงานตาม
นโยบายให้มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลมากขึ้น และถูกต้องเหมาะสมกับคนในวิถีชุมชน การศึกษา
แนวทางการนานโยบายเมืองน่าอยูส่ ู่ การปฏิบตั ิให้สัมฤทธิ ผล ประชาชนทุกกลุ่มได้แสดง
ความคิดเห็นว่าปั จจัยที่จะทาให้นโยบายเมืองน่าอยูเ่ กิดสัมฤทธิ ผลคือ การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ทุกขั้นตอนตามกระบวนการทางาน เริ่ มตั้งแต่การกาหนดปั ญหาจนถึงการร่ วมรับผลประโยชน์
ปั จจัยการทางานประกอบไปด้วย บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร และการบริ หารจัดการ
มีการส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ ให้กบั ผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น ดาเนิ นกิจกรรมอย่าต่อเนื่ อง
มีการทางานเป็ นเครื อข่ายจากทุกภาคส่ วนที่เชื่อมโยง
เกษมวงศ์ พิศาลธนวงศ์ และสมโภชน์ มายะรังษี (2560) ได้ศึกษาเรื่ องการบริ หาร
จัดการเมืองน่าอยูก่ รณี ศึกษากรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยการบริ หาร
จัดการที่ทาให้กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองน่าอยูย่ ิ่งขึ้น 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริ หารจัดการ
กรุ งเทพมหานครให้เป็ นเมืองน่าอยูย่ งิ่ ขึ้น กลุ่มตัวอย่างและเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือผูบ้ ริ หาร
ของกรุ งเทพมหานครฝ่ ายข้าราชการการเมือง และฝ่ ายข้าราชการประจา ด้วยการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แนวคิด การวิเคราะห์แบบ
สาเหตุและผล ผลการวิจยั พบว่ามีมิติปัจจัยที่มีความสาคัญที่ทาให้กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองน่าอยู่
ยิง่ ขึ้น 7 มิติปัจจัยคือ 1) มิติภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารกรุ งกรุ งเทพมหานครทุกระดับ 2) มิติการทางาน
เป็ นทีมของบุคลากรกรุ งเทพมหานครในระดับต่าง ๆ รวมทั้งความร่ วมมือร่ วมใจจากภาครัฐบาล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน 3) มิตินโยบายแผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร
ที่รัดกุมและมีประสิ ทธิ ภาพ 4) มิติหลักธรรมาภิบาลโดยยึดถือในการบริ หารจัดการ 5) มิติ
การจัดการความรู ้ ใช้กระบวนการจัดการความรู ้ช่วยในการบริ หารจัดการองค์กร ส่ งเสริ ม
ให้ประชากรสามารถเรี ยนรู้ตลอดชีวติ 6) มิติวฒั นธรรมขององค์การที่มีเอกภาพ 7) มิติเทคโนโลยี
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สารสนเทศนามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
รวมถึงสุ ขภาพของประชาชน ข้อเสนอแนะจากการวิจยั มี 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรก ผูบ้ ริ หาร
ของกรุ งเทพมหานครต้องใช้ภาวะผูน้ าในการกระจายอานาจ และการประสานงานระหว่างรัฐบาล
และหน่วยงานของกรุ งเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นเป็ นรู ปธรรม ต้องส่ งเสริ มการ
ทางานเป็ นทีมโดยใช้ผลงานของทีมเป็ นส่ วนหนึ่งของการประเมินผล ส่ งเสริ มการจัดการความรู ้
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารจัดการรวมทั้งการเสริ มสร้างทัศนคติการรักองค์กร
และธรรมมาภิบาลเพื่อการทางานที่โปร่ งใสของกรุ งเทพมหานครให้มากยิ่งขึ้น ประเด็นที่สอง
กรุ งเทพมหานครควรจัดตั้งศูนย์การพัฒนากรุ งเทพมหานครเพื่อช่วยให้การบริ หารจัดการ
มีประสิ ทธิ ภาพและพัฒนาสู่ การเป็ นเมืองน่าอยูม่ ากยิง่ ขึ้น

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับของการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรีตามความคิดเห็นของบุคลาการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผูน้ าชุมชน และคณะกรรมการ
ชุมชน และเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดการดาเนินการวิจยั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ดงั นี้
1. วิธีการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือในการวิจยั
4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

วิธกี ารวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้มีวธิ ี การศึกษาดังต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary research) เกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับเมือง
น่าอยู่ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบความคิดในการวิจยั ประชากร ตัวแปรที่จะศึกษา
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเครื่ องมือตลอดจนโครงสร้างของเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
2. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ เพื่อตอบ
แบบสอบถามตามประเด็นที่เกี่ยวข้องและต้องการทราบ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผูน้ าชุมชน และ
คณะกรรมการชุมชน จานวน 755 คน มีรายละเอียดดังนี้ (เทศบาลเมืองพนัสนิคม, 2560)
1. บุคลากรของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
47
คน
2. ผูน้ าชุมชน
108 คน
3. คณะกรรมการชุมชน
600 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผูน้ าชุมชน
และคณะกรรมการชุมชนได้มีรายละเอียดขั้นตอนการกาหนดขนาดตัวอย่าง และการสุ่ มตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
การกาหนดขนาดตัวอย่าง
โดยคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่ อมัน่
95% และกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 0.05 ดังนี้
สู ตร n = N/ (1+Ne2)
โดย
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (คน)
N คือ ขนาดของกลุ่มประชากร (คน)
e คือ ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า (0.05)
แทนค่าในสู ตร n = 755/ (1+755(0.05)2)
n = 261
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือ 261 คน
การสุ่ มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผูน้ าชุมชน และ
คณะกรรมการชุมชน จากนั้นใช้วธิ ี สุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่ วน (Stratified random sampling)
เพื่อกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่ วนที่เท่ากัน ดังนี้
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ตารางที่ 1 การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่ วนที่เท่ากัน
กลุ่มตัวอย่ าง
บุคลากรของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ผูน้ าชุมชน
คณะกรรมการชุมชน

จานวนประชากร (คน)
47
108
600

จานวนกลุ่มตัวอย่ าง (คน)
16
37
208

รวม

755

261

จากนั้น ใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบง่ า ย (Simple random sampling) ด้ว ยวิธี ก ารจับฉลากรายชื่ อ
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดที่ผวู ้ จิ ยั ได้จดั ทาขึ้นเอง
โดยอาศัยผลการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎี มาประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมือในการสร้าง
แบบสอบถามให้มีความสอดคล้องและตอบวัตถุประสงค์แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มี 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเมืองอยูด่ ี คนมีสุข สิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน
และเทศบาลแห่งการเรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการที่ดี จานวน 34 ข้อ โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนนและแปลความหมายไว้ 4 ระดับ ที่มีช่วงคะแนนในแต่ละอันตรภาคชั้น (Class interval)
เท่ากันดังนี้
4 คะแนน หมายถึง เทศบาลมีการดาเนินการมากที่สุด
3 คะแนน หมายถึง เทศบาลมีการดาเนินการมาก
2 คะแนน หมายถึง เทศบาลมีการดาเนินการน้อย
1 คะแนน หมายถึง เทศบาลมีการดาเนินการน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลผล
ในการวิจยั ครั้งนี้กาหนดเกณฑ์การแปรความหมายค่าเฉลี่ยไว้ 4 ระดับ ที่มีช่วงคะแนนใน
แต่ละอันตรภาคชั้น (Class interval) เท่ากันดังนี้
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ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (ค่าสู งสุ ด-ค่าต่าสุ ด)/ จานวนชั้น
= (4-1)/4
= 0.75
ดังนั้น จึงแบ่งระดับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ดงั นี้
3.25-4.00 ความหมาย เทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็ นเมืองน่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2.50-3.25 ความหมาย เทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็ นเมืองน่าอยูใ่ นระดับมาก
1.75-2.50 ความหมาย เทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็ นเมืองน่าอยูใ่ นระดับน้อย
1.00-1.75 ความหมาย เทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็ นเมืองน่าอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จานวน 29 ข้อ ประกอบด้วย ผูน้ ามีวสิ ัยทัศน์ การทางานเป็ นทีม การจัดสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอ การมีส่วนร่ วมของประชาชน นโยบายและแผนงานที่ชดั เจน และ
การสร้างเครื อข่ายของทุกภาคส่ วน โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย
ไว้ 4 ระดับ ที่มีช่วงคะแนนในแต่ละอันตรภาคชั้น (Class interval) เท่ากันดังนี้
4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก
2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลผล
ในการวิจยั ครั้งนี้กาหนดเกณฑ์การแปรความหมายค่าเฉลี่ยไว้ 4 ระดับ ที่มีช่วงคะแนน
ในแต่ละอันตรภาคชั้น (Class interval) เท่ากันดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (ค่าสู งสุ ด-ค่าต่าสุ ด)/ จานวนชั้น
= (4-1)/4
= 0.75
ดังนั้น จึงแบ่งระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมือง
พนัสนิคมได้ดงั นี้
3.25-4.00 ความหมาย เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
2.50-3.25 ความหมาย เห็นด้วยในระดับมาก
1.75-2.50 ความหมาย เห็นด้วยในระดับน้อย
1.00-1.75 ความหมาย เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
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การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นเอง มีข้ นั ตอนในการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตัวชี้ วดั ในการดาเนินงานเมืองน่าอยู่ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยที่มีผลให้เทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็ นเมืองน่าอยู่ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตรวจสอบเนื้ อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมตามวัตถุประสงค์หรื อไม่
จากนั้นนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบข้อคาถาม แล้วนามาปรับปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึ กษา
3. นาแบบสอบถามมาตรวจความตรงเชิงเนื้ อหา และปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านดังนี้
3.1 นายไพโรจน์ วงษ์ดีไทย รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
3.2 นางสาวนิตยา วงษ์มีศรี หัวหน้าฝ่ ายบริ การและเผยแพร่ วชิ าการเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
3.3 ดร. อุษณากร ทาวรมย์ อาจารย์ประจาวิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ
4. นาแบบสอบถามที่ได้จากการแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากร
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผูน้ าชุมชน และคณะกรรมการชุมชน จานวน 30 ตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่ อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) แบบ Cronbach’s alpha ได้
ค่าความเที่ยงหรื อความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม ดังนี้
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงหรื อความเชื่ อถือได้ของแบบสอบถาม Cronbach’s alpha
แบบสอบ
1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
1. ปั จจัยผูน้ ามีวสิ ัยทัศน์ส่งผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
2. ปั จจัยการทางานเป็ นทีมของบุคลากรส่ งผลต่อการเป็ นเมือง
น่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
3. ปั จจัยการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอส่ งผลต่อการเป็ น
เมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
4. ปั จจัยการมีส่วนร่ วมของประชาชนส่ งผลต่อการเป็ นเมือง
น่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
5. ปั จจัยนโยบายและแผนงานที่ชดั เจนส่ งผลต่อการเป็ นเมือง
น่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
6. ปั จจัยการสร้างเครื อข่ายของทุกภาคส่ วนส่ งผลต่อการเป็ น
เมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

จานวน
ข้ อ
34

ค่ า Cronbach’s
alpha
0.89

5

0.86

5

0.78

4

0.78

5

0.86

5

0.88

5

0.88

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาค้นคว้าได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ในการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขออนุ ญาตผูต้ อบแบบสอบถาม เมื่อผูต้ อบแบบ
สอบถามยินยอมผูว้ จิ ยั จะทาการแจกแบบสอบถามจานวน 261 ชุด ให้กบั กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากร
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผูน้ าชุมชน และคณะกรรมการชุมชน โดยผูว้ จิ ยั จะเป็ นผูช้ ้ ี แจง
รายละเอียดให้กบั ผูท้ าแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลส่ งคืนผูว้ จิ ยั ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะเก็บข้อมูลที่ได้
จากการตอบแบบนี้ไว้เป็ นความลับ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1
การวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และ
ตอนที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยใช้วธิ ี การ
ประมวลผลค่าทางสถิติดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั เลือกใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
สถิติที่ใช้ คือ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) ด้วยวิธี Stepwise method
โดยมีรายละเอียดดังนี้
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) เป็ นวิธีการรู ปแบบหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตาม (Y) 1 ตัว กับตัวแปรอิสระ (X) ที่มากกว่า 1 ตัว เพื่อทานายว่าตัวแปรอิสระ
แต่ละตัวมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด เมื่อตัวแปรอิสระตังอื่นคงที่ และจะบอกว่า
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกหรื อลบ (เทียนแก้ว เลี่ยมสุ วรรณ, 2561)
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ นของการวิเคราะห์ ถดถอยเชิ งพหุ
1. ตัวแปรมีการแจกแจงปกติ (Normality) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยดูกราฟ หรื อ
วิธีการทางสถิติ เช่น ใช้ Kolmogorov-smirnov test ในกรณี ที่ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของ
ประชากร
2. ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ (Normality)
3. ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์กนั เชิงเส้นตรง (Linearity) สามารถตรวจสอบได้
โดยใช้วธิ ี การทางสถิติ เช่น ดูจากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ rxy
4. ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคง (Homoscedasticity หรื อ Constant
variance) ที่ตรวจสอบได้ดว้ ยการดูจากกราฟหรื อวิธีการทางสถิติ เช่น Nonconstant variance score
test หรื อ Spearman rank-correlation test เป็ นต้น
5. ค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน (Autocorrelation) หรื อใช้วธิ ี การทางสถิติ เช่น
Durbin watson มีค่าเข้าใกล้ 2 (ค่าอยูร่ ะหว่าง 1.5-2.0) (เทียนแก้ว เลี่ยมสุ วรรณ, 2561 อ้างอิงจาก
กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2546)
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การคัดเลือกตัวพยากรณ์ เข้ าสมการถดถอย
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน (Stepwise regression) เป็ นวิธีที่จะคัดเลือก
ตัวแปรอิสระที่ดีที่สุดและได้สมการที่สุด โดยลาดับขั้นตอนจะคล้ายกับวิธีเดินหน้า (Forward) คือ
คัดเลือกตัวแปรอิสระที่สัมพันธ์กบั ตัวแปรตามมากที่สุด หลังจากนั้นเลือกตัวแปรอิสระตัวที่สอง
เข้าสมการเพื่อพิจารณา และใช้วธิ ีถอยหลัง (Backward) ในการตรวจสอบว่าควรตัดตัวแปรใดออก
จากสมการความถดถอยบ้าง ทาเช่นนี้จนกระทั้งไม่สามารถเลือกและตัดตัวแปรออกจากสมการได้
(กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2558)

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับของการเป็ นเมือง
น่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตามความคิดเห็นของบุคลากรของเทศบาลเมือง
พนัสนิคม ผูน้ าชุมชน และคณะกรรมการชุมชน และเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยู่
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถามจานวน
261 คน ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์เป็ นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
ตอนที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์มีดงั นี้
n
หมายถึง จานวนกลุ่มตัวอย่าง
̅
X
หมายถึง ค่าเฉลี่ย
SD
หมายถึง ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
R
หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหูคูณ
R2
หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ คือ ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถทานาย
ตัวแปรตามได้เท่าไร
b
หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
Beta หมายถึง ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
S.E.est หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
F
หมายถึง ค่าการทดสอบนัยสาคัญของค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยตัวพยากรณ์
รวมทุกด้าน
**
หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*
หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการเป็ นเมืองน่ าอยู่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับของการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ตามความคิดเห็นของบุคลากรของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผูน้ าชุมชน และคณะกรรมการ
ชุมชน โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเมืองอยูด่ ี ด้านคนมีสุข ด้านสิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน
และด้านเทศบาลแห่งการเรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการที่ดี สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) แล้วนาเสนอผลการวิเคราะห์ในรู ป
ตาราง และแปลผลโดยการบรรยาย ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมือง
น่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จาแนกตามรายด้าน (n = 261)

1.
2.
3.
4.

การดาเนินงานเมืองน่ าอยู่
ด้านเมืองอยูด่ ี
ด้านคนมีสุข
ด้านสิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน
ด้านเทศบาลแห่งการเรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการที่ดี
ภาพรวม

̅
𝐗

3.00
3.03
3.05
3.04
3.03

SD
0.44
0.44
0.47
0.43
0.45

ระดับ อันดับ
มาก
4
มาก
3
มาก
1
มาก
2
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า เมืองน่าอยูข่ อง
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (̅X = 3.03) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน
พบว่า ด้านสิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืนอยูใ่ นระดับมากที่สุด (̅X = 3.05) รองลงมาคือ ด้านเทศบาลแห่งการ
เรี ยนรู้และการบริ หารจัดการที่ดี (X̅ = 3.04) และด้านคนมีสุข (X̅ = 3.03) ส่ วนด้านเมืองอยูด่ ีอยูใ่ น
ระดับน้อยที่สุด (̅X = 3.00)
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยู่
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านเมืองอยูด่ ี จาแนกตามรายข้อ (n = 261)
ด้ านเมืองอยู่ดี
1. เทศบาลมีการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็ นไป
ตามทิศทางที่กาหนด (มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย
มีที่วา่ งสาธารณะ มีการอนุ รักษ์สถานที่ที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี) อยูใ่ นระดับใด
2. เทศบาลมีการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็ นไปตาม
ผังเมืองรวม (มีการคานึงถึงสิ่ งแวดล้อมที่กระทบกับแหล่ง
ชุมชน และมีระบบสาธารณูปโภคที่ทวั่ ถึง) อยูใ่ นระดับใด
3. การพัฒนาเครื อข่ายโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน, ทางเดินเท้า,
ไฟฟ้ า, น้ าประปา, โทรคมนาคม) ให้ครอบคลุม และ
เหมาะสมสาหรับคนทุกกลุ่มอยูใ่ นระดับใด
4. เทศบาลมีการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยสาหรับผูม้ ีรายได้
น้อย และผูด้ อ้ ยโอกาส (มีการสารวจข้อมูลของผูม้ ีรายได้
น้อย ผูด้ อ้ ยโอกาส หรื อสภาพชุมชนแออัด) อยูใ่ นระดับใด
5. เทศบาลมีการจัดการภัยพิบตั ิและสาธารณภัยอยูใ่ นระดับ
ใด
6. เทศบาลมีการป้ องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอยู่ (มีการติดตังไฟฟ้ าและแสงสว่างอย่าทัว่ ถึง
ในบริ เวณจุดอันตราย สถานที่เปลี่ยว) ในระดับใด
7. เทศบาลมีการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริ หารงานอยูใ่ นระดับใด
ภาพรวม

SD ระดับ อันดับ
3.26 0.63 มาก
1
ที่สุด
̅
𝐗

3.02 0.69

มาก

3

2.99 0.59

มาก

4

2.85 0.73

มาก

7

2.95 0.68

มาก

5

2.89 0.61

มาก

6

3.03 0.63

มาก

2

3.00 0.65

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านเมืองอยูด่ ีภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (̅X = 3.00) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า เทศบาลมีการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็ นไป
ตามทิศทางที่กาหนด (มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย มีที่วา่ งสาธารณะ มีการอนุรักษ์สถานที่
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ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี) อยูใ่ นระดับมากที่สุด (X̅ = 3.26) รองลงมาคือ เทศบาล
มีการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริ หารงาน (̅X = 3.03) และพบว่าเทศบาลมีการจัดการ
เกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยสาหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ย และผูด้ อ้ ยโอกาส (มีการสารวจข้อมูลของผูม้ ีรายได้นอ้ ย
ผูด้ อ้ ยโอกาส หรื อสภาพชุมชนแออัด) อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด (X̅ = 2.85)
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยู่
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านคนมีสุขจาแนกตามรายข้อ (n = 261)
ด้ านคนมีสุข
1. เทศบาลมีการเสริ มสร้างสุขภาพที่ดีของคนในเมือง (มีสถานที่
ออกกาลังกาย ส่งเสริ มสุขภาพแม่และเด็ก หรื อจัดสภาพแวดล้อม
ที่ช่วยให้คนมีสุขภาพที่ดี) อยูใ่ นระดับใด
2. เทศบาลมีการคุม้ ครองสุขภาพอนามัยผูบ้ ริ โภค (ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ นค้าและบริ การที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผูบ้ ริ โภค หรื อ
มีช่องทางสาหรับแจ้งเหตุ) อยูใ่ นระดับใด
3. เทศบาลมีการส่งเสริ มการศึกษาอย่างหลากหลายและเท่าเทียมอยูใ่ น
ระดับใด
4. เทศบาลมีการจัดสวัสดิการสาหรับคนทุกกลุ่มอยูใ่ นระดับใด
5. เทศบาลมีการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดและอบายมุขอยูใ่ น
ระดับใด
6. เทศบาลมีการส่งเสริ มความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
ความสามัคคีและเอื้ออาทรระหว่างคนในชุมชนอยูใ่ นระดับใด
7. เทศบาลมีการส่งเสริ มกิจกรรมทางสังคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
อยูใ่ นระดับใด
8. เทศบาลมีการพิทกั ษ์สิทธิของเยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส (การให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเร่ ร่อนและ
เด็กไร้สญ
ั ชาติ, ให้ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยและผูด้ อ้ ยโอกาสได้มีที่อยูอ่ าศัย)
อยูใ่ นระดับใด
9. เทศบาลมีการการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อยูใ่ นระดับใด
ภาพรวม

3.23

SD
0.63

ระดับ อันดับ
มาก
2

2.98

0.69

มาก

4

2.98

0.58

มาก

4

2.86
2.84

0.73
0.73

มาก
มาก

7
8

2.89

0.61

มาก

6

3.07

0.64

มาก

3

2.94

0.75

มาก

5

3.48

0.61

1

3.03

0.66

มาก
ที่สุด
มาก

̅
𝐗
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จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านคนมีสุขภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (̅X = 3.03) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า เทศบาลมีการการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยูใ่ นระดับมากที่สุด (X̅ =3.48) รองลงมาคือ เทศบาลมีการเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดีของคน
ในเมือง (มีสถานที่ออกกาลังกาย ส่ งเสริ มสุ ขภาพแม่และเด็ก หรื อจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้คนมี
สุ ขภาพที่ดี) (X̅ = 3.23) และพบว่าเทศบาลมีการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดและอบายมุข
อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด (̅X = 2.86)
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมือง
น่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านสิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืนจาแนกตาม
รายข้อ (n = 261)
ด้ านสิ่งแวดล้อมยัง่ ยืน
1. เทศบาลมีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพให้คงไว้ซ่ ึง ระบบนิเวศที่ดี
(ป้ องกัน ฟื้ นฟู และบารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ดิน ป่ า
ไม้) อยูใ่ นระดับใด
2. เทศบาลมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจรและ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับใด
3. เทศบาลมีการจัดการน้ าเสี ย หรื อมลพิษทางอากาศ หรื อมลพิษอื่น
ๆ อย่างเหมาะสมอยูใ่ นระดับใด
4. เทศบาลมีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เกิด ประโยชน์ต่อ การ
ดาเนินชีวติ อยูใ่ นระดับใด
5. เทศบาลมีการปรับภูมิทศั น์เมืองให้มีความสวยงามและสอดคล้อง
กับสภาพเมืองอยูใ่ นระดับใด
6. เทศบาลมีการส่งเสริ มการผลิต การบริ โภค หรื อการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับใด
7. เทศบาลมีการส่งเสริ มการใช้พลังงาน (ไฟฟ้ า, น้ ามัน) และน้ า
อย่างมีประสิ ทธิภาพอยูใ่ นระดับใด
ภาพรวม

3.10

SD
0.61

ระดับ
มาก

อันดับ
2

3.06

0.66

มาก

4

2.94

0.71

มาก

6

3.07

0.71

มาก

3

3.15

0.71

มาก

1

3.06

0.67

มาก

4

2.96

0.64

มาก

5

3.05

0.67

มาก

̅
𝐗
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จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านสิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืนภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (̅X = 3.05) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า เทศบาลมีการปรับภูมิทศั น์เมืองให้มีความ
สวยงามและสอดคล้องกับสภาพเมืองอยูใ่ นระดับมากที่สุด (X̅ = 3.15) รองลงมาคือ เทศบาลมีการ
ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพให้คงไว้ ซึ่งระบบ
นิเวศที่ดี (ป้ องกัน ฟื้ นฟู และบารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ดิน ป่ าไม้) (X̅ = 3.10) และ
พบว่าเทศบาลมีการจัดการน้ าเสี ย หรื อมลพิษทางอากาศ หรื อมลพิษอื่น ๆ อย่างเหมาะสมอยูใ่ น
ระดับน้อยที่สุด (X̅ = 2.86)
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยู่
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านเทศบาลแห่งการเรี ยนรู ้และการบริ หาร
จัดการที่ดี จาแนกตามรายข้อ (n = 261)
ด้ านเทศบาลแห่ งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการทีด่ ี
1. เทศบาลมีการกาหนดวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ พร้อมแปลงไปสู่
การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมอยูใ่ นระดับใด
2. เทศบาลมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรอบรู ้และเชี่ยวชาญ
ในงานที่รับผิดชอบอยูใ่ นระดับใด
3. เทศบาลมีการสร้างองค์กรเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (การจัดทาคู่มือ
ปฏิบตั ิงาน และการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้) อยูใ่ นระดับใด
4. เทศบาลมีการสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
ทางานที่เอื้อต่อคุณภาพชีวติ ที่ดีอยูใ่ นระดับใด
5. เทศบาลมีกระบวนการตอบสนองต่อการให้บริ การ ขอรับบริ การ และ
จัดการข้อร้องเรี ยนของประชาชนอย่างครบถ้วนและเป็ นระบบอยูใ่ น
ระดับใด
6. เทศบาลมีการส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารและบุคลากรมีคุณธรรม จริ ยธรรม
ในการบริ หารและการทางานตามมาตรฐานคุณธรรม จริ ยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยูใ่ นระดับใด
7. เทศบาลมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและผลงานของเทศบาลอยูใ่ น
ระดับใด

3.05

SD
0.62

ระดับ อันดับ
มาก
5

3.00

0.63

มาก

8

3.03

0.70

มาก

6

3.03

0.56

มาก

6

2.99

0.66

มาก

8

3.07

0.63

มาก

4

3.10

0.69

มาก

2

̅
𝐗
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ด้ านเทศบาลแห่ งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการทีด่ ี
8. เทศบาลมีความร่ วมมือในการดาเนินงานร่ วมกับหน่วยงานอื่นอยูใ่ น
ระดับใด
9. เทศบาลมีการจัดเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้ าหมาย การลดรายจ่าย หรื อ
ความพยายามในการหารายได้อื่นอยูใ่ นระดับใด
10. เทศบาลมีความพยายามในการใช้งบประมาณให้เป็ นไปตามที่
คาดการณ์ และมีเหตุผลอันควรในการโอนงบประมาณอยูใ่ นระดับใด
11. เทศบาลมีนวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ อยูใ่ นระดับใด
ภาพรวม

3.12

SD
0.62

ระดับ อันดับ
มาก
1

3.01

0.67

มาก

7

3.09

0.65

มาก

3

2.94

0.69

มาก

10

3.04

0.65

มาก

̅
𝐗

จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านเทศบาลแห่งการเรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการที่ดีภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (̅X = 3.04) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า เทศบาลมี
ความร่ วมมือในการดาเนิ นงานร่ วมกับหน่วยงานอื่นอยูใ่ นระดับมากที่สุด (X̅ = 3.12) รองลงมาคือ
เทศบาลมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและผลงานของเทศบาล (̅X = 3.10) และพบว่าเทศบาลมี
นวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด (X̅ = 2.94)
ตอนที่ 2 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเป็ นเมืองน่ าอยู่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ ผูน้ ามีวสิ ัยทัศน์ การทางานเป็ นทีม การจัดสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอ การมีส่วนร่ วมของประชาชน นโยบายและแผนงานที่ชดั เจน การสร้างเครื อข่ายของ
ทุกภาคส่ วน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple linear
regression) ด้วยวิธี Stepwise method แล้วนาเสนอในรู ปตารางและแปลผลโดยการบรรยาย
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ของปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธี Stepwise method (n = 261)
ตัวแปร

Beta

b
ค่าคงที่
0.697**
ผูน้ ามีวสิ ัยทัศน์
0.270** 0.208**
การทางานเป็ นทีม
0.124* 0.113*
การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
0.258** 0.196**
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
0.169* 0.126*
การสร้างเครื อข่ายของทุกภาคส่ วน
0.131* 0.112*
R = 0.79, R2 = 0.63, S.E.est = 0.25, F = 86.02**

sig.
0.000
0.000
0.039
0.000
0.012
0.019

ตารางที่ 8 พบว่า ปั จจัยด้านผูน้ ามีวสิ ัยทัศน์ การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ การมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน การสร้างเครื อข่ายของทุกภาคส่ วน การทางานเป็ นทีม มีผลต่อการเป็ นเมือง
น่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในทิศทางบวก ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 0.270, 0.258, 0.169,
0.131, 0.124 ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยด้านนโยบายและแผนงานที่ชดั เจนไม่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยู่
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โดยปัจจัยด้านผูน้ ามีวสิ ัยทัศน์มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี มากที่สุด (Beta = 0.270) ส่ วนปั จจัยด้านการทางานเป็ นทีมมีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยู่
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี น้อยที่สุด (Beta = 0.124) ค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) ของ
การเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กับปั จจัยด้านผูน้ ามีวสิ ัยทัศน์ ด้านการ
ทางานเป็ นทีม ด้านการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน ด้านการ
สร้างเครื อข่ายของทุกภาคส่ วน มีค่าเท่ากับ 0.79 โดยตัวพยากรณ์ท้ งั 5 ตัว สามารถพยากรณ์ปัจจัยที่
มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ 63.00 (ค่า
สัมประสิ ทธิ์ การกาหนด R2 = 0.63) และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ 0.25
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ตารางที่ 8 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
1. ผูน้ ามี วิสั ย ทัศ น์ ส่ ง ผลต่ อการเป็ นเมื องน่ า อยู่ข องเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
2. การทางานเป็ นทีมของบุคลากรส่ งผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยู่
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
3. การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอส่ งผลต่อการเป็ นเมือง
น่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
4. การมี ส่วนร่ วมของประชาชนส่ งผลต่อการเป็ นเมื องน่ าอยู่
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
5. นโยบายและแผนงานที่ชดั เจนส่ งผลต่อการเป็ นเมืองน่ าอยู่
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
6. การสร้ างเครื อข่ายของทุ กภาคส่ วนส่ งผลต่อการเป็ นเมื อง
น่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ปฎิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับของการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ตามความคิดเห็นของบุคลากรของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผูน้ าชุมชน และคณะกรรมการชุมชน
และเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผูน้ าชุมชน และคณะกรรมการชุมชน จานวน
261 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามจานวน 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
และตอนที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สถิตที่ใช้
ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) ด้วยวิธี Stepwise method

สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า เมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่า ด้านสิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านเทศบาลแห่ งการเรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการที่ดี และด้านคนมีสุข ตามลาดับ
ส่ วนด้านเมืองอยูด่ ีอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
1.1 ด้านเมืองอยูด่ ี พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจาณารายข้อพบว่า เทศบาลมี
การกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็ นไปตามทิศทางที่กาหนด (มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด
ปลอดภัย มีที่วา่ งสาธารณะ มีการอนุ รักษ์สถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี) อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เทศบาลมีการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริ หารงาน และ
เทศบาลมีการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยสาหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ย และผูด้ อ้ ยโอกาส (มีการสารวจข้อมูล
ของผูม้ ีรายได้นอ้ ย ผูด้ อ้ ยโอกาส หรื อสภาพชุมชนแออัด) อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
1.2 ด้านคนมีสุข พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจาณารายข้อพบว่า เทศบาลมี
การอนุ รักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เทศบาล
มีการเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดีของคนในเมือง (มีสถานที่ออกกาลังกาย ส่ งเสริ มสุ ขภาพแม่และเด็ก
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หรื อจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้คนมีสุขภาพที่ดี) และพบว่า เทศบาลมีการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดและอบายมุขอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
1.3 ด้านสิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจาณารายข้อพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า เทศบาลมีการปรับภูมิทศั น์เมืองให้มีความสวยงามและ
สอดคล้องกับสภาพเมืองอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เทศบาลมีการดูแลรักษาและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพให้คงไว้ซ่ ึ งระบบนิเวศที่ดี (ป้ องกัน
ฟื้ นฟู และบารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ดิน ป่ าไม้) และพบว่าเทศบาลมีการจัดการน้ าเสี ย
หรื อมลพิษทางอากาศหรื อมลพิษอื่น ๆ อย่างเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
1.4 ด้านเทศบาลแห่งการเรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการที่ดี พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจาณารายข้อ พบว่า เทศบาลมีความร่ วมมือในการดาเนินงานร่ วมกับหน่วยงานอื่นอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เทศบาลมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและผลงานของเทศบาล และ
พบว่าเทศบาลมีนวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
2. ปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า
ปัจจัยด้านผูน้ ามีวสิ ัยทัศน์ การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ การมีส่วนร่ วมของประชาชน
การสร้างเครื อข่ายของทุกภาคส่ วน การทางานเป็ นทีม มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในทิศทางทางบวก ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 0.270, 0.258, 0.169, 0.131, 0.124
ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยด้านนโยบายและแผนงานที่ชดั เจนไม่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยปัจจัยด้านผูน้ ามีวสิ ัยทัศน์มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มากที่สุด ส่ วนปั จจัยด้านการทางานเป็ นทีมมีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยู่
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีนอ้ ยที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับของการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ตามความคิดเห็นของบุคลากรของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผูน้ าชุมชน และคณะกรรมการชุมชน
และเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สามารถ
นามาอภิปลายผลได้ดงั นี้
1. ผลของการศึกษาวิจยั ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี ได้มีการดาเนินโครงการเมืองน่าอยูม่ าอย่างต่อเนื่ องโดยโครงการเมืองน่าอยูน่ ้ ีได้เริ่ ม
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เกิดขึ้นในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 7 ซึ่ งเทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็ นหนึ่งในห้าเมืองนาร่ องใน
การดาเนิ นโครงการเมืองน่าอยู่ จึงทาให้ทางเทศบาลเมืองพนัสนิ คมมีการปรับปรุ งแผนการ
ดาเนินงานให้มีความครอบคลุม และสอดรับกับกรอบแนวคิดและตัวชีวดั ของเมืองน่าอยูด่ า้ นต่าง ๆ
เพื่อให้ประชาชนมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดี ซึ่ งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลเมือง
พนัสนิคม (พ.ศ. 2558-2561) ที่มีวสิ ัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองพนัสนิคมให้เป็ นเป็ นเมืองน่าอยู่ คือ
พัฒนาเมืองพนัสนิคมเป็ นเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนทุกภาคส่ วน ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
ตามลาดับพบว่า
1.1 ด้านสิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืนอยูใ่ นระดับมากที่สุดเมื่อเปรี ยบในทุก ๆ ด้าน โดยมีคะแนน
เฉลี่ยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ สิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งที่อยูร่ อบ ๆ ตัว จึงมี
ความสัมพันธ์กบั ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนในเทศบาลเมืองพนัสนิคมมากที่สุด หากชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี คือ มีความสวยงาม ความสะอาด มีการจัดการของเสี ยและมลพิษอย่างเหมาะสม
ฯลฯ ก็จะทาให้ประชาชนของเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีสุขภาพจิตที่ดี เมื่อประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี
แล้วก็จะส่ งผลให้มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรงลดการเจ็บป่ วย ไม่ก่อให้เกิดเชื้อโรคต่าง ๆ และมลพิษ
ที่เป็ นอันตรายต่อคนในชุมชน ซึ่ งยังจะช่วยให้ภาครัฐไม่ตอ้ งเสี ยงบประมาณค่ารักษาพยาบาลของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม
(พ.ศ. 2558-2561) ในนโยบายการพัฒนาของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองพนัสนิคมด้าน เมืองสะอาด คือ
เมืองที่มีการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่ งปฏิกลู ต่าง ๆ ได้อย่างเป็ นระบบและมี
ภาวะเอื้อดารงชีวติ ที่ดีของประชากร และด้านเมืองคุณภาพชีวติ คือ เมืองที่มีสภาวะแวดล้อม ที่เอื้อ
ให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยมีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่ างกายจิตใจ และสติปัญญา ในสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจดี
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้วพบว่า เทศบาลมีการปรับภูมิทศั น์เมืองให้มีความสวยงามและสอดคล้อง
กับสภาพเมืองอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เทศบาลมีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพให้คงไว้ซ่ ึ งระบบนิเวศที่ดี (ป้ องกัน ฟื้ นฟู
และบารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ดิน ป่ าไม้) และพบว่าเทศบาลมีการจัดการน้ าเสี ย หรื อ
มลพิษทางอากาศหรื อมลพิษอื่น ๆ อย่างเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด อาจเป็ นเพราะ เทศบาล
เมืองพนัสนิคมได้ตระหนักถึงความสาคัญสิ่ งแวดล้อม จึงได้จดั ทานโยบายการพัฒนาของผูบ้ ริ หาร
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ด้านเมืองสะอาด และด้านเมืองคุณภาพชีวติ อาจทาให้ช่วยลดการเกิดปั ญหา
สภาพแล้อมในด้านต่าง ๆ
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1.2 ด้านเทศบาลแห่งการเรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการที่ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้มีการดาเนินงานเมืองน่าอยูม่ าเป็ น
เวลานาน จึงทาให้ผบู้ ริ หารและบุคลากรของเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในการดาเนินงานเมืองน่าอยู่ ทั้งในด้านการกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ที่พร้อมแปลงไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ การเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร ผลงานของทางเทศบาลแก่ประชาชน
เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส และการสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และประสบการณ์ใหม่ สังเกตจากความสาเร็ จของโครงการต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ได้จดั ทาขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม (2550 อ้างถึงใน จีรนาฏ
สงวนทรัพย์, 2553) กล่าวว่า เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน คือ เมืองที่มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี และคนอยูร่ ่ วมกัน
อย่างมีความสุ ขท่ามกลางสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน โดยเทศบาลต้องปรับตัวให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
และพัฒนา และมีการบริ หารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยดึ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอันนาไปสู่ ความพึงพอใจสู งสุ ดของคนที่อยูอ่ าศัยในเมืองนั้น และสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของเมืองน่าอยู่ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น อ้างถึงใน เทิดชาย ช่วยบารุ ง, 2552) คือ
การมีระบบบริ หารจัดการที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสเป็ นธรรมตรวจสอบได้ ประชาชนและ
ภาคประชาสังคมมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
เทศบาลมีความร่ วมมือในการดาเนินงานร่ วมกับหน่วยงานอื่นอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
เทศบาลมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและผลงานของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และ
พบว่าเทศบาลมีนวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ
นวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ ต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสู งมาก
1.3 ด้านคนมีสุข โดยมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก อาจเป็ นเพราะ เทศบาล
เมืองพนัสนิคมได้มีการจัดทานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้
ประชาชนได้รับบริ การสาธารณะด้านสุ ขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเป็ น
ธรรมและเข้าถึงบริ การสาธารณะนั้น ๆ นอกจากนี้ยงั ให้ความสาคัญกับการสื บสานประเพณี และ
ภูปัญญาพื้นบ้านของของชาวพนัสนิคม เช่น ประเพณี งานบุญกลางบ้าน ประเพณี ไหว้พระจันทร์
และเครื่ องจักสาน เป็ นต้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน มีสุขภาพร่ างกาย
แข็งแรง มีจิตใจที่ดี เกิดความรักสามัคคีกนั ระหว่างคนในชุมชนส่ งผลให้สังคมเกิดความสงบสุ ข
ซึ่ งสอดกับแนวคิดของกระทรวงมหาดไทย (ม.ป.ป.) กล่าวว่า บ้านเมืองน่าอยู่ คือ การทาให้หมู่บา้ น
ตาบล มีผงั เมืองและสิ่ งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีการศึกษาและสุ ขภาพอนามัยดี มีรายได้เลี้ยงตนเอง
อย่างเพียงพอและได้รับบริ การพื้นฐานจากรัฐอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม และสอดคล้องกับ
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม (พ.ศ. 2558-2561) ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านคุณภาพชีวติ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า เทศบาลมีการอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เทศบาลมีการ
เสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดีของคนในเมือง (มีสถานที่ออกกาลังกาย ส่ งเสริ มสุ ขภาพแม่และเด็ก หรื อ
จัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้คนมีสุขภาพที่ดี) และพบว่าเทศบาลมีการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดและอบายมุขอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ เมื่อประชาชนได้รับกาศึกษา
ครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งรักใคร่ สามัคคีกนั ก็จะทาให้ลดปั ญหาเรื่ องยาเสพติดและ
อบายมุขในชุมชนได้
1.4 ด้านเมืองอยูด่ ี โดยมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ
เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีการกาหนดทิศทางการวางแผนการเจริ ญเติบโตของเมืองไว้ล่วงหน้า โดยมี
การแบ่งเขตหรื อการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ภายในเขตเทศบาล จึงทาให้ให้เกิด
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ความสวยงาม ประชาชนมีความปลอดภัยในที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม (พ.ศ. 2558-2561) ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการบริ หารจัดการผังเมือง และสอดคล้องกับ แนวคิดการพัฒนาเมือง
น่าอยูใ่ นประเทศไทยของสานักส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน กรมส่ งเสริ มคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย (2559) กล่าวว่า
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ให้ความสาคัญต่อการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาไปสู่
การเป็ นเศรษฐกิจและสังคมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และสร้างความพร้อมในการรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีแนวทางในการพัฒนาเมืองที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ที่มีการ
วางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม และระบบนิเวศเข้าด้วยกัน สนับสนุนการกระจายตัวของ
ประชากร และส่ งเสริ มการตั้งถิ่นฐานที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า เทศบาลมีการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็ นไปตามทิศทางที่กาหนด (มีสภาพแวดล้อม
ที่ดี สะอาดปลอดภัย มีที่วา่ งสาธารณะ มีการอนุ รักษ์สถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดี) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เทศบาลมีการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการบริ หารงาน และพบว่าเทศบาลมีการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยสาหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ย และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส (มีการสารวจข้อมูลของผูม้ ีรายได้นอ้ ย ผูด้ อ้ ยโอกาส หรื อสภาพชุมชนแออัด) อยูใ่ น
ระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็ นเทศบาลมีการบริ หารจัดการผังเมืองที่ดี มีกาหนดย่านพาณิ ชยกรรม
ทาให้เกิดความสะดวกในการขนส่ งสิ นค้าและการใช้จ่ายของประชาชนซึ่ งเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ภายในชุมชน และนอกจากนี้ ยงั เป็ นการช่วยลดปั ญหาชุมชนแออัดที่อาจเกิดขึ้น
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2. ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ปั จจัยด้านผูน้ ามีวสิ ัยทัศน์ การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน การสร้างเครื อข่ายของทุกภาคส่ วน การทางานเป็ นทีม มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ อง
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในทิศทางทางบวก ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 0.270, 0.258, 0.169, 0.131,
0.124 ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยด้านนโยบายและแผนงานที่ชดั เจนไม่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ อง
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยตัวพยากรณ์ท้ งั 5 ตัว สามารถพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ 63.00 และมีความ
คลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ 0.25 สามารถอธิ บายเป็ นรายด้านตามลาดับ ได้ดงั นี้
2.1 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผูน้ ามีวสิ ัยทัศน์มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ อง
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ผูน้ าของเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความรู้
ความเข้าในการดาเนิ นงานเมืองน่าอยูอ่ ย่างถ่องแท้ จึงนาไปสู่ การกาหนดนโยบายและแผนการ
ดาเนินงานที่ชดั เจนและมีความสอดคล้องบริ บทของพื้นที่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ทั้งนี้อาจ
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะเฉพาะของตัวผูน้ าเองด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเกษมวงศ์ พิศาลธนวงศ์
และสมโภชน์ มายะรังษี (2560) ได้ศึกษาเรื่ องการบริ หารจัดการเมืองน่าอยูก่ รณี ศึกษา
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า มิติภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารกรุ งเทพมหานครทุกระดับ
เป็ นปั จจัยการบริ หารจัดการที่ทาให้กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองน่าอยูย่ งิ่ ขึ้น จากการถอดบทเรี ยนของ
สานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) กล่าวว่า ผูน้ าที่มีวสิ ัยทัศน์ มุ่งมัน่ กล้าตัดสิ นใจ
กาหนดทิศทาง นโยบาย และเป้ าหมายการพัฒนาเมืองที่ชดั เจน โดยผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าเทศบาลต้อง
ทราบถึงทุนในพื้นที่ของตนเอง อาทิ ทุนทางสังคม หรื อทุนด้านทรัพยากร เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ในการกาหนดนโยบายและทิศทางของการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม และการศึกษาของ
ประภาพรรณ อุ่นอบ และณภัทร ประภาสุ ชาติ (2549) กล่าวว่าผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าองค์กรที่มีวสิ ัยทัศน์
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็ นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยูร่ วมทั้งให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้เป็ น
ลาดับต้น ๆ ของการพัฒนาเมืองแล้วจะสามารถนาไปสู่ การกาหนดเป็ นนโยบายยุทธศาสตร์ และ
กระบวนการงานที่สอดคล้องกับสภาพบริ บทพื้นที่และวิถีชีวติ ของคนในท้องถิ่น
2.2 จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอมีผลต่อ
การเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ ทางเทศบาลเมือง
พนัสนิคมได้มีการวางแผนการบริ หารจัดการงบประมาณที่ดี คือมีงบประมาณที่เพียงพอสาหรับ
นามาใช้ในการปรับปรุ งพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมของชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองพนัสนิคม ระบบสาธารณู ปโภคโภค ฯลฯ เพราะงบประมาณเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วยให้
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การดาเนินงานประสบผลสาเร็ จไปได้ดว้ ยดี ซึ่ งสอดคล้องกับการถอดบทเรี ยนของสานักวางแผน
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2557) กล่าวว่า การจัดสรรงบประมาณดาเนิ นการตามนโยบายและแผนที่วางไว้
อย่างเพียงพอ มีความสอดคล้องกับการดาเนิ นโครงการในแต่ละโครงการ และรวมทั้งการมีกลไก
การเงินสนับสนุนให้แก่ชุมชนเพื่อการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่อง เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญในการ
ขับเคลื่อนการดาเนิ นงานของเทศบาล เช่น เทศบาลตาบลร่ องคาได้สนับสนุ นงบประมาณเป็ น
เงินอุดหนุนชุมชนทั้ง 13 แห่ง ผ่านคณะกรรมการชุ มชนที่เทศบาลแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือปฏิบตั ิงาน
ชุมชนละ 30,000 บาทต่อปี เพื่อให้ชุมชนนาเงินไปพัฒนาตามความต้องการของชุมชนตามโครงการ
ร่ องคาเมืองน่าอยู่ เป็ นต้น
2.3 จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชนมีผลต่อการเป็ นเมือง
น่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะประชาชนต้องการสะท้อนให้
เห็นถึงปั ญหาทางสังคมในด้านต่าง ๆ ความต้องการ แนวทางการแก้ไขร่ วมกัน เพื่อให้ชุมชนเกิด
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย น่าอยู่ และประชาชนในชุมชนมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้อง
กับ งานวิจยั ของธิ ติพร คาแก่น (2550) ได้ศึกษาเรื่ องบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลนครเชียงราย
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการถึงร้อยละ 76.67 โดยเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมในการดาเนินงานในระดับที่มาก และมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ในระดับปานกลาง
ส่ วนการเข้ามามีส่วนร่ วมในการเกิด การตัดสิ นใจและวางแผน และการติดตามและประเมินผลของ
ประชาชนยังอยูใ่ นระดับที่นอ้ ย จากการดาเนินงานดังกล่าวทาให้โครงการประสบความสาเร็ จ
สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนได้ดี จากการถอดบทเรี ยนของสานักวางแผนการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2557) กล่าวว่า การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างการยอมรับ
และ ความร่ วมมือในการดาเนินโครงการ/ กิจกรรม เช่น เทศบาลนครพิษณุ โลก ยึดหลักการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนพัฒนาท้องถิ่นด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่ วมคิด ร่ วมแก้ไข
ปั ญหาร่ วมกาหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็ นไปตามความต้องการของประชาชน เปิ ดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
2.4 จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านสร้างเครื อข่ายของทุกภาคส่ วนมีผลต่อการเป็ น
เมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อาจเป็ นเพราะ เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้สร้าง
เครื อข่ายความร่ วมมือจากภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ฯลฯ ที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้เกิดความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เกิดความเป็ นหนึ่ง
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เดียวกันสาหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ เช่น การจัดกิจกรรม
การสื บสานประเพณี วฒั นธรรม งานประเพณี บุญกลางบ้าน ที่ได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ
เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับ การถอดบทเรี ยนของสานักวางแผนการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2557) กล่าว่าการสร้างเครื อข่ายของทุกภาคส่ วนโดยกล่าวว่า การสร้างเครื อข่ายและ
ความเข้มแข็งของภาคส่ วนต่าง ๆ เพื่อมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสู่ การเป็ นเมือง
น่าอยู่ การสร้างเครื อข่ายในทุกภาคส่ วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน
และประชาชน โดยสร้างความรู ้ความเข้าใจของชุมชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่ วมมือกันอย่าง
แท้จริ ง และเล็งเห็นถึงความสาคัญของการดาเนิ นโครงการต่าง ๆ และร่ วมมือผลักดันกันอย่างเต็มที่
2.5 จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านการทางานเป็ นทีมมีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ อง
เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ สมาชิกทุกคนในทีม ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
สมาชิกสภา บุคลากรในเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผูน้ าชุมชน และคณะกรรมการชุมชน มีการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่ อง และสมาชิกทุกคนในทีมมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะพัฒนา
ให้เทศบาลเมืองพนัสนิ คมเป็ นเมืองน่าอยูย่ งิ่ ขึ้นไป ซึ่ งสอดคล้องกับการถอดบทเรี ยนของ
สานักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) กล่าวว่า การมีกลไกการทางานของบุคลากรที่
เข้มแข็ง มีทีมงานที่ดี สามารถบูรณาการการทางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบการประชุมปรึ กษาหารื อ
เป็ นหัวใจสาคัญของการทางานเป็ นทีมเพื่อให้งานมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งจาต้องอาศัยการแสดงความ
คิดเห็นของสมาชิกในทีมงานให้มากที่ สุ ดเท่าที่จะทาได้ เรี ยกว่า “การระดมสมอง” เพื่อให้มีทีมงาน
ที่เข้มแข็ง จากการศึกษาของประภาพรรณ อุ่นอบ และณภัทร ประภาสุ ชาติ (2549) กล่าวว่า การมี
ทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพอาจเป็ นข้อสาคัญของการแปลงนโยบายมาตรการดี ๆ ขององค์กรไปสู่ การ
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง ดังนั้นหากมีคณะทางานเพื่อรับผิดชอบงานเมืองน่าอยูช่ ุมชนน่าอยูโ่ ดยตรง
ทาหน้าที่เป็ นแกนนาประสานงานขับเคลื่อนก็จะมีผลทาให้การดาเนินงานเมืองน่าอยูช่ ุ มชนน่าอยู่
นั้น ๆ มุ่งไปสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ และงานวิจยั ของเกษมวงศ์ พิศาลธนวงศ์ และสมโภชน์
มายะรังษี (2560) ได้ศึกษาเรื่ องการบริ หารจัดการเมืองน่าอยูก่ รณี ศึกษากรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า มิติการทางานเป็ นทีมของบุคลากรกรุ งเทพมหานครในระดับต่าง ๆ รวมทั้ง
ความร่ วมมือร่ วมใจจากภาครัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
เป็ นปั จจัยการบริ หารจัดการที่ทาให้กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองน่าอยูย่ งิ่ ขึ้น
2.6 จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านนโยบายและแผนงานที่ชดั เจนไม่มีผลต่อการเป็ น
เมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ เมืองน่าอยูข่ องเทศบาล
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เมืองพนัสนิคมมีการดาเนินงานมานาน ทาให้นโยบายและแผนสาหรับดาเนินการของเทศบาลเมือง
พนัสนิคมมีลกั ษณะต่อเนื่ องซ้ า ๆ เดิม ๆ ไม่มีนโยบายหรื อมาตรการใหม่ ๆ และเมื่อนามาพิจารณา
ร่ วมกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูด่ า้ นเทศบาลแห่งการเรี ยนรู ้และการบริ หาร
จัดการที่ดีที่ได้คะแนนเฉลี่ยสู งเป็ นอันดับที่ 2 อาจจะอธิ บายได้วา่ เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีนโยบาย
และแผนงานในการดาเนิ นงานเมืองน่าอยูท่ ี่คอบคุมในทุกด้าน แต่อาจเป็ นเพราะนโยบายและ
แผนงานมีลกั ษณะต่อเนื่ องซ้ า ๆ เดิม ๆ ไม่มีนโยบายหรื อมาตรการใหม่ ๆ จึงอาจทาให้ปัจจัยด้าน
นโยบายและแผนงานที่ชดั เจนดูเหมือนไม่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยู่ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
จีรนาฏ สงวนทรัพย์ (2553) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลตาบลบางตะบูน
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ด้านนโยบาย มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานพัฒนา
เมืองน่าอยู่ คือ ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่ทราบวัตถุประสงค์ และแนวทางการพัฒนา และมี
แนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน คือ นโยบาย แผนงาน และการบริ หารจัดการจะต้องมี
นโยบาย และเป้ าหมายที่ชดั เจนมีการกาหนดแผนงานเพื่อสร้างความน่าอยูข่ องชุมชนสอดคล้อง
กับความต้องการ วิถีชีวติ และภูมิปัญญาของประชาชน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เทศบาลเมืองพนัสนิคมควรส่ งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานเมืองน่าอยูใ่ นทุกขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อให้เกิดนโยบายหรื อแนวทางการพัฒนา
สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวติ ของประชาชน
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. เทศบาลเมืองพนัสนิคมควรจัดให้มีกาศึกษาดูงาน ในหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อนาแนวคิด
หรื อนโยบายที่ประสบความสาเร็ จของหน่วยงานนั้นมาประยุกต์ใช้อาจทาให้ได้นโยบายหรื อ
แนวทางการดาเนิ นงานที่แปลกใหม่
2. เทศบาลเมืองพนัสนิคมควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการดาเนินงานเมืองน่าอยูใ่ นทุกขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดนโยบายหรื อแนวทาง
การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวติ ของประชาชน
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรศึกษาวิจยั แบบผสมผสานเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก และครอบคลุมเกี่ยวกับปั จจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จริ งในชุมชน
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2. การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาปั จจัยมีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่ งอาจจะยังมีแนวคิดต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแนวคิดเมืองน่าอยู่ เช่น
เมืองยัง่ ยืน เมืองสี เขียว เมืองเชิงนิเวศน์ เมืองคาร์ บอนต่า ดังนั้น หากมีการศึกษาเรื่ องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ก็จะทาให้ผลการศึกษาครั้งนี้มีน้ าหนักมากยิง่ ขึ้น เพื่อนาไปปรับปรุ ง
การดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ให้เกิดความครอบคลุมในแนวคิด
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
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แบบสอบถามสาหรับการศึกษาวิจัย
เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเป็ นเมืองน่ าอยู่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
.................................................
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1.1 เพื่อศึกษาระดับของการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ตามความคิดเห็นของบุคลากรของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผูน้ าชุมชน และคณะกรรมการชุมชน
1.2 เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี
2. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้ เป็ นข้อมูลสาหรับการศึกษาวิจยั เท่านั้น
ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะเก็บเป็ นความลับ และจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน
3. ผลจากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาวิจยั จะนาข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วนาไปใช้
ประโยชน์ ในการปรับปรุ งและพัฒนาให้เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็ นเมืองน่าอยู่
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
4. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
5. ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามนี้

..................................................
ขอขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และตอบคาถามให้
ครบทุกข้อ
ระดับการเป็ นเมืองน่ าอยู่
4 คะแนน หมายถึง เทศบาลมีการดาเนินการมากที่สุด
3 คะแนน หมายถึง เทศบาลมีการดาเนินการมาก
2 คะแนน หมายถึง เทศบาลมีการดาเนินการน้อย
1 คะแนน หมายถึง เทศบาลมีการดาเนินการน้อยที่สุด

การดาเนินงานเมืองน่ าอยู่
ด้ านเมืองอยู่ดี
1. เทศบาลมีการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม พรบ.
ผังเมือง/ ผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
(มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย มีที่วา่ งสาธารณะ มีการอนุ รักษ์
สถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี) อยูใ่ น
ระดับใด
2. เทศบาลมีการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็ นไปตามผังเมือง
รวม (มีการคานึงถึงสิ่ งแวดล้อมที่กระทบกับแหล่งชุมชน และมี
ระบบสาธารณูปโภคที่ทวั่ ถึง) อยูใ่ นระดับใด
3. การพัฒนาเครื อข่ายโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน, ทางเดินเท้า,
ไฟฟ้ า, น้ าประปา, โทรคมนาคม) ให้ครอบคลุม และเหมาะสม
สาหรับคนทุกกลุ่มอยูใ่ นระดับใด
4. เทศบาลมีการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยสาหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ย
และผูด้ อ้ ยโอกาส (มีการสารวจข้อมูลของผูม้ ีรายได้นอ้ ย
ผูด้ อ้ ยโอกาส หรื อสภาพชุมชนแออัด) อยูใ่ นระดับใด
5. เทศบาลมีการจัดการภัยพิบตั ิและสาธารณภัยอยูใ่ นระดับใด

ระดับการดาเนินงานของ
เทศบาล
มาก
น้ อย
มาก น้ อย
ทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
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การดาเนินงานเมืองน่ าอยู่
6. เทศบาลมีการป้ องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอยู่ (มีการติดตั้งไฟฟ้ าและแสงสว่างอย่างทัว่ ถึงใน
บริ เวณจุดอันตราย สถานที่เปลี่ยว, การติดตั้งกล้องวงจรปิ ด
CCTV, เครื่ องหมายจราจร) ในระดับใด
7. เทศบาลมีการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของประชาชน
(การจัดอบรมส่ งเสริ มอาชีพ การจัดให้มีสถานที่ขายสิ นค้า
การศึกษาดูงาน) อยูใ่ นระดับใด
ด้ านคนมีสุข
1. เทศบาลมีการเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ดีของคนในเมือง
(มีสถานที่ออกกาลังกาย ส่ งเสริ มสุ ขภาพแม่และเด็ก หรื อจัด
สภาพแวดล้อมที่ช่วยให้คนมีสุขภาพที่ดี) อยูใ่ นระดับใด
2. เทศบาลมีการคุม้ ครองสุ ขภาพอนามัยผูบ้ ริ โภค (ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าและบริ การที่ส่งผลต่อสุ ขภาพอนามัย
ของผูบ้ ริ โภค หรื อมีช่องทางสาหรับแจ้งเหตุ) อยูใ่ นระดับใด
3. เทศบาลมีการส่ งเสริ มการศึกษาอย่างหลากหลายและ
เท่าเทียมอยูใ่ นระดับใด
4. เทศบาลมีการจัดสวัสดิการสาหรับคนทุกกลุ่มอยูใ่ นระดับใด
5. เทศบาลมีการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดและอบายมุข
อยูใ่ นระดับใด
6. เทศบาลมีการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
ความสามัคคีและเอื้ออาทรระหว่างคนในชุมชนอยูใ่ นระดับใด
7. เทศบาลมีการส่ งเสริ มกิจกรรมทางสังคมเพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับใด

ระดับการดาเนินงานของ
เทศบาล
มาก
น้ อย
มาก น้ อย
ทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด

71

การดาเนินงานเมืองน่ าอยู่
8. เทศบาลมีการพิทกั ษ์สิทธิของเยาวชน สตรี ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ
และผูด้ อ้ ยโอกาส (การให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเร่ ร่อนและ
เด็กไร้สัญชาติ, ให้ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยและผูด้ อ้ ยโอกาสได้มีที่อยู่
อาศัย) อยูใ่ นระดับใด
9. เทศบาลมีการการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยูใ่ นระดับใด
ด้ านสิ่ งแวดล้อมยัง่ ยืน
1. เทศบาลมีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพให้คงไว้
ซึ่ งระบบนิเวศที่ดี (ป้ องกัน ฟื้ นฟู และบารุ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ดิน ป่ าไม้) อยูใ่ นระดับใด
2. เทศบาลมีการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร
และเหมาะสมอยูใ่ นระดับใด
3. เทศบาลมีการการจัดการน้ าเสี ย หรื อมลพิษทางอากาศ หรื อ
มลพิษอื่นๆ อย่างเหมาะสมอยูใ่ นระดับใด
4. เทศบาลมีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เกิด ประโยชน์ต่อการ
ดาเนินชี วติ อยูใ่ นระดับใด
5. เทศบาลมีการปรับภูมิทศั น์เมืองให้มีความสวยงามและ
สอดคล้องกับสภาพเมืองอยูใ่ นระดับใด
6. เทศบาลมีการส่ งเสริ มการผลิต การบริ โภค หรื อการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับใด
7. เทศบาลมีการส่ งเสริ มการใช้พลังงาน (ไฟฟ้ า, น้ ามัน) และน้ า
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับใด

ระดับการดาเนินงานของ
เทศบาล
มาก
น้ อย
มาก น้ อย
ทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด

72

การดาเนินงานเมืองน่ าอยู่
ด้ านเทศบาลแห่ งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการทีด่ ี
1. เทศบาลมีการกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ พร้อมแปลง
ไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมอยูใ่ นระดับใด
2. เทศบาลมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรอบรู้และ
เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอยูใ่ นระดับใด
3. เทศบาลมีการสร้างองค์กรเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
(การจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงาน และการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ้) อยูใ่ นระดับใด
4. เทศบาลมีการสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการทางานที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอยูใ่ นระดับใด
5. เทศบาลมีการมีกระบวนการตอบสนองต่อการให้บริ การ
ขอรับบริ การ และจัดการข้อร้องเรี ยนของประชาชนอย่าง
ครบถ้วนและเป็ นระบบอยูใ่ นระดับใด
6. เทศบาลมีการส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารและบุคลากรมีคุณธรรม
จริ ยธรรมในการบริ หารและการทางานตามมาตรฐานคุณธรรม
จริ ยธรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอยูใ่ นระดับใด
7. เทศบาลมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและผลงานของเทศบาล
อยูใ่ นระดับใด
8. เทศบาลมีความร่ วมมือในการดาเนิ นงานร่ วมกับหน่วยงาน
อื่นอยูใ่ นระดับใด
9. เทศบาลมีการจัดเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้ าหมาย การลด
รายจ่าย หรื อความพยายามในการหารายได้อื่นอยูใ่ นระดับใด

ระดับการดาเนินงานของ
เทศบาล
มาก
น้ อย
มาก น้ อย
ทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
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การดาเนินงานเมืองน่ าอยู่
10. เทศบาลมีความพยายามในการใช้งบประมาณให้เป็ นไป
ตามที่คาดการณ์ และมีเหตุผลอันควรในการโอนงบประมาณ
อยูใ่ นระดับใด
11. เทศบาลมีนวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ อยูใ่ นระดับ
ใด

ระดับการดาเนินงานของ
เทศบาล
มาก
น้ อย
มาก น้ อย
ทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่ องที่ ตรงกับความคิ ดเห็ นของท่าน และตอบคาถามให้
ครบทุกข้อ
ระดับความคิดเห็น
4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก
2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเป็ นเมืองน่ าอยู่
ผู้นามีวสิ ั ยทัศน์
1. ผูน้ ามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานเมืองน่าอยู่
และการปฏิบตั ิงานเพื่อความเป็ นเมืองน่าอยูร่ ะดับใด
2. ผูน้ ามีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน และการปฏิบตั ิงาน
เพื่อความเป็ นเมืองน่าอยูร่ ะดับใด
3. ผูน้ ามีการกาหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ในการดาเนินงาน
และการปฏิบตั ิงานเพื่อความเป็ นเมืองน่าอยูร่ ะดับใด
4. ผูน้ าให้ความสาคัญและให้การสนับสนุนในการดาเนินงาน
เพื่อความเป็ นเมืองน่าอยูร่ ะดับใด
5. ผูน้ ามีการรับฟัง และให้ความสาคัญต่อความคิดเห็นของ
บุคลากรเพื่อนาไปปฏิบตั ิให้เป็ นเมืองน่าอยูร่ ะดับใด
การทางานเป็ นทีม (ผู้บริหาร สมาชิ กสภา บุคลากรในเทศบาลเมือง
พนัสนิคม ผู้นาชุ มชน และคณะกรรมการชุ มชน)
1. ท่านมีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ในการ
ดาเนินงาน เพื่อความเป็ นเมืองน่าอยูร่ ะดับใด
2. ท่านมีความสามัคคีและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อความเป็ นเมืองน่าอยูร่ ะดับใด

ระดับความคิดเห็น
มาก
น้ อย
มาก น้ อย
ทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเป็ นเมืองน่ าอยู่
3. ท่านมีความเข้าใจในการดาเนินงาน เพื่อความเป็ นเมืองน่าอยู่
ระดับใด
4. ท่านมีความกระตือรื อร้นและเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อความเป็ นเมืองน่าอยูร่ ะดับใด
5. ท่านมีการติดตามผลการดาเนินงานความเป็ นเมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ต่อเนื่องระดับใด
การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
1. มีงบประมาณในการดาเนิ นงานความเป็ นเมืองน่าอยูอ่ ย่าง
เพียงพอระดับใด
2. มีการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนงานการจัดซื้ อ
จัดจ้างเพื่อความเป็ นเมืองน่าอยูท่ ี่ชดั เจนระดับใด
3. การมีส่วนร่ วมของประชาชนทางบประมาณ เพื่อความเป็ น
เมืองน่าอยูร่ ะดับใด
4. มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็ นไปตามแผนงานระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็ นเมืองน่าอยูร่ ะดับใด
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
1. ประชาชนมีส่วนร่ วมเสนอความคิดเห็นในการกาหนด
นโยบาย/ วางแผนการดาเนิ นงานความเป็ นเมืองน่าอยูร่ ่ วมกับ
เทศบาลระดับใด
2. ประชาชนมีส่วนร่ วมเป็ นคณะกรรมการในการดาเนินงาน
ความเป็ นเมืองน่าอยูร่ ่ วมกับเทศบาลระดับใด
3. ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมความเป็ นเมือง
น่าอยูต่ ่าง ๆ ระดับใด
4. ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ ขอ้ มูลในการดาเนิ นงาน
ความเป็ นเมืองน่าอยูร่ ะดับใด
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการเป็ นเมืองน่ าอยู่
5. ประชาชนได้ติดตามความคืบหน้าในการดาเนินโครงการเมือง
น่าอยูข่ องเทศบาลระดับใด
มีนโยบาย และแผนงานทีช่ ัดเจน
1. เทศบาลมีการกาหนดนโยบายความเป็ นเมืองน่าอยูท่ ี่ชดั เจน
ในการนาไปการปฏิบตั ิระดับใด
2. ความชัดเจนในการถ่ายทอดนโยบายการเป็ นเมืองน่าอยู่
เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิของบุคลากรระดับใด
3. ความชัดเจนของแผนงาน หรื อแผนโครงการความเป็ นเมือง
น่าอยูต่ ่าง ๆ ในการดาเนิ นงานระดับใด
4. เทศบาลนานโยบายความเป็ นเมืองน่าอยูม่ าจัดทาเป็ นแผน
โครงการในการดาเนินงานระดับใด
5. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ตามแผนงานความเป็ นเมืองน่าอยูอ่ ย่างชัดเจนระดับดับใด
การสร้ างเครือข่ ายของทุกภาคส่ วน
1. เครื อข่ายทั้งเทศบาล ผูน้ าชุมชน องค์กรชุมชน และองค์กร
ภาครัฐส่ วนอื่น ๆ มีความสามัคคีในการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นเมือง
น่าอยูร่ ะดับใด
2. ภาคีเครื อข่ายมีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่ องในการ
ปฏิบตั ิงานความเป็ นเมืองน่าอยูร่ ะดับใด
3. ภาคีเครื อข่ายมีความร่ วมมือในการติดตามประเมินผลความเป็ น
เมืองน่าอยูอ่ ย่างเป็ นระบบระดับใด
4. ผูน้ าเครื อข่ายมีการประสานงาน และตัดสิ นใจในการ
ดาเนินงานความเป็ นเมืองน่าอยูร่ ะดับใด
5. สมาชิกทุกคนในเครื อข่ายมองเห็นประโยชน์ และดาเนิ นงาน
ความเป็ นเมืองน่าอยูร่ ่ วมกันอย่างเต็มใจ ระดับใด
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