
บทท่ี 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

2.1 แนวคิดท่ีใชในการศึกษา
ในการศึกษาเร่ืองการประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยม

คูเมืองเชียงใหม ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาหาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของมาใช
เปนกรอบในการศึกษาวิเคราะหดังน้ี

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
2.1.2 แนวคิดการพัฒนา และการพัฒนาเมือง
2.1.3 บทบาทของเทศบาลในการพัฒนาเมือง
2.1.4 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
2.1.5 แนวคิดเร่ืองการกระจายอํานาจ
2.1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน (People’s Participation) ไดเขามามีบทบาทสําคัญ

ในการพัฒนาชนบท ทั้งน้ี ต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 ที่มุงเนนคน
เปนสําคัญมากกวาการเติบโตทางเศรษฐกิจไดพยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบน
ลงลาง (Top - down) มาเปนจากระดับลางขึ้นบน (Bottom - up) แนวทางดังกลาวสอดรับกับแนวคิด
ของ Oakley (1984 อางในประพันธ แกวเก, 2549) ไดกลาววา แนวทางการพัฒนาจากระดับลางขึ้น
บนน้ี เกี่ ย วของ อย า ง ยิ่ ง กับ แนวคิดก า รมีส วนร วม ข อง ป ระ ช า ช นซึ่ ง เปนสิ่ ง ที่ ข า ดหา ย
ในกระบวนการพัฒนา การมีสวนรวมของชุมชนนั้น นักวิชาการไดอธิบายและใหความหมาย
ปจจัย ขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชน รูปแบบของชุมชนตอการมีสวนรวมไวมากมาย ดังน้ี

ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน
โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1981 อางใน สุธี วรประดิษฐ, 2554) ไดให

ความหมาย การมีสวนรวมของชุมชนวา สมาชิกของชุมชนตองเขามามีสวนเกี่ยวของใน 4 มิติ ไดแก
1. การมีสวนรวมการตัดสินใจวาควรทําอะไรและทําอยางไร
2. การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ไดตัดสินใจ
3. การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ
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โดยสรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนของชุมชน ไดเขามามีสวนรวมชวยเหลือและเขามามีอิทธิพลตอ
กระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาน้ันอยางเสมอ
ภาค

องคการสหประชาชาติ (United Nations, 1981 อางใน สุธี วรประดิษฐ, อางแลว)
และรีเดอร (Reeder, 1974 อางใน สุธี วรประดิษฐ, อางแลว) ไดใหความหมายเจาะจงถึงการมีสวน
รวมวา การมีสวนรวมเปนการปะทะสังสรรคทางสังคม ทั้งในลักษณะการมีสวนรวมของปจเจก
บุคคล และการมีสวนรวมของกลุม

นอกจากนี้ สุชาดา จักรพิสุทธิ ์ (2547) ศึกษาเรื ่องชุมชนกับกา รมีสวนรวมจัด
การศึกษา สรุปไววา การมีสวนรวมของชุมชน แบงไดออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก

1. ลักษณะการมีสวนรวมจากความเกี่ยวของทางดานเหตุผล โดยการ เปดโอกาสให
สังคม องคกรตางๆ ในชุมชนและประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หนาที่ในการเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงาน ต้ังแตการคิดริเร่ิม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การรวมปฏิบัติและการ
รับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ ้น รวมทั้งสงเสริม ชักนํา สนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดผล
ประโยชนตอชุมชนตามจุดมุงหมายที่กําหนดดวยความสมัครใจ

2. ลักษณะการมีสวนรวมจากความเกี่ยวของทางดานจิตใจ เปนการมีสวนรวมของชุมชน
ที่การเกี่ยวของทางดานจิตใจ อารมณ รวมทั้ง คานิยมของประชาชนเปนเคร่ืองชี้นําตนเองใหเขามามี
สวนรวม แสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค การกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ทําใหผูที่เขา
มามีสวนรวม เกิดความผูกพัน มีความรูสึกรับผิดชอบตอกิจกรรมที่ดําเนินงานดวยความสมัครใจ

จากแนวคิดและทัศนะที่ไดกลาวมาขางตนทั้งหมด สามารถแยกประเด็นสรุปไดวา การมี
สวนรวมของประชาชนเกิดขึ้นจาก เปาหมายที่ตองการ คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี
ความผูกพัน การเสริมแรง โอกาส ความสามารถ การสนับสนุน ความคาดหมายในสิ่งที่ตองการ
โดยมีพื้นฐานของการมีสวนรวม ดังน้ี

1. การมีสวนรวมบนพื้นฐานของเหตุผล
2. การมีสวนรวมบนพื้นฐานของคานิยม
3. การมีสวนรวมบนพื้นฐานของประเพณี
4. การมีสวนรวมบนพื้นฐานของความผูกพัน ความเสนหา
โดยสรุป การมีสวนรวมของชุมชนน้ัน เกิดจากจิตใจที่ตองการเขารวมในกิจกรรมใด

กิจกรรมหน่ึง เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของกลุมคนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตทางสังคม ซึ่งการเรา
ใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมน้ัน ผูดําเนินงานจะตองมีความเขาใจในวิธีการดําเนินชีวิต คานิยม
ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อใหเกิดความสมัครใจเขารวมกิจกรรม
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ปจจัยท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวม
การที่ชุมชนจะเขามามีสวนรวมน้ัน มีปจจัยที่สงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวม ซึ่งมี

นักวิชาการไดเสนอแนวคิด ดังน้ี
คูฟแมน (Koufman, 1949 อางใน สุธี วรประดิษฐ, อางแลว) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาชุมชนในชนบท พบวา อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายไดและ
ระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่น มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน นอกจากน้ี
ประยูร ศรีประสาธน (2542) ไดนําเสนอปจจัยของการมีสวนรวม วาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม
มีดวยกัน 3 ปจจัย  คือ

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ
2. ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก การศึกษา อาชีพ รายได และการเปนสมาชิกกลุม
3. ปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การรับขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล

ข้ันตอนการมีสวนรวมของชุมชน
การเขามามีสวนรวมของประชาชนในชุมชน เพื่อการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงใหเกิด

ประโยชนตอชุมชนน้ัน มีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชน ดังน้ี
ฟอรนารอฟ (Fornaroff, 1980 อางใน สุธี วรประดิษฐ, อางแลว) เสนอวากระบวนการมี

สวนรวมของชุมชน มีขั้นตอนการมีสวนรวม ดังน้ี
1. การวางแผนรวมถึงการตัดสินใจในการกําหนดเปาหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ตองใช

ตลอดจนการติดตามประเมินผล
2. การดําเนินงาน
3. การใชบริการจากโครงการ
4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
นอกจากน้ี อภิญญา  กังสนารักษ (2544) ไดนําเสนอขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนวา

ชุมชนตองมีสวนรวมใน 4 ขั้นตอน คือ
1. การมีสวนรวมในการริเร่ิมโครงการ รวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายใน

ชุมชน รวมตัดสินใจกําหนดความตองการ และรวมลําดับความสําคัญของความตองการ
2. การมีสวนรวมในขั้นการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการ

ดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหลงวิทยากรที่จะใชในโครงการ
3. การมีสวนรวมในขั้นตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชนใหแกโครงการ โดยรวม

ชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงาน
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4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ เพื่อใหรูวาผลจากการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคที ่กําหนดไวหรือไม โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปนระยะตอเน่ืองหรือ
ประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได

สวน อคิน  รพีพัฒน (2547) ไดแบงขั้นตอนการมีสวนรวมออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไข
2. การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แกไขปญหา
3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา
ขั้นตอนการเขามามีสวนรวมของชุมชน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2546) ไดสรุปและ

นําเสนอขั้นตอนการมีสวนรวมใน 2 ลักษณะ ไดแก ลักษณะที่ 1 มีขั้นตอน คือ การคิด การตัดสินใจ
การวางแผนและการลงมือปฏิบัติและลักษณะที่ 2 มีขั้นตอน คือ การกําหนดปญหา การวางแผน
การดําเนินงาน การประเมินผลและการบํารุงรักษาและพัฒนาใหคงไว

จากแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนทั้งหมดสรุปไดวา ขั้นตอนของ
การเขามามีสวนรวมของชุมชนน้ันมี 6 ขั้นตอน ไดแก

1. การคนหาปญหา สาเหตุของปญหา และแนวทางแกไข
2. ตัดสินใจกําหนดความตองการ
3. ลําดับความสําคัญ
4. วางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน ทรัพยากร
5. ดําเนินงานตามโครงการ และ/หรือสนับสนุนการดําเนินงาน
6. ประเมินผล
จากการศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด สรุปไดวาการมี

สวนรวมของชุมชน เกิดจากจิตใจที่ตองการเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง เพื่อใหเกิดผลตอ
ความตองการของกลุมคนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตทางสังคม ทั้งนี้ ในการที่จะใหชุมชนเขามามี
สวนรวมอยางแทจริงน้ัน การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมตองคํานึงถึงวิถีการดําเนินชีวิต คานิยม
ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อใหเกิดความสมัครใจเขารวมกิจกรรม เพราะกลุมคนในชุมชน
มีความแตกตางกันในลักษณะสวนบุคคล ลักษณะทางเศรษฐกิจ และการไดรับขอมูลขาวสาร
ทั้งนี้  การเขามามีสวนรวมของชุมชนโดยสรุปมีขั้นตอนทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห -
สังเคราะหปญหาของชุมชน 2) การวางแผนที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต 3) การกําหนด
กิจกรรม 4) การดําเนินกิจกรรม และ 5) การประเมินผลกิจกรรม ซึ่งเปนขั้นตอนของการเขามามี
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สวนรวมที่ใหความสําคัญโดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง โดยมีหนวยงานภาครัฐคอยชวยเหลือ
ใหคําแนะนําหรืออํานวยความสะดวกเทาน้ัน

2.1.2 แนวคิดการพัฒนา และการพัฒนาเมือง

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2526) ไดใหความหมายของคําวา พัฒนา หม ายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่มีการกําหนดทิศทาง (Directed change) หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไดวางแผนไว
แนนอนลวงหนา (Planned change)

ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526) ใหความหมายของคําวา พัฒนา หมายถึง การกระทําให เกิดขึ้น
คือเปลี่ยนจากสภาพหน่ึงไปสูอีกสภาพหน่ึงที่ดีกวา

อมร รักษาสัตย และขัตติยา กรรณสูต (2515) ไดใหความหมายของคําวาพัฒนาวาหมาย
ถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบที่ทําการซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพ (Qualitative changes)
สวนการแปลงรูป (transformation) เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของตัวกระทําการ
(Environmental changes) ซึ่งนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงทางดานคุณภาพและปริมาณ เชน การ
คมนาคมของประเทศไทยเมื่อเร่ิมแรกไดมีการใชรถเทียมมา แลวปรับปรุงใหดีขึ้นโดยใชเคร่ืองจักร
ไอนํ้ามาทํารถไฟ และคอยๆ ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นๆ เร็วยิ่งขึ้นๆ การเปลี่ยนแปลงจากรถมามาเปน
รถไฟหรือเปนรถยนต หรือเคร่ืองบิน จนเปนจรวดก็ดี นับไดวาเปนการพัฒนา

พัทยา สายหู (2536, อางใน อมร รักษาสัตย และขัตติยา กรรณสูต, 2515) เห็นวา การ
พัฒนาแปลวาการทําใหเจริญ การทําใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงปรารถนา

ทิตยา สุวรรณชฎ (2517) ไดอธิบายการพัฒนา ไววา การพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลงที่
ตองการและไดกําหนดทิศทางและมุงที่จะควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงดวยสภาวะการพัฒนาเปน
สภาวะสมาชิกของสังคมไดใชความรูความสามารถของตนไดเต็มที่โดยไมมีสภาวะครอบงํา เชน
ความบีบคั้นทางการเมือง ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ หรือความไมสมบูรณในอนามัย ทุกคน
สามารถที่จะนําเอาศักยภาพของตนออกมาใชใหเปนประโยชนอยางเต็มที่ เชน การเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรของไทยไมสามารถจะใชรถแทรกเตอรแบบอเมริกาได ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล
ไดประดิษฐ “ควายเหล็ก” ขึ้นมาใชไถนาในสภาพแวดลอมของสังคมไทย

วิทยากร เชียงกูล (2527) กลาวไววา การพัฒนาที่แทจริงควรหมายถึงการทําใหชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู ดีกินดี ความเจริญทาง
ศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติ ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยูกับการไดรับปจจัยทางวัตถุเพื่อ
สนองความตองการของรางกายแลว ประชาชนยังตองการพัฒนาทางดานการศึกษาสิ่งแวดลอมที่ดี
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การพักผอนหยอนใจ และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจดานตางๆ ดวย ความตองการทั้งหมด
น้ีบางคร้ังเราเรียกกันวาเปนการพัฒนา “คุณภาพ” เพื่อที่ใหเห็นวาการพัฒนาไมไดขึ้นอยูกับการเพิ่ม
ปริมาณสินคาหรือการเพิ่มรายไดเทาน้ันหากอยูที่การเพิ่มความพอใจความสุขของประชาชน
มากกวา

ที. อาร. แบ็ทเท็น (T. R. Batten, 1959 อางใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2546) ผูเชี่ยวชาญ
ดานพัฒนาชุมชนของอังกฤษไดใหความหมายของคําวา พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไดดีขึ้น

บรูคฟลด (Brookfield, 1986 อางใน พิชญ สมพอง, 2529) ไดใหความหมายของ
การพัฒนา โดยเนนดานเศรษฐกิจวา หมายถึง ความกาวหนาที่มุงจัดสวัสดิการ เปนตนวา การลด
ความยากจนและลดการวางงาน การลดความไม เสมอภาค ทางเศรษฐกิจ8 คําวา  พัฒนา
ในความหมายของกลุมมารกซิส (Marxist) ซึ่งเนนดานเศรษฐกิจ มองในแงที่วา การพัฒนาของ
ประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรมยุโรปตะวันตก ในความเปนจริงตองอาศัยประเทศดอยพัฒนาหรือ
ประเทศโลกที่สาม ซึ่งในแงน้ีประเทศโลกที่สาม ไมเปนประเทศอุตสาหกรรมจะกลายเปนประเทศ
บริวารที่ตองพึ่งพาประเทศที่จะเจริญกาวหนากวาทําใหเศรษฐกิจของประเทศโลกที่สามถูกครอบงํา

คินเด้ิลเบอรเกอร (Kindleberger, 1989 อางใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, อางแลว) กลาวถึง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจวา เปนการขยายตัวทางเศรษฐ กิจ  การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง การเปลี่ยนแปลงระบบ
สังคม การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารใหสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ัน ใชคานิยมของแตละสังคมเปนตัวกําหนด
แนวทางการพัฒนาวาจะเปนไปในทิศทางใด ตัวอยางเชน คนไทยบางสวนมีความเชื่อหรือมีคานิยม
วาเทคโนโลยี เปนสิ่งที่แสดงถึงความเจริญหรือแสดงวาประเทศไทยเปนประเทศพัฒนา ดังน้ัน
จึงพยายามที่จะนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชภายในประเทศใหมาก เปนตน

ฮูจเว็ลท (Hoogvelt, 1989 อางใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, อางแลว) เชื่อวา การพัฒนาเปน
กระบวนการหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใตการแบงโลก
ออกเปนโลกที่พัฒนาและไมพัฒนาซึ่งฮูจเว็ลท อธิบายวา การพัฒนามีอยู 3 ฐานะ ไดแก

1. การพัฒนาในฐานะที่เปนกระบวนการ ในความหมายน้ี หมายถึง กระบวนการ
วิวัฒนาการของความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย รวมทั้งขององคกรทาง
วัฒนธรรมดวย การพัฒนาในฐานะน้ีเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการทั้งแนวเกา แนวใหม ความแตกตาง
ทางสังคม การผสมผสานและการปรับตัวดวยการทําใหดีขึ้น ตลอดจนขั้นตอนของวิวัฒนาการทาง
สังคม
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2. การพัฒนาในฐานะที่เปนการปฏิสัมพันธ ในฐานะน้ี เปนการมองการพัฒนาวาเปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตของสังคมดวยการติดตอสัมพันธกับสังคม ตางๆ
ฮูจเว็ลท ไดอธิบายถึงการพัฒนาของสังคมที่ดอยพัฒนาดวยการติดตอสัมพันธทางการคา ระบบ
พาณิชย ระบบอาณานิคม อาณานิคมยุคใหม การแปลงสภาพโครงสรางของสังคมด้ังเดิมดวยการ
เปนสมัยใหมภาพใตลัทธิอาณานิคม การแพรกระจายทัศนคติ คานิยม สถาบันตางๆ ภายใตลัทธิ
อาณานิคม และการขาดตอนของกระบวนการวิวัฒนาการ

3. การพัฒนาในฐานะที่เปนการปฏิบัติการ การพัฒนาในฐานะน้ีถือวา การพัฒนาจะตอง
มีการวางแผนอยางรอบคอบและตรวจสอบกระบวนการแหงความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
โดยมีเปาหมายใหเลือกสําหรับการพัฒนาหลายๆ เปาหมาย รวมทั้งรูปแบบของการพัฒนาเปนตน

จากความหมาย การพัฒนา ที่ยกมาขางตนน้ี ทําใหสรุปไดวา การพัฒนา หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระทําใหเกิดขึ้นหรือมีการวางแผนกําหนดทิศทางไวลวงหนา โดยการ
เปลี่ยนแปลงน้ีตองเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมดี ก็ไมเรียกวา การพัฒนา
ขณะเดียวกัน การพัฒนามิไดหมายถึงการเพิ่มขึ้นปริมาณสินคาหรือรายไดของประชาชนเทาน้ัน
แตหมายความรวมไปถึงการเพิ่มความพึงพอใจและเพิ่มความสุขของประชาชนดวย

แนวทางการพัฒนาที่ประสบความสําเร็จน้ันตองเนนหลักการการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Sustainable Development) หมายถึง การพัฒนาที่ทําใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองได มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น อยูทามกลางสภาพแวดลอมและสังคมที่ดีงาม เขมแข็งพอที่จะชวยเหลือผูอ่ืนและเขาไป
มีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ

แนวทางของการพัฒนาพัฒนาอยางยั่งยืน (โครงการเสริมสมรรถนะการวิเคราะห
วางแผนพื้นที่และประสานเชื่อมโยงการจัดการเชิงพื้นที่ทุกระดับ รายงานฉบับสมบูรณสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) มุงเนนถึงการเปลี่ยนวิธีการคิดเพื่อ
การตัดสินใจ และพิจารณาถึงผลที่ไดรับจากการตัดสินใจน้ันๆ จะต้ังอยูบนหลักการสําคัญ 6
ประการ คือ

1. การพัฒนาอยางยั่งยืนจะตองเปนการวางแผนระยะยาว (Future-Oriented / Long-
Term) เพื่อใหเกิดประโยชนตอทั้งคนในรุนปจจุบันและรุนอนาคตตอๆไป ซึ่งจะยาวนานกวาการ
วางแผนโดยทั่วไปที่มีระยะเวลาประมาณ 5-20 ป ที่อาจไมคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตอไป

2. การพัฒนาอยางยั่งยืนจะกําหนดขอบเขต (Bounded by Limits) โดยไมไดคํานึงแต
เฉพาะขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) แตจะพิจารณาควบคูกับกําลัง
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ความสามารถทางดานเทคโนโลยีของมนุษย ในการพัฒนาภายใตขีดจํากัดทางธรรมชาติของบริเวณ
พื้นที่น้ันๆ โดยคํานึงถึงผลกระทบเชิงพื้นที่ (Ecological Footprint) เปนหลัก

3. การพัฒนาอยางยั่งยืนจะพิจารณาถึงสภาพธรรมชาติและภูมิศาสตร (Natural/
Geographic) โดยจะครอบคลุมพื้นที่นิเวศ (Ecoregion) และสรางเสริมความรวมมือระดับภาคี
เครือขายเพื่อใหเกิดการพัฒนาในลักษณะที่เอ้ือประโยชนตอกันภายในพื้นที่นิ เวศน้ันๆ แทนการ
แขงขันซึ่งจะกอใหเกิดผลขัดแยงหรือทําลายซึ่งกันและกัน

4. การพัฒนาอยางยั่งยืนมุงเนนถึงวิธีการ (Means-Oriented) โดยพิจารณาถึงวิธีการ
และกระบวนการในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายหรือเปาประสงคตามที่กําหนดแทน
การมุงเนนแตเพียงผลลัพธ (Ends) โดยปราศจากการคํานึงถึงวิธีการหรือกระบวนการในการ
ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธน้ัน

5. การพัฒนาอยางยั่ งยืนจะใชแนวความคิดแบบองครวม (Holistic หรือ
Interconnected) เพื่อใหเกิดการประสานเชื่อมโยงทางกายภาพระหวางทรัพยากร สิ่งแวดลอมและ
สภาพทางธรรมชาติ (Nature) สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น (Man-made) ตลอดจนการประสานเชื่อมโยงกับ
วิถีทางทางการเมือง ระบบเศรษฐกิจและการบริหารปกครองอยางเปนองครวม

6. การพัฒนาอยางยั่งยืนจะมุงเนนการมีสวนรวม (Participation) จากทุกภาคสวน
หรือภาคีการพัฒนาต้ังแตเร่ิมตนของการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการจัดทําโครงการ
รวมทั้งการมีสวนรวมในการดําเนินการและการติดตามประเมินผล เพื่อใหการพัฒนาสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง

การพัฒนาแบบมีสวนรวม
กระบวนการมีสวนรวม นับเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกระดับเปนการเปด

โอกาสใหประชาชนรวมคิด วิเคราะห ตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตาม
ประเมินผลในกิจกรรม/โครงการของชุมชน เปนการสราง/ปลูกฝงจิตสํานึกในความเปนเจาของ
กิจกรรม/โครงการน้ันปจจุบันแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนา ( People
Participation for Development) ไดรับการยอมรับและใชเปนแนวทางปฏิบัติในงานพัฒนาทุกภาค
สวนหรือในลักษณะเบญจภาคี ไดแก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน
นักวิชาการ และประชาชน รวมพลังกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
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ความหมายและแนวทางในการพัฒนาเมือง
การพัฒนาเมือง (พีรพล ไตรทศาวิทย, 2534) เปนกระบวนการปรับปรุงชีวิตความ

เปนอยูของชาวเมืองใหดีขึ้นทั้งทางดานประชากร สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองการปกครอง โดยความรวมมือกันระหวางรัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่อยูอาศัยใน
เมืองน้ันเปนสําคัญ”

แนวทางในการพัฒนาเมือง
จากความหมายขางตนจะเห็นไดวาการพัฒนาเมืองเปนการมุงเนนการดําเนินงานดาน

ตางๆ ไดแก
1. ดานกายภาพ เนนการปรับปรุงบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเมือง เชน ระบบการ

ระบายนํ้า การปองกันนํ้าทวม การกําจัดนํ้าเสีย การปรับปรุงยานตัวเมือง การกําจัดขยะ สะพาน
ตลาด เปนตน

2. ดานประชากร เนนการการพัฒนาบริการทางสังคม เปนการปรับปรุงแหลงเสื่อม
โทรมตางๆ การจัดหาที่อยูอาศัยใหผูมีรายไดนอย การใหบริการดานอนามัย เปนตน

3. ดานเศรษฐกิจ เนนการการพัฒนาฐานเศรษฐกิจในการจางงาน เชน การสงเสริม
อุตสาหกรรมทองเที่ยว การพาณิชย อุตสาหกรรมขนดยอม อุตสาหกรรมในครอบครัว และการ
จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม เปนตน

4. ดานการเมืองการปกครอง เนนการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรทองถิ่น เชน
เทศบาลใหรับภาระในการพัฒนาเมืองไดทั้งในดานปรับปรุงโครงสราง และระบบบริหารบุคลากร
การวางแผนทางโครงการ การเงิน การคลัง การบัญชี และปรับปรุงรายไดของเทศบาล

ข้ันตอนการวางแผนและดําเนินการโครงการพัฒนาเมือง
การวางแผนและโครงการพัฒนาเมือง สามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับการวางแผน

โครงการพัฒนาอ่ืนๆ คือ
1. การศึกษาชุมชน เพื่อหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับปญหาและความตองการของชุมชน

การสํารวจและศึกษาวิเคราะหหาความจริงในสภาวะของ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความตองการ
และปญหาในชุมชนน้ันๆ เพื่อที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น อันจะเปนประโยชน
ในการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชนตอไป

2. การวิเคราะหปญหาชุมชนที่พบจากการศึกษาชุมชน เปนการสนทนา วิเคราะหปญหา
รวมกับประชาชนเปนการนําขอมูลตางๆ ที่ไดจากขั้นตอนการศึกษาชุมชน มาวิเคราะหถึงปญหา
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ความตองการและสภาพที่เปนจริง ผลกระทบ ความรุนแรง และความเสียหายตอชุมชน กลวิธีที่
สําคัญในขั้นตอนน้ี คือ การกระตุนใหประชาชนได รู เขาใจ และตระหนักในปญหาของชุมชน
ซึ่งในปจจุบันก็คือ การจัดเวทีประชาคม เพื่อคนหาปญหารวมกันของชุมชน

3. การจัดลําดับความตองการและปญหาของชุมชน เมื่อทําการวิเคราะหปญหาชุมชน
เรียบรอยแลวก็นําปญหาเหลาน้ันมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อใชเปนแนวท างในการลงมือแกไข
ตอไป

4. การวางแผนและโครงการเพื่อแกไขปญหา เปนขั้นตอนใหประชาชนรวมตัดสินใจ
และกําหนดโครงการ เปนการนําเอาปญหาที่ประชาชนตระหนัก และยอมรับวาเปนปญหาของ
ชุมชนมารวมกันหาสาเหตุ แนวทางแกไข และจัดลําดับความสําคัญของปญหา และใหประชาชน
เปนผูตัดสินใจที่จะแกไขภายใตขีดความสามารถของประชาชน และการแสวงหาความชวยเหลือ
จากภายนอก กลวิธีที่สําคัญในขั้นตอนน้ี คือ การใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการแกไขปญหา วิธีการ
วางแผน การเขียนโครงการ โดยใชเทคนิคการวางแผนแบบใหประชาชนมีสวนรวม

5. การพิจารณาวิธีดําเนินการในแผนและโครงการ ตองดูความสอดคลองสมบูรณของ
โครงการ ความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสมและประโยชนของโครงการ และตอง
วิเคราะหพิจารณารวมกับรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานประกอบโครงการดวย เพราะแผน
ปฏิบัติงานจะแสดงถึงขอมูลที่จําเปนตางๆ ซึ่งสามารถใชเปนเคร่ืองมือประกอบการพิจารณาได

6. การดําเนินงานตามแผนและโครงการ โดยมีผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผน
และโครงการที่ไดตกลงกันไว กลวิธีที่สําคัญในขั้นตอนน้ี คือ การเปนผูชวยเหลือสนับสนุนใน
2 ลักษณะ คือ

6.1 เปนผูปฏิบัติงานทางวิชาการ เชน แนะนําการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษาหารือใน
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

6.2 เปนผูสงเสริมใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
7. การประเมินผล เปนการติดตามความกาวหนาของงานที่ดําเนินการตามโครงการ

เพื่อการปรับปรุงแกไขปญหา อุปสรรคที่พบไดอยางทันทวงที กลวิธีที่สําคัญในขั้นตอนน้ี คือ การ
ติดตามดูแลการทํางานที่ประชาชนทํา เพื่อทราบผลความกาวหนาและปญหาอุปสรรค แลวนําผล
การปฏิบัติงานตามโครงการ หรือกิจกรรมไปเผยแพรเพื่อใหผูเกี่ยวของไดทราบ

8. การทบทวนเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น หลังจากการพัฒนา
โครงการเสร็จสิ้นในแตละคร้ัง ทีมงานจะตองมีการพูดคุยถึงผลการดําเนินงานวาเปนอยางไรบาง
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการพูดคุยในเวที การพูดคุยกับชาวบาน การสังเกต และวางแผนการ
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ดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อภิชาติ  ดําดี (2552) ไดกลาวถึงหลักการสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น ดังน้ี
ก) ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) การพัฒนาที่ดีน้ันไมจําเปนตองติดยึดอยูกับตํารา

หรือทฤษฎีการพัฒนาแบบตะวันตกที่อาจไมสอดคลองกับสภาพสังคมไทย ดังน้ันการศึกษาคนควา
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อนํามาประยุกตใชในการพัฒนาทองถิ่นจึงเปนแนวทางที่นักบริหารการพัฒนา
พึงใหความสําคัญ เปนความจําเปนที่ผูนําองคกรทองถิ่นตองรูเทาทัน มองเห็นโลกทั้งใบ แตตอง
เขาใจทองถิ่นของตนเองอยางแทจริง เพื่อออกแบบการพัฒนาใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ
ภูมิสังคม ของทองถิ่นน้ันๆ

ข) ความเสมอภาค (Equity) เปนหัวใจสําคัญของสังคมประชาธิปไตยที่ใหความเคารพ
ในศักด์ิศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน กระบวนทัศนในการพัฒนาก็เชนเดียวกัน
ประชาชนทุกคนตองมีความเทาเทียมกันในการไดรับโอกาสจากการพัฒนา นโยบายสาธารณะและ
โครงการพัฒนาดานตางๆ ขององคกรทองถิ่นจึงตองอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค ไมใช
กําหนดมาจากพรรคพวก หัวคะแนนหรือฐานคะแนนเสียง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ
น้ันก็ตองคํานึงถึงโครงสรางของการกระจายรายไดควบคูไปกับความเจริญเติบโตดวย

ค) การกระจายอํานาจ (Empowerment) สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมแหงการกระจาย
อํานาจทั้งในระดับโลก ระดับชาติ และระดับทองถิ่น ดวยความเปนโลกแหงการสื่อสารไรพรมแดน
การกระจายอํานาจจึงเปนแนวคิดสําคัญสําหรับการพัฒนาทุกระดับ ภายใตหลักการที่วาไมมี
ผูปกครองใดที่เขาใจ ใกลชิด และเขาถึงประชาชนและการแกปญหาไดดีเทากับผูปกครองที่มาจาก
ประชาชนดวยกันเอง การบริหารการพัฒนายุคใหมจึงตองเนนกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพื่อใหการพัฒนาและการแกปญหาสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น
อยางแทจริง และวิธีการพัฒนาน้ันตองเปนแบบจากลางขึ้นบน ไมใชแบบบนลงลางเหมือนอยางใน
อดีต

ง) ความคุมคา (Productivity) หมายถึงการพัฒนาตางๆน้ันมีความคุมคาหรือไมเมื่อ
เปรียบเทียบทรัพยากรที่ใชไปกับผลที่ไดรับกลับมา ในภาคเอกชนน้ันมักจะเนนการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือทําถูกวิธี (Do Thing Right) เพื่อใหตนทุนตํ่าสุด ไดกําไรสูงสุด แตใน
ภาครัฐหรือองคกรทองถิ่นที่มีประโยชนสาธารณะ (Public Benefit) เปนเปาหมายน้ันควรเนนการ
บริหารที่มีประสิทธิผล (Effective) คือทําถูกเร่ือง (Do Right Thing) โดยมุงที่ประโยชนสุขของ
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ประชาชนเปนหลัก โครงการพัฒนาบางอยางอาจไมคุมคาในเชิงเศรษฐกิจ แตถามีความคุมคาในเชิง
สังคม วัฒนธรรม การศึกษา หรือคุณภาพชีวิตของประชาชนก็อาจดําเนินการได

กระบวนทัศนในการพัฒนาเหลาน้ี ตองอยูภายใตรมธงใหญคือ หลักธรรมมาภิบาล
(Good Governance) หรือหลักในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี อัน ประกอบดวย การมีสวนรวม
(Participation) ความโปรงใส (Transparency) การตรวจสอบได (Accountability) นิติธรรม (Rules
of Law)

จากหลักการที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพน้ันจะเนนไปที่
ประชาชนเปนหลัก โดยทฤษฏีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเนนใหประชาชนพึ่งพาตนเองได การให
ความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งเชื่อวาถานํามาประกอบในการพิจารณาเพื่อกําหนดทิศทางการ
พัฒนาแลวจะทําใหเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ความเทาเทียมกันของประชาชนที่
จะไดรับโอกาสในการพัฒนานโยบายสาธารณะรวมถึงการกระจายอํานาจซึ่งเปนวิธีการบริหารการ
พัฒนาแบบใหมหรือเรียกวาเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อใหการพัฒนาและแกไข
ปญหาสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางแทจริงทั้งหมดเปนแนวทางการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2552 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ตาม
มาตรา 16 ไดกลาวถึงบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ของตนเองและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา ดังน้ี

มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังน้ี

1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า
3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ
5) การสาธารณูปการ
6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
8) การสงเสริมการทองเที่ยว
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9) การจัดการศึกษา
10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส
11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอัน

ดีของทองถิ่น
12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
14) การสงเสริมกีฬา
15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ เสรีภาพของ

ประชาชน
16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรง

มหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ
24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
25) การผังเมือง
26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28) การควบคุมอาคาร
29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
31) กิจการอ่ืนใดที่ เปนผลประโย ชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด
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เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่ในการพัฒนาเมืองหรือทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ป พ.ศ.
2542 แผนพัฒนาเมืองที่ถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติผังเมืองน้ันทําใหเทศบาลหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบอ่ืนๆ ตองทําการพัฒนาเมืองใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติผัง
เมืองที่มีอยู กระบวนการที่จะนําไปสูผลลัพธบั้นปลายที่พึงประสงคและเปนธรรมในการผังเมือง
จึงมิใชเปนเพียงกระบวนการตามกฎหมายในการวางและจัดทําผังเทาน้ัน แตเปนกระบวนนโยบาย
สาธารณะที่เปนเร่ืองของสวนรวม ที่ตองเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ และคํานึงถึงสิทธิสวน
บุคคล สิทธิชุมชน ดวยกระบวนการที่เปนธรรมและมีความเปนธรรมาภิบาล (ภารนี สวัสดิรักษ,
2552)

2.1.3 บทบาทของเทศบาลในการพัฒนาเมือง
บทบาทของเทศบาลในการพัฒนาเมือง ควรเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน

พัฒนาเทศบาลและนําแผนไปสูการปฏิบัติ ใหครอบคลุมทุกสาขาของการพัฒนาใหเปนไปตาม
แนวทางของแผนพัฒนาสมบูรณ (Comprehensive Development Plan) และมีการบูรณาการ
(Integration) ใน 5 สาขา ดังน้ี

ก) สาขาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดแก การพัฒนาทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่
และกอสราง โดยเทศบาลควรเนนการพัฒนาการใชที่ดิน ที่ผานมายังขาดการชี้นําการใชที่ดิน
เกิดการพัฒนาเมืองอยางไรทิศทางมีการใชที่ดินประเภท ตางๆ ปะปนกันอยางไมเปนระเบียบ
ดังน้ันเทศบาลจึงควรใหความสําคัญกับการวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ การจัดทําผังกายภาพ
และการจัดระเบียบชุมชน (Zoning)

ข) สาขาการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก การพัฒนา
สิ่งแวดลอมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน แนวทางดําเนินการ พัฒนาสาขาน้ี ไดแก
การวางแผนระบบขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมลพิษทางอากาศ เสียง ขยะ อันตราย ฯลฯ

ค) สาขาการพัฒนาสังคม ไดแก การดําเนินการดานการสาธารณสุขสําหรับ
ผูดอยโอกาส การสงเคราะหคนพิการ เด็ก สตรี และคนชรา บําบัดรักษา ผูติดยาเสพติด กองทุน
พัฒนาชุมชนเมืองการจัดทําแผนปฏิบัติการชุมชน การประสานการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด ดําเนินการ สราง สวนสาธารณะ สถานที่อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนและเยาวชนมา
ออกกําลังกายรวมกัน หรือจัดกิจกรรมทางดนตรีอยางสรางสรรคจัดกิจกรรม กีฬา
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ง) สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ ไดแก สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการ
ประกอบธุรกิจ ประเภทตางๆ รองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
การเปดโอกาสใหเอกชนเขามีสวนรวม ในการดําเนินกิจการสาธารณะของเทศบาล (Privatization)

จ) สาขาการพัฒนาการเมือง - การบริหาร ไดแก ปรับปรุงและจัดระบบการบริการ
ใหสามารถอํานวยบริการ ใหแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธผลการพัฒนา
ของ เทศบาล การสงเสริม การบริหารจัดการที่ดี การดําเนินโครงการประเทศใสสะอาด การ
ฝกอบรม พัฒนาบุคคลกรของเทศบาลใหมีความรูความสามารถและประสบการณเพิ่มขึ้น

ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาทั้ง 5 สาขาดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดถูกกําหนดให
ดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาใหเปนไปโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอน
พรอมทั้งจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาและประสานงานห นวยงาน
ราชการตางๆ เขามารวมกันดําเนินการเพื่อใหการทํางานสอดคลองกันและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
พัฒนาเมืองอยางมีประสิทธิภาพน้ันจึงตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาคราชการ
และภาคประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคประชาชนที่เปนเจาของพื้นที่จะตองมีสวนรวมให มาก
ที่สุด ดังน้ันจึงเปนที่นาสนใจวาโครงการพัฒนาเมืองที่ผานมาในพื้นที่ศึกษาดังกลาวน้ีประชาชนได
เขามามีสวนรวมอยูในระดับใดและประชาชนสวนใหญมีความตองการการพัฒนาพื้นที่แหงน้ีไปใน
ทิศทางใด เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของประชาชน และ
การใชจายงบประมาณเพื่อการพัฒนาเปนไปอยางถูกทิศทางในโอกาสตอไป

2.1.4 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
ความหมายของการสื่อสาร คือ กระบวนการที่ผูสงสารและผูรับสาร มีปฏิสัมพันธกัน

ในสภาพแวดลอมทางสังคมเฉพาะ (George Gerbner, 1898-1937) น่ันคือ การสื่อสาร เปนการมี
สวนรวมในกิจกรรมที่ เปนปฏิสัมพันธกัน ระหวางผูสงสารและผู รับสาร ซึ่งหมายความวา
การสื่อสาร อยางนอยจะตองมีองคประกอบตอไปน้ี จึงจะเรียกวา การสื่อสาร ไดแก 1) ผูสงสาร
หรือผูกําหนดสาร (Sender, Source Creator) 2) สาร (Message, Information) 3) สื่อ หรือชองทางใน
การนําสาร สงไป (Channel) 4) ผูรับสาร (Receiver) 5) ผลการสื่อสาร (Feed back)

กระบวนการสื่อสาร เปนกระบวนการ ซึ่งประกอบดวย 1) การกําหนดสาร (Message
Design & Source Data) 2) การสงสารไปยังผูรับ (Process Sending) 3) สารถึงผูรับ และผูรับก็รับรู
ถึงสารที่สงมาน้ัน (Awareness) โดยปกติ ผูสงสาร และผูรับสาร จะประกอบดวยบุคคล 2 ฝาย คือ
ฝายผูสงสาร และฝายผูรับสาร หากผูสงสาร และผูรับสารเปนบุคคลคนเดียวกัน เรียกวา การสื่อสาร
ภายในบุคคล และผูสงสารมักจะเปนผูกําหนดสารที่จะสงไป สารที่จะสงไป มักจะถูกกําหนดขึ้นทั้ง
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จากผูสงสารเอง และจากบุคคลอ่ืน ไมวาจะอยูในรูปของวจนภาษา (สารที่แทนดวยคําพูด หรือการ
เขียน) หรือ อวจนภาษา (สารที่แทนดวยสัญลักษณอ่ืนที่มิใชคําพูด) ก็ตาม

กรณี ที่ผูกําหนดสาร และผูสงสาร เปนบุคคลคนเดียวกัน คือ สารที่ถูกกําหนดขึ้นน้ัน
เปนนามธรรมที่เกิดขึ้น หรือปรุงแตงขึ้นเปนองคความรู หรือผุดขึ้นโดยประจักษ ของผูสงสาร
น่ันเอง แลวตองการจะสงสารน้ันไปยังกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนผูรับสารกระบวนการสงสาร จะเร่ิม
ต้ังแต การบรรจุสารเขาไปในระบบการสง (Message Input & Sourse Input) ซึ่งประกอบดวย
สาร สื่อ เวลา โอกาส โดยอาศัยชองทางตางๆ เปนพาหะพาสารไปยังผูรับ (Process) สารที่สงไป
อาจจะอยูในรูปของภาษาพูด สัญลักษณ อักขระ สื่อ หรือชองทางที่ใชในการสง ขึ้นอยูกับวาเน้ือสาร
น้ันจะอยูในรูปใด โดย ในการสงสาร จะตองกําหนดเวลา หมายถึง จํานวนเวลา (วินาที, นาที,
ชั่วโมง) และระยะเวลา (Time) หรือ คร้ัง เพื่อใหผูรับสาร มีโอกาสในการรับ หมายถึง ชวงเวลาที่
พอเหมาะพอดีที่ผูรับสาร สามารถรับรูถึงสาร

การสื่อสารจะสําเร็จสมบูรณ ตอเมื่อผูสงสารรับทราบถึงปฏิกิริยาของผูรับสาร หลังจาก
รับสารน้ันแลว

การสื่อสารจะมีคุณคา ก็ตอเมื่อ ผูรับสารเกิดการรับรู (Awareness) เกิดองคความรู
(Knowledge) เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่น จนยอมรับขอเสนอหรือเงื่อนไขในสารน้ัน (Acceptation)
หรือเกิดการตัดสินใจอยางใดอยางหน่ึง (Decision) ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(Behavior)

การสื่อสารในความหมายของระบบบุญนิยม หรือ การสื่อสารบุญนิยม จะอาศัยกรอบ
ทฤษฎีและคําอธิบายของการสื่อสารขั้นพื้นฐาน เพื่ออธิบายใหเห็นถึงพฤติกรรม กระบวนการ
และผลของการสื่อสารที่มีทิศทางและเปาหมาย จากลบไปสูบวก (Benefit of disgorge)

ทฤษฎีและแบบจําลองการสื่อสาร
ทฤษฎี คือขอความเกี่ยวกับการทํางานของสิ่งตางๆ หรือขอความที่แสดงความสัมพันธ

ระหวางขอเท็จจริงตางๆ
แบบจําลอง เกิดจากความพยายาม ที่จะอธิบายปรากฏการณทางการสื่อสารแบบตางๆ

จึงสรางแบบจําลองขึ้น
แบบจําลองทฤษฎีการสื่อสารมีอยู 4 แบบ คือ (ประชัน วัลลิโก, 2534)
(1) ทฤษฎีการสื่อสารเชิงระบบพฤติกรรม
(2) ทฤษฎีการสื่อสารเชิงพฤติกรรมการเขาและถอดรหัส
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(3) ทฤษฎีการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ
(4) ทฤษฎีการสื่อสารเชิงปริบททางสังคม

1. ทฤษฎีการสื่อสารเชิงระบบพฤติกรรม มีลักษณะดังน้ี
1.1 เปนการมองการสื่อสารทั้งระบบ คลายเคร่ืองจักรกล ระบบการรับสงขอมูล

ขาวสารจะเกิดขึ้นได ตอเมื่อมีแหลงขาวสาร (ผูสง) สงสัญญาณผานชองทางการสื่อสารไปยัง
จุดหมายปลายทาง (ผูรับสาร)

1.2 เปนการสื่อสารแบบตัวตอตัว ที่เห็นหนาตาของผูรับและผูสงได
1.3 มีการกระทําสะทอนกลับ (Feed back)
1.4 มีสภาพแวดลอมทางสังคม จิตวิทยา กาลเวลา สถานที่ เปนปจจัยในการสื่อสาร

และประกอบคําอธิบาย และใหเหตุผล
1.5 เปนการสื่อสารแบบตอเน่ือง (เปนวงกลม)
1.6 เปนการสื่อสารเร่ืองใหม ๆ
1.7 ผูสื่อสาร เปนผูกําหนดความหมาย และเจตนารมณของสารที่สงไป

2. ทฤษฎีการสื่อสารเชิงพฤติกรรมการเขาและถอดรหัส มีลักษณะดังน้ี
2.1 ถือวาการเขารหัสและการถอดรหัสเปนหัวใจของการสื่อสาร
2.2 กระบวนการเขารหัส และถอดรหัส คือ รูปแบบของการควบคุม ตรวจสอบ หรือ

มีอํานาจเหนือสิ่งแวดลอม
2.3 อธิบายกิจกรรมของการเขารหัส และถอดรหัส 3 ประการ

2.3.1 การรับรหัส-ถอดรหัส (Perception or Decoding)
2.3.2 การคิด-ตีความ (Cognition or Interpretation)

2.3.3 การตอบสนอง-การเขารหัส (Response or Eencoding)
3. ทฤษฎีการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ ทฤษฎีน้ีวางหลักเกณฑไววา

3.1 การสื่อสาร หรือ ปจจัยทางการสื่อสาร เปนเคร่ืองมือในการสรางปฏิสัมพันธ
และสรางความสัมพันธระหวางเน้ือหาขาวสาร กับบุคคล

3.2 ปฏิสัมพันธแสดงออกมาทางพฤติกรรมตาง ๆ ของผูรับสาร ดังน้ัน พฤติกรรม
ทั้งหลายจึงเกิดจากพฤติกรรมทางการสื่อสารทั้งสิ้น ตัวแปรทางการสื่อสาร ที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธ
ที่ไมเหมือนกัน มี 3 ประการ คือ

3.2.1 ปจจัยดานผูสงสาร บุคลิกภาพของผูสงสาร ความนาเชื่อถือของผูสงสาร
ทัศนคติของผูสงสาร ความคิด อิทธิพลของขาวสาร
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3.2.2 ปจจัยผูรับสาร ความรูสึกของผูรับสารตอขาวสาร บุคลิกภาพเปน
ตัวกําหนดปฏิกิริยาตอบเน้ือหาขาวสาร

3.2.3 ปฏิกิริยาตอเน้ือสารเดียวกัน จะแตกตางกันไปตามอารมณ ความรูสึกนึกคิด
บุคลิกภาพของผูรับสารที่แตกตางกัน ตัวแปรทางการสื่อสาร ที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธที่แตกตางกัน
มี 4 ประการ คือ

(1) ปจจัยผูสงสาร
(2) ปจจัยผูรับสาร
(3) ปจจัยทางดานสังคม หมายถึงอิทธิพลทางสังคม เพราะ คนเราตองปรับตัวใหเขากับ

สังคม เพื่อใหสังคมยอมรับ
(4) ลักษณะของเน้ือหาขาวสาร ลักษณะของเน้ือหาขาวสารสรางปฏิกิริยาของผูรับสาร

ไดแตกตางกัน ที่สําคัญคือ รูปแบบการเรียบเรียงเน้ือหา การจัดลําดับภาษาที่ใช การเลือกประเด็น
การจัดลําดับของเน้ือหา

4. ทฤษฎีเชิงปริบททางสังคม ทฤษฎีน้ีอธิบายวา
4.1 กระบวนการสื่อสาร เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น ภายใตอิทธิพลทางสังคมและ

วัฒนธรรม
4.2 สภาพแวดลอมทางสังคมมีอิทธิพลอยางสําคัญที่ทําใหการสื่อสารเกิดขึ้นได

ดังน้ัน สังคมเปนปจจัยที่ควบคุมแหลงขาวสาร
4.3 สังคมเปนปจจัยการไหลของขาวสาร และผลของขาวสาร ทําใหการไหลของ

ขาวสารเปลี่ยนแปลงไดทุกคร้ังทุกเมื่อ
จากแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การสื่อสาร เปนการ

มีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนปฏิสัมพันธกัน ระหวางผูสงสารและผูรับสารและการสื่อสารจะสําเร็จ
สมบูรณ ก็ตอเมื่อผูสงสารรับทราบถึงปฏิกิริยาของผูรับสาร หลังจากรับสารน้ันแลว กลาวคือ เมื่อ
องคประกอบของการสื่อสารซึ่งไดแก ผูสงสาร หรือผูกําหนดสาร ไดทําการสงสารโดยใชสื่อหรือ
ชองทางในการนําสาร ในรูปแบบของการประกาศเพื่อสงไปสารผูรับสารและมิไดมีการติดตามผล
การสื่อสารวาผูรับสารสามารถรับทราบขอมูลไดครบถวน สมบูรณและเขาใจในเน้ือหาสาระรวมถึง
ความสําคัญของสารน้ันมากหรือนอยเพียงใด ก็จะสงผลให การสื่อสารจะไมเกิดการมีคุณคา เพราะ
เมื่อ ผูรับสารไมเกิดการรับรู ไมเกิดองคความรู ไมเกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่น จนยอมรับขอเสนอหรือ
เงื่อนไขในสารน้ัน หรือเกิดการตัดสินใจอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หรือเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการน้ัน การสื่อสารน้ันก็ถือวาไมสําเร็จสมบูรณ
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2.1.5 แนวคิดเร่ืองการกระจายอํานาจ
2.1.5.1 กรอบแนวคิดพื้นฐานวาดวยการรวมศูนยอํานาจ

ภายใตรัฐหน่ึงๆ ยอมมีความจําเปนที่จะตองมีการรวมศูนยอํานาจไวที่สถาบัน
การเมืองการปกครอง ในศูนยกลางเสมอ เพื่อมีบทบาทในเวทีระหวางประเทศหรือระดับโลก
เน่ืองจากไมมีกลไกที่เปนตัวแทนอันชอบธรรมที่จะออกไปมีบทบาทหนาที่ในการสรางพันธมิตร
ในทางยุทธศาสตร การเจรจาตอรองในดานผลประโยชนทางการคาระหวางประเทศ หรือการมี
ตัวแทนเขาไปน่ังในการประชุมระหวางประเทศ รวมถึงการเขาเปนสมาชิกในองคการระหวาง
ประเทศ ดังน้ัน รัฐบาลสวนกลางหรือรัฐบาลระดับชาติจึงมีหนาที่ในดานความสัมพันธภายนอก
หรือกิจการวิเทศสัมพันธของรัฐ และมีความสําคัญในฐานะตัวกลางที่คอยประสานและสรางความ
รวมมือในระหวางบรรดาสถาบันทางการเมืองการปกครอง นอกศูนยกลาง เพื่อสรางความเปน
เอกภาพและความรวมมือในการกระทําการตาง ๆ เพื่อผลประโยชนรวมกัน (Mutual Interests)
ภายในรัฐ ในกรณีน้ี รัฐบาลสวนกลางมักเขาไปมีบทบาท ควบคุมระบบเศรษฐกิจและขนสง เปนตน

การรวมศูนยอํานาจจําแนกไดใน 2 ลักษณะ คือ
1) การรวมศูนยอํานาจในทางการเมือง หมายถึง ความจําเปนที่จะตองมีสถาบันทาง

การเมืองที่เปนศูนยกลางในการสรางความเปน เอกภาพในทางการเมืองภายในรัฐ เพื่อทําหนาที่ใน
การเปนตัวแทนและสะทอนถึงเจตจํานงรวมกันของคนภายในรัฐ แหงน้ันๆ

2) การรวมศูนยอํานาจในทางการปกครอง หมายถึง ความจําเปนที่จะตองมีการกําหนด
แบบแผนรวมกันหรือการจัดระเบียบในทางการ ปกครองภายในรัฐน้ันๆ รวมถึงการจัดระบบบริการ
สาธารณะตางๆ ภายใตรัฐในดานที่ถือวาจําเปนสําหรับประชาชนทั่วทุกพื้นที่ที่จะตองไดรับ อยาง
ถวนหนา หรือภายใตมาตรฐานอันเดียวกัน

การรวมศูนยอํานาจมีหลักการที่เปนตัวกําหนดคุณลักษณะอยู 3 ประการ คือ
1) แหลงที่มาของความสามารถในการใชความรุนแรงโดยชอบธรรมของรัฐจะตอง

ขึ้นอยู กับสวนกลาง คือ กิจการทหารและตํารวจ รัฐจําเปนตองมีกองกําลังทหารในการปกปอง
คุมครองภัยคุกคามจากภายนอกรัฐ ขณะที่กิจการตํารวจจําเปนตองมีเพื่อทําใหบรรดากฎเกณฑใน
การรวมอยูรวมกัน ของคนภายในรัฐ

2) อํานาจในการตัดสินใจสูงสุดอยูที่สวนกลาง
3) ความสัมพันธระหวางองคกรวางอยูบนหลักอํานาจการบังคับบัญชา มีการลําดับชั้น

การบังคับบัญชา (Hierarchy) ที่อํานาจในการสั่งการตางๆ ทั้งในดานการกระทํา และตัวบุคคล
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ผูกระทํา มีลักษณะจากบนลงลาง (Top-down Approach)การรวมศูนยอํานาจมีทั้งขอดีและขอเสีย
สําหรับเหตุผลที่รองรับขอดีของการสรางความชอบธรรมใหกับการรวมศูนยอํานาจ ประกอบดวย

1) ความเปนเอกภาพของชาติ (National Unity) เน่ืองจากรัฐบาลสวนกลางเปนสถาบัน
เดียวที่สามารถกระทําการในนามของผล ประโยชนสวนรวม การมีรัฐบาลกลางที่เขมแข็งยอมเปน
สิ่งสําคัญ หากรัฐบาลกลางออนแอ ยอมจะนําไปสูการตอสูขัดแยงระหวางสวนตางๆ ในสังคม
และปราศจากซึ่งความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน

2) ความเปนแบบแผนอันเดียวกัน (Uniformity) เน่ืองจากวามีแตเพียงรัฐบาลกลางที่
สามารถวางหลักกฎหมายและระบบบริการ สาธารณะตางๆ ที่เปนแบบแผนและมาตรฐานเดียวกัน
ได ยอมทําใหเกิดการยึดโยงชุมชนที่อยูในสวนตางๆ ของประเทศเขาไวดวยกัน

3) ความเสมอภาคภายในชาติ (Equality) เน่ืองจากการกระจายอํานาจมีจุดออนตรงที่
รัฐบาลที่อยูนอกศูนยกลางออกไปถูก ผลักใหตนเองตองอาศัยทรัพยากรที่มีอยูภายในทองถิ่นหรือ
ภูมิภาคของตนเปน หลัก จึงมีแตเพียงรัฐบาลกลางที่สามารถแกไขความไมเทาเทียมอันเกิดจากความ
แตก ตางในทรัพยากรระหวางชุมชนตางๆ ภายในรัฐ

4) ความมั่งคั่งของชาติ (Prosperity) ที่ผานมา การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการรวมศูนย
อํานาจมักจะไปดวยกันเสมอ การมีรัฐบาลกลางที่เขมแข็งยอมทําใหสามารถกําหนดทิศทางการ
พัฒนาหรือการวาง แผนในทางเศรษฐกิจของชาติได อันจะนําไปสูการระดมทรัพยากรจากสวน
ตางๆ ภายในสังคม ในรัฐที่มีการรวมศูนยอํานาจอยางมาก อํานาจทั้งในทางการเมืองและการบริหาร
ปกครองภายในประเทศถูกรวบเอาไวที่รัฐบาล กลางหรือตัวแทนของรัฐบาลกลางอยางเขมขน
ปรากฏจุดออนหรือขอเสีย ไดแก

1) ความลาชาในการตัดสินใจ การกระทําการใดๆ ของเจาหนาที่หรือองคกรของรัฐบาล
กลางยอมตองเปนไปตามอํานาจการตัดสินใจ หรือวินิจฉัยสั่งการของสวนกลาง และตองเปนไป
ตามลําดับชั้นการบังคับบัญชา ก็ยอมทําใหการทํางานตางๆ โดยเฉพาะในดานการบริการสาธารณะ
เปนไปอยางลาชาและไมทันตอความตองการ ของประชาชน

2) ความทั่วถึงและประสิทธิภาพของการจัดทําบริการสาธารณะเปนไปไดยาก
หากบริการสาธารณะเกือบจะทั้งหมดเปนหนาที่ของรัฐบาลกลางยอมเปนเร่ือง ลําบากที่จะจัดทํา
บริการสาธารณะที่มีอยูมากประเภทใหไดผลดีและทั่วถึงทุก ชุมชนทองถิ่นได

3) การบริการสาธารณะที่ไมสอดคลองกับปญหาและความตองการของแตละชุมชน
ทอง ถิ่น เน่ืองจากในแตละพื้นที่ยอมมีลักษณะของปญหา ผลประโยชน และความตองการที่
หลากหลาย โครงสรางทางการเมืองการปกครองที่รวมศูนยยอมเปนอุปสรรคตอการจัดทําบริการ
สาธารณะไปตามความจําเปนของแตละพื้นที่ได
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4) เปนอุปสรรคตอการเติบโตของวัฒนธรรมการมีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย การรวมศูนยอํานาจทั้งในทางการเมืองและการปกครอง ยอมเปนการปดโอกาสที่
ประชาชนจะไดเรียนรู ฝกฝน และมีประสบการณในการปกครองตนเอง (Self-government)

2.1.5.2 กรอบแนวคิดพื้นฐานวาดวยการกระจายอํานาจ
แนวคิดพื้นฐานที่เปรียบเสมือนกับกรอบความคิดใหญในการจัดระบบการปกครองทอง

ถิ่นน้ัน คือ แนวคิดวาดวย การกระจายอํานาจ (Decentralization) ไดมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
หากแตมีความแตกตางหลากหลายอยูคอนขาง มาก จึงทําใหเกิดคําอธิบายและการใหความหมาย
ของคําดังกลาวเอาไว ดังน้ี

โภคิน พลกุล (2528 อางใน นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ, 2546) และ อิสสระ
นิติทัณฑประภาส (2533 อางใน นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ, อางแลว) ไดใหขอสังเกตวา
มีความหมายตามหลักภาษาฝร่ังเศสคือ การเอาอํานาจออกไปจากศูนยกลาง ปญหาที่ตามมาคือ
อํานาจ หมายถึงอะไร ในขณะที่ จรัส สุวรรณมาลา (2538 อางใน นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ,
อางแลว) ไดต้ังขอสังเกตวา ผูคนสวนใหญมักตีความคําวา อํานาจ ในคํากระจายอํานาจหมายถึง
อํานาจอธิปไตย มักกลาวกันวาไมสามารถแบงแยกได ในความหมายด้ังเดิมของคําดังกลาวมิไดเนน
เร่ือง อํานาจ (Power) หากแตเปนเร่ืองของ สภาวะศูนยกลาง (Central) และสภาวะการกระจาย
อํานาจ (Decentral) เปนสําคัญ คําวา Decentralization จึงควรหมายถึง การกระจายอํานาจในการ
ตัดสินใจ มิใชการแบงอํานาจอธิปไตยของชาติ การกระจายอํานาจสูภูมิภาคและทองถิ่นมิใชการ
สรางอธิปไตย หากแตเปนการให (ยอมรับ) สิทธิในการปกครองตนเองของชุมชนและภูมิภาค
ภายใตอธิปไตยของชาติหน่ึงๆ รวมกัน

Samuel Humes IV (1991 อางใน นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ, อางแลว) เสนอวา
ควรใหเปนเร่ืองของการจัดสรรแบงปนอํานาจ (Distribution of Power) กลาวคือ เมื่อพูดถึงการ
กระจายอํานาจภายใตบริบทของการบริหารปกครองในพื้นที่เรียกวา ทองถิ่น (Local Governance)
ควรเปนเร่ืองของจัดสรรหรือแบงปนอํานาจ? (Distribution) มิใชการแบงแยกอํานาจ (Division) คํา
ดังกลาวมักนําไปสูความสับสนหรือปะปนกับการใชแนวคิดเร่ือง รัฐธรรมนูญกับการแบงแยก
อํานาจ (Constitutional Division of Power between Nation and State) ขณะที่คําวา จัดสรร/แบงปน
อํานาจ มีความสอดรับและอยูในขอบวงของแนวคิดตางๆ ในเร่ืองการกระจายอํานาจจากสวนกลาง
ไปสูทองถิ่นมากกวา เชน แนวคิดในเร่ือง (De) centralization, (De) concentration, Devolution และ
Delegation
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การกระจายอํานาจในความหมายกวางๆ คือ การจัดสรรหรือแบงปนอํานาจการ
ตัดสินใจ (หรือในภาษากฎหมายของไทยเรียกวา การวินิจฉัยสั่งการ) อันเกี่ยวของกับกิจการ
สาธารณะ (Public Affairs) ของรัฐสวนกลางไปยังหนวยงานหรือองคกรอ่ืนๆ ในรูปแบบของการ
กระจายอํานาจ มีอยูดวยกันหลายระดับและหลายรูปแบบ การกระจายอํานาจ ควรเปนเร่ืองของ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในระบบการเมืองหน่ึงๆ (Manor, 1999 อางใน นครินทร
เมฆไตรรัตน และคณะ, อางแลว) สามารถแจกแจงขอบขายหรือรูปแบบของการกระจายอํานาจได 5
ลักษณะ ไดแก

1) การกระจายอํานาจโดยจําเปนหรือโดยปริยาย (Decentralization by Default) เกิดจาก
สภาวการณที่สถาบันหรือองคกรของรัฐเกิดความลมเหลวในการดําเนิน กิจกรรมตางๆ มิอาจ
สามารถจะเขาไปใชอํานาจหรืออิทธิพลในดินแดนที่ตนปกครองอยูได และจากสภาวะที่ประชาชน
ในระดับรากหญาเกิดความไมเชื่อใจในรัฐบาล เหลาน้ีจึงเปนผลใหประเทศที่มีภาคประชาสังคมมี
ความต่ืนตัวและเขมแข็ง จําเปนตองลุกขึ้นมาดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อชุมชนของตนดวยตนเองโดย
ที่รัฐบาลเองก็ไมไดต้ังใจใหเกิดขึ้น

2) การแปรรูปกิจการของภาครัฐ (Privatization) ไดแก การโยกโอน (Handover) กิจการ
บางอยางที่เคยจัดทําโดยหนวยงานของรัฐไปใหภาคเอกชนเปนผูจัดทําแทน เชน กิจการขนสง
มวลชน กิจการโทรคมนาคม การไฟฟา และการประปา เปนตน

3) การกระจายอํานาจภายใตหลักการแบงอํานาจ (Deconcentration) หมายถึง การแบง
อํานาจของรัฐบาลกลางไปยังองคกรในระดับรองที่ออกไปทํางานในพื้นที่นอก ศูนยกลางหรือ
ทองถิ่น โดยที่องคกรภายใตหลักการแบงอํานาจน้ีจะมี อิสระตามสมควรในการตัดสินใจตางๆ
ภายในพื้นที่ที่ตนดูแล แตทั้งน้ีอํานาจการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายตางๆ ยังคงอยูที่
สวนกลาง บางคร้ังจึงเรียกการกระจายอํานาจในลักษณะน้ีวา? การกระจายอํานาจทางการบริหาร
(Administration Decentralization) (Parker, 1995 อางใน นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ, อาง
แลว)

4) การกระจายอํานาจภายใตหลักการมอบอํานาจ (Delegation) มีระดับของการกระจาย
อํานาจที่ใหอิสระสูงกวาการแบงอํานาจ การกระจายอํานาจเนนในเชิง ภารกิจหนาที่มีการกําหนด
ภารกิจเฉพาะที่ชัดเจนใหองคกรเหลาน้ันสามารถตัดสินใจและใช อํานาจหนาที่ภายในขอบเขตของ
ตนไดโดยอิสระ แตรัฐสวนกลางก็ยังคงมีอํานาจอยูเหนือองคกรเหลาน้ีโดยอาศัยมาตรการทาง
กฎหมายเปนกรอบในการควบคุมและกํากับบทบาทองคกรภายใตหลักการมอบอํานาจ รวมถึง
อํานาจในการจัดต้ังและยุบเลิกองคกรภายใตหลักการมอบอํานาจ
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5) การกระจายอํานาจภายใตหลักการโอนอํานาจ (Devolution) ถือเปนการกระจาย
อํานาจที่สะทอนใหเห็นถึงระดับของการกระจายอํานาจที่กวาง ขวางมากที่สุด ถูกใชเพื่ออธิบายถึง
สภาวะที่รัฐสวนกลางมีการถายโอนหรือยกอํานาจการตัดสิน ใจในเร่ืองตางๆ ไปยังองคกรตัวแทน
ของพื้นที่ ชุมชน หรือทองถิ่นตางๆ อยางกวางขวาง สวนกลางจะไมเขามามีบทบาทหรือแทรกแซง
การทํางานขององคกรภายใตหลักการโอน อํานาจหรือการแทรกแซงจะเกิดขึ้นตองเปนไปอยาง
จํากัด ดังน้ัน จึงมีการเรียกการกระจายอํานาจในลักษณะน้ีวา การกระจายอํานาจในทางการเมือง
หรือ การกระจายอํานาจที่เนนความเปนประชาธิปไตย(Political of Democratic Decentralization)
ทั้งน้ี การโอนอํานาจเทาที่ปรากฏมีอยูดวยกันใน 2 ระดับ ไดแก

ระดับที่หน่ึง การโอนอํานาจในทางการปกครอง ( Administration Devolution)
สอดคลองกับการจัดรูปการปกครองทองถิ่นตามหลัก การปกครองตนเอง (Local-self Government)
เปนหลักการที่เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมีการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทอง ถิ่นที่เปนของ
ตนเอง โดยตนเอง และเพื่อตนเอง โดยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเปนอยางสูงในการ
ดูแลชีวิตความเปน อยูและสามารถจัดทํากิจการตางๆ เพื่อตอบสนองตอปญหาและความจําเปน
ภายในชุมชนของตนไดอยางกวางขวาง อีกทั้งยังมีความเปนอิสระทั้งในทางการคลังและบุคลากร

ระดับที่สอง การโอนอํานาจในทางนิติบัญญัติ (Legislative Devolution) เปนรูปแบบ
ของการกระจายอํานาจขั้นสูงสุดที่เปนไปภายใตการจัดรูปแบบการ ปกครองในระบบรัฐเด่ียว
(Unitary System) จนมีลักษณะเขาใกลกับระบบสหพันธรัฐ (Federal System) (Heywood, 2002 อาง
ใน นครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ, อางแลว) เปนการถายโอนอํานาจจากสวนกลางไปยังพื้นที่
หรือทองถิ่นหน่ึงๆ โดยเปดโอกาสใหชุมชนที่ไดรับการโอนอํานาจสามารถที่จะกําหนดชะตากรรม
ในทางการ เมืองไดดวยตนเอง (Home Rule) ผานการจัดต้ังสถาบันทางการเมืองในรูปสภา
(Assembly) ที่เปนของตนเอง

จากรูปแบบการกระจายอํานาจทั้ง 5 ลักษณะ เมื่อนํามาใชภายใตบริบทของการศึกษาที่
เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น การกระจายอํานาจจึงควรจะครอบคลุมเฉพาะรูปแบบที่สามถึง
รูปแบบที่หาเทาน้ัน ขณะที่สองรูปแบบแรกควรจัดแยกออกไป เน่ืองจากวา การกระจายอํานาจใน
รูปแบบแรก เปนการเกิดขึ้นเองโดยประชาชนมิใชเปนผลจากการดําเนินการจัดสรรหรือแบงปน
อํานาจจากรัฐบาลสวนกลาง ขณะที่การกระจายอํานาจในลักษณะของการแปรรูปกิจการภาครัฐน้ัน
ทายที่สุดมิไดนําไปสูสภาวะของการกระจายอํานาจที่เปนจริง

จากความหมายและขอบขายโดยกวาง เมื่อจํากัดกรอบการมองโดยอยูบนฐานคิดเร่ือง
การบริหารปกครองในพื้นที่ทอง ถิ่น ทําใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
หลักการกระจายอํานาจ แตเน่ืองจากการกระจายอํานาจน้ันมีหลายระดับ หมายความวา ระบบการ
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ปกครองทองถิ่นในประเทศหน่ึงๆ ยอมมีอํานาจและความเปนอิสระที่มากนอยแตกตางกันออกไป
อีกทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดต้ังขึ้นมีลักษณะของการผสมผสานแนวคิด การกระจาย
อํานาจที่ตางรูปแบบกัน

2.1.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
2.1.6.1 งานวิจัยดานการพัฒนาเมือง
สาธิต  เพชรนอย (2549) ไดทําการศึกษาเร่ือง การจัดการจราจรในเขตคูเมืองเชียงใหมที่

เอ้ือตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความเปนไปไดของแนวทางการจัดการ
จราจรในเขตคูเมืองเชียงใหมที่เอ้ือตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และ 2) ปญหาและอุปสรรคของแนว
ทางการจัดการจราจรในเขตคูเมืองเชียงใหมดังกลาว ไดเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่สังกัดหรือประจําอยู และประชาชนทั่วไป รวมถึงภาคธุรกิจที่มีกิจธุระตอง
สัญจรไปมาหรือมีสวนที่ตองเดินทางเขาไปเกี่ยวเน่ืองในเขตคูเมือง และมีสถานประกอบการทาง
ธุรกิจอยูในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม การวิจัยน้ีใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงประชาชนที่เปน
กลุมตัวอยาง โดยการแจกแบบสอบถาม จํานวน 300 คน และสัมภาษณ จํานวน 18 คน สถิติที่
ประกอบการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ และคารอยละ ผลการศึกษาพบวา

1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาสภาพปญหาการจราจรในเขตคูเมืองเชียงใหมมี
ปญหาติดขัดเฉพาะชวงเวลาเรงดวนมากที่สุด คือ ในชวงเชากอนเวลาทํางานและชวงเย็นตอนเวลา
เลิกงาน โดยผูตอบแบบสอบถามเห็นวาหนวยงานที่เกี่ยวของกับปญหาการจราจรในเขตคูเมืองมี
ความพรอมในการแกไขปญหาเปนบางหนวยงานเทาน้ัน

2) ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการแหร้ิวขบวนบนถนนมีผลกระทบตอการจราจรในเขต
คูเมือง โดยเห็นวาการแหขบวนจะทําใหการจราจรติดขัดเปนบางชวงเวลา แตบางสวนเห็นวาทําให
การจราจรติดขัดเพิ่มขึ้นตลอดเวลา อยางไรก็ตามยังมีผูตอบแบบสอบถามที่เห็นวาการแหร้ิวขบวน
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ไมมีผลกระทบตอการจราจรในเขตคูเมือง

3) ผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากเห็นดวยกับการจัดการจราจรในเขตคูเมืองที่เอ้ือตอ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยการจัดการแหร้ิวขบวนในคูเมือง เน่ืองจากเห็นวาการแหร้ิวขบวนทาง
นํ้าจะชวยสรางสัญลักษณใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมได และการจัด
ขบวนแหทางนํ้า จะชวยลดผลกระทบดานปญหาการจราจรติดขัดในทองถนน และทําใหระบบการ
จัดการนํ้าในคูเมืองจะมีประสิทธิภาพขึ้นกวาเดิม อีกทั้งชวยสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ ของทองถิ่นได
หลากหลายรูปแบบ และบางสวนก็เห็นวาการแหร้ิวขบวนทางนํ้า จะทําใหภูมิทัศนรอบคูเมืองไดรับ
การดูแลดีขึ้นกวาเดิม สวนผูตอบแบบสอบถามที่ไมเห็นดวยกับการจัดระบบการแหร้ิวขบวนใน
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คูเมือง เน่ืองจากสวนใหญเห็นวาการแหร้ิวขบวนทางบก มีตอเน่ืองมายาวนานจนกลายเปน
สัญลักษณของเชียงใหม การจัดแหทางบกนาจะมีความสวยงามมากกวาทางนํ้า และนักทองเที่ยว
สามารถเขามามีสวนรวมจํานวนมาก

จากการทําการศึกษาเร่ือง การจัดการจราจรในเขตคูเมืองเชียงใหมที่เอ้ือตอการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ ไดมีความใกลเคียงกันในสวนของพื้นที่ทําการศึกษา ซึ่งเปนพื้นที่บริเวณคูเมือง
เขตเทศบาลนครเชียงใหม จากงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวา ชุมชนโดยรอบคูเมือง
เชียงใหมน้ันยังไมไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่โดยรัฐเทาที่ควร

2.1.6.2 งานวิจัยดานการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเมือง
พัชรินทร รัตนวิภา (2547) ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา

มลพิษทางอากาศของสมาชิกองคกรชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปไดวาการ
มีสวนรวมในการปองกันและแกไขมลพิษทางอากาศของสมาชิกองคกรชุมชนในเขตเทศบาล นคร
เชียงใหม ในดานขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบ น้ันพบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิงและจะอยูในชวงอายุ 41-50 ป สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง โดยเฉลี่ยมี
รายไดอยูในชวงระหวาง 500-5,000 บาท/เดือน และกลุมที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนสมาชิก
กลุมพัฒนาสตรีและความคิดเห็นของผูที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา
มลพิษทางอากาศของสมาชิกองคกรชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหมน้ัน สวนใหญจะพบปญหา
ในดานแหลงมลพิษที่เกิดจากยายพาหนะอยูในระดับสูงและมลพิษที่เกิดจากเตาเผาขยะและเตาเผา
ศพอยูในระดับปานกลาง การมีสวนรวมของสมาชิกในองคกรชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
กับการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศน้ัน สมาชิกทั้ง 4 ชุมชน ไดแก ชุมชนศรีมงคล
ชุมชนตนขาม ชุมชนระแกงและชุมชนศรีวิชัยการปองกันและแกไขปญหามลพิษที่เกิดจากแหลง
ยานพาหนะ เตาเผาขยะและเตาเผาศพอยูในระดับปานกลาง สวนรูปแบบของการมีสวนรวมที่ควร
จะเปนไปในอนาคตของชุมชนทั้ง 4 ในการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศน้ันควรมี
รูปแบบการมีสวนรวมในดานตอไปน้ี

1) เรงการรณรงค การประชาสัมพันธ เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศใหกับประชาชาในดานตางๆ ที่เกี่ยวของไดรับทราบ

2) สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในดานมลพิษ
ทางอากาศ
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3) สงเสริมใหหนวยงานทองถิ่นรวมกับตัวแทนชุมชนใหมีการตรวจสอบสภาพอากาศ
ภายในชุมชนเปนประจําทุกปและใหประชาชนทุกคนภายในชุมชนรวมกันสังเกตสภาพอากาศ
ภายในชุมชน

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวาการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ
พัฒนาของรัฐยังไมปรากฏใหเห็นชัดเจนมากนัก แสดงใหเห็นวาการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองที่
ผานมาโดยรัฐอาจยังไมเปนที่พึงพอใจของประชาชนสวนใหญ ทั้งยังไมปรากฏการวิเคราะหใน
ประเด็นการมีสวนรวมของประชาชนและงานวิจัยฉบับอ่ืนๆ ยังใหขอมูลตรงกันวา ประชาชนยินดี
เขามีสวนรวมในโครงการพัฒนาตางๆ  ของรัฐแตยังขาดโอกาสในการเขาถึงการมีสวนรวมดังกลาว
และยังมีบางชุมชนพยายามสรางภูมิคุมกันใหแกชุมชนของตนเองในระดับทองถิ่นเพื่อจัดการปญหา
สิ่งแวดลอมภายในชุมชนของตนเองนอกเหนือจากการพึ่งพาหนวยงานของรัฐ

ปวันพัสชร บุญยะชัยชนะ (2552) ทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนดานการ
จัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดมาจากการสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญจากประชาชนที่อาศัยอยูภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จํานวน 400 ราย รวมทั้งใชกลุม
ตัวอยางจากเจาหนาที่จัดเก็บขยะของเทศบาลนครเชียงใหม ประธานชุมชนทําการรวบรวมขอมูล
โดยใชเคร่ืองมือซึ่งเปนแบบสัมภาษณและแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง

ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมระดับการมีสวนรวมของประชาชนดานการจัดการขยะ
อยูในระดับไมมีสวนรวมมากที่สุด คือ ไมมีสวนรวมทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น
ไมมีสวนรวมในการคิดวางแผนในกิจกรรมหรือโครงการ ไมมีสวนรวมในการประชุมและทราบถึง
ปญหาสาเหตุ ไมมีสวนรวมในการคิดวางแผน ไมมีสวนรวมในการเสนอปญหาความตองการ
และไมมีสวนรวมในการประเมินผลในกิจกรรมหรือโครงการ รองลงมา มีสวนรวมในระดับนอย
คือ มีสวนรวมในการประชาสัมพันธหรือชักชวนใหรวมทํากิจกรรม เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
หรือโครงการ ซึ่งดูไดจากการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการที่ทางเทศบาลเปนผูกําหนด เชน
กิจกรรมโครงการจัดรถคัดแยกขยะออกใหบริการ กิจกรรมรณรงคจัดทิ้งขยะใหเปนที่ทางหรือการ
คัดแยกขยะที่จัดทิ้ง กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะดวยวิธีตางๆ กิจกรรมประกวดคําขวัญ
รณรงคประชาสัมพันธดานการคัดแยกขยะ และการกําหนดอัตราการเก็บขยะ คือ ประชาชนยังไมมี
โอกาสในการเขาไปรวมขั้นตอนการคนหาปญหาการกําหนดแนวทางแกไข ปญหาการ
ประชาสัมพันธ หรือชักชวนรวมในโครงการรวมถึงการประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการอาจกลาว
วาประชาชนยังไมไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการอยางแทจริง สวนการศึกษาปญหา
และอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนดานการจัดการขยะ
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จากการศึกษา พบวาสวนใหญเห็นวาการจัดการปญหาขยะยังไมเปนที่นาพึงพอใจ
ประชาชนไมเล็งเห็นความสําคัญในการแยกขยะกอนที่จะนําไปทิ้งหรือกําจัด ขยะมีปริมาณมากทํา
ใหเสียเวลา ยากตอการแยก ขาดแนวทางหรือขาดการสงเสริมใหความรวมมือในการแยกขยะ การ
ใชประโยชนที่เกิดมาจากขยะ ขาดงบประมาณและขาดการใหการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการ
แยกขยะ ขาดการรณรงคและการประชาสัมพันธที่เกี่ยวกับความรูและความเขาใจรวมไปถึง
ประชาชนไมมีสวนรวมในการจัดทําโครงการ นอกจากน้ันยังพบปญหาจากการสังเกตแบบมีสวน
รวมในเร่ืองของไมมีการใชนโยบายเชิงบังคับหรือออกกฎหมายทองถิ่น หรือบังคับใชกฎหมาย
ทองถิ่นอยางจริงจัง อาจจะเน่ืองมาจากประชาชนคือฐานเสียงสําคัญของกลุมการเมืองทองถิ่น
และปญหาความสัมพันธระหวางกลุมการเมืองทองถิ่ นกับชุมชนหรือกลุมผลประโยชน
จนกอใหเกิดการจัดเก็บขยะไมเทาเทียมกันในแตละพื้นที่ สวนปญหาและอุปสรรคในเร่ืองของการ
จัดเก็บใบไมและกิ่งไม ซึ่งประชาชนระบุบวา ทางเทศบาลไมไดจัดเก็บขยะประเภทน้ี เน่ืองจากทาง
เทศบาลไดทําสัญญาจางบริษัทเอกชนใหเขามาดําเนินการจัดเก็บขยะ ซึ่งตามสัญญาไมไดระบุให
ดําเนินการเก็บขน เศษใบไมและกิ่งไม ด้ังน้ันบริษัทเอกชนจึงจัดเก็บขยะเพียงอยางเดียว ซึ่งทาง
เทศบาลเองก็ไมไดมีการสื่อสารกับประชาชนในเร่ืองของขยะพิเศษน้ี

ปนัดดา บรรเลง (2549) ศึกษาเร่ืองการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป โดยกระบวนการมี
สวนรวมของ ประชาชนในเทศบาลนครเชียงใหม (พ.ศ. 2545 – 2549) ผูศึกษาไดกําหนดสมมุติฐาน
ไววา ประชาคม มีบทบาทในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล5 ป โดยกระบวนการมีสวนรวมในระดับ
มาก การศึกษาใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม คือ ประธานชุมชน กรรมการชุมชน (หรือ
ผูแทน) และคณะกรรมการชุมชน ที่อยูในเขตเทศบาล จํานวน 140 คน จากชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม 70 ชุมชน และใชวิธีการสัมภาษณนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ปลัดเทศบาล
หัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลในสํานักงานเทศบาล
นครเชียงใหม จํานวน 10 คน

ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ีแนวทางและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
นครเชียงใหม โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เปนแผนพัฒนาเทศบาลที่สงเสริมให
ประชาชนสามารถผลักดันโครงการตางๆ ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยเสนอแผนงานและ
โครงการของชุมชนตอเทศบาลไดโดยตรง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางและ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลไวในคูมือปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา การที่ประชาชนนําเสนอโครงการ
ตางๆ ของแตละชุมชนที่มีสภาพปญหาที่แตกตางกัน เปนการสะทอนปญหาที่เสนอใหภาครัฐ ไดรับ
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ทราบขอมูลที่จะนําไปสูกระบวนการจัดทําแผน อยางมีสวนรวม ระหวางประชาชนกับภาครัฐ ความ
คิดเห็นของประชาคมในเทศบาลนครเชียงใหมตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานแกไขปญหา
ตางๆ ในชุมชนของตนเอง พบวาประชาคมควรดําเนินงานโดยยึดหลักการระบบประชาธิปไตย
และผลประโยชนสวนรวมมากกวาพวกพอง รวมทั้งควรรับฟงความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญ
ในชุมชน ประชาคมควรรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนที่สอดคลองกับ
ความเปนจริง สามารถผลักดันโครงการตางๆ ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ประชาคมควรใหความ
รวมมือกับสวนราชการในดานการพัฒนา เปนตัวแทนของประชาชนที่ทําหนาที่ตรวจสอบการ
ทํางานของหนวยงานราชการ ผลการศึกษาพบวาสมาชิกในชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
บางสวนยังไมเขาใจบทบาทและหนาที่ของตนเอง ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน พบวา ประชาชนสวน
ใหญไมใหความสนใจที่จะแกปญหาในชุมชนดวยตัวเอง สวนใหญยังคิดวาเปนหนาที่ของ
หนวยงานราชการ และภาครัฐ นอกจากน้ียังมีปญหาเกี่ยวกับขอจํากัดดานงบประมาณและมีการ
ปฏิบัติงานที่ลาชามีสายการบังคับบัญชาที่ซับซอน ทําใหโครงการที่บรรจุในแผนไมไดรับการ
ดําเนินการอยางแทจริง จากสมมติฐานที่ผูวิจัยไดกําหนดไววา ประชาคม มีบทบาทในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 5 ป โดยกระบวนการมีสวนรวมในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาเปนไปตาม
สมมติฐานดังกลาวขางตน จึงยอมรับสมมติฐาน

จักรกฤช  พานิชกุล (2547) ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการปญหา
สิ่งแวดลอมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาชุมชนมีบทบาทเกี่ยวของและมีสวน
รวมในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม
ภายในชุมชน จากการจัดกิจกรรมตางๆ มีการคัดเลือกและจัดต้ังคณะกรรมการชุมชนและจัดประชุม
รวมกันระหวางสมาชิกในชุมชน มีการดําเนินการจัดการแกปญหารวมกัน แตเปนการดําเนินการ
กันเองภายในชุมชน บทบาทการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในเขตเทศบาลนครเชียงใหมจึงไมปรากฏ
ใหเห็นชัดเจน

2.1.6.3 งานวิจัยดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวม
วิชัย สกุณา (2541) ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการฟนฟูภูมิทัศนตลิ่ง

สองฝงแมนํ้าปง ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ดานความคิดเห็นการฟนฟู
ภูมิทัศนตลิ่งสองฝงแมนํ้าปง ประชาชนสวนมากยินดีใหความรวมมือและมีสวนรวมในกิจกรรม
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ของชุมชน แตทุกหนวยงานราชการตองชวยกันทํา มีความตองการเขามามีสวนรวมฟนฟูภูมิทัศน
ตลิ่งสองฝงแมนํ้าปงของประชาชน ปจจัยที่ชวยกระตุนการมีสวนรวม ไดแก

1) ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนไดแกระยะเวลาของการต้ังบานเรือนพักอาศัยอยู
ใกลเคียงกับแมนํ้าปง ไมมีผลตอความคิดเห็นและการตัดสินใจเขามาสวนรวม ประชาชนที่ต้ัง
บานเรือนที่พักอาศัยอยูใกลพื้นที่ตลิ่งที่เทศบาลฟนฟูภูมิทัศนไปแลวกับกลุมประชนชนที่อาศัยใน
พื้นที่ตลิ่งที่ยังไมไดฟนฟูภูมิทัศนมีความคิดเห็นและการตัดสินใจเขามีสวนรวมแตกตางกัน
ประชาชนที่รับรูประโยชนจากการฟนฟูภูมิทัศนตลิ่งแมนํ้าปงมากหรือนอยไมมีผลตอความคิดเห็น
และการตัดสินใจเขารวม

2) ปจจัยภายนอกประกอบดวยการมีอิสรภาพ มีความสามารถ มีความเต็มใจ และมี
โอกาส เปนปจจัยใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น แสดงการตัดสินใจที่จะเขามามีสวนรวมมาก
ที่สุด สวนการมีเวลาวางจากงานประจํา การพัฒนาที่ไมตองเสียเงินหรือเสียเงินเล็กนอย การรับรู
นโยบายการพัฒนา การรับรูขาวสารการพัฒนาอยางตอเน่ือง การเขารวมพัฒนาจะไมทําใหเกิดผล
กระทบตอหนาที่การงาน และมีการยกยองผูรวมพัฒนา จะเปนปจจัยที่ทําใหกิจกรรมพัฒนาโดย
ประชาชนมีสวนรวมไดสําเร็จมากที่สุด

ขอเสนอแนะ การพัฒนาสิ่งแวดลอมและอนุรักษคุณภาพแมนํ้าปง จะบรรลุผลสําเร็จ
และยั้งยืน เกิดขึ้นไดจากประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการตามความตองการที่ แทจริง
ของประชาชนโดยสวนรวม

พิกุล สัจจามรรค (2548) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เพื่อวิเคราะหหา
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลนคร ลําปาง

ผลการศึกษาพบวา ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 40 –
50 ป สถานภาพสมรสแลว มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจาง มีรายได
เฉลี่ย 57,600 บาทตอป สวนใหญไมมีสถานภาพทางสังคมหรือไมมีตําแหนงที่เกี่ยวของกับเทศบาล
นครลําปาง กิจกรรมที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวมมากที่สุดคือ การไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรี ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมที่ประชาชนเห็นดวยมาก
ที่สุดคือ ตองการมีรายไดเพิ่มขึ้น และตองการพัฒนาชุมชนของตนเอง
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2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาน้ีเปนการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคู

เมืองเชียงใหม มุงศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอโครงการพัฒนาของรัฐ ศึกษาวามี
ปจจัยใดบางที่มีผลตอระดับการมีสวนรวมของประชาชน ปญหาและอุปสรรคใดเปนตัวกําหนด
ระดับการมีสวนรวม โดยใชแนวคิดตางๆมาอธิบายถึงความสัมพันธที่อยูเบื้องหลังของปญหาและ
อุปสรรคซึ่งมีผลตอระดับการมีสวนรวมใน 4 ขั้นตอนคือ รวมศึกษาปญหา รวมปฏิบัติการเพื่อแกไข
ปญหา รวมรับผลประโยชนและรวมติดตามประเมินผล ในตอนทายจะไดศึกษาถึงขอเสนอแนะของ
ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียตอโครงการพัฒนาของรัฐวาแนวทางที่จะสามารถยกระดับการมีสวน
รวมของประชาชนใหสูงขึ้น ดังน้ันการศึกษาคร้ังน้ีไดเสนอกรอบแนวคิดการศึกษาไวดังภาพ 1.2
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ภาพ 1.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ปจจัยภายนอก
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเมืองของ

เทศบาลนคร
เชียงใหม

การมีสวนรวม
พัฒนาพื้นที่

สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม

ปจจัยภายใน
- ระดับการรับรู
- ความตระหนัก
- ถิ่นที่อยู
- คนทองถิ่น
- วิถีชุมชน
- เ อ ก ลั ก ษ ณ แ ล ะ

วัฒนธรรมทองถิ่น

-แนวคิดเกี่ยวกับการมี

สวนรวม

-แนวคิดการพัฒนา

-แนวคิดในการพัฒนา

เมือง

-หลักและทฤษฎีการ

สื่อสาร

-ทฤษฎีการกระจาย
อํานาจ

ปญหาและอุปสรรค
-สถานภาพทางสังคม

-ระบบการสื่อสาร

-โอกาสในการเขาถึง

ขอเสนอแนะตอการพัฒนาพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม อยางยั่งยืน

กระบวนการมีสวนรวม
-ศึกษาปญหา

-ปฏิบัติ

-รับผลประโยชน

-ประเมินผล


