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เอกวิทย์ นวเศรษฐ : การศึกษากระบวนการมีส่วนร่ วมในการวางผังชุมชน : กรณี ศึกษา
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จุดประสงค์ของการวิจยั นี้ คือการศึกษากระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน อันนาไปสู่
การเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนได้ต่อไป การศึกษานี้ เลือกพื้นที่
ชุมชนโฟร์โมสต์และชุมชนทรัพย์สินพัฒนาซึ่งได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ อันประกอบไป
ด้วยผูไ้ ด้รับผลกระทบจากชุ มชนโฟร์ โมสต์ 60 หลังคาเรื อนและจากชุ มชนทรั พย์สินพัฒนา 60
หลังคาเรื อนตามลาดับ จากผลกระทบดังกล่าวจึงส่ งผลให้ผอู้ ยู่อาศัยทั้ง 2 ชุ มชนเกิ ดการรวมกลุ่ม
และเกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมในลาดับต่อมา การสารวจรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาศึกษาใช้การทา
แบบสอบถามใน 120 หลังคาเรื อนจากทั้ง 2 ชุมชน โดยแบบสอบถามมุ่งเน้นสารวจการมีส่วนร่ วม
ในแต่ละระดับของกระบวนการมีส่วนร่ วม และความพึงพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่ วมในแต่ละ
ระดับเช่นเดียวกัน
ผลจากการวิจยั แสดงออกมาในรู ปแบบของระดับการมีส่วนร่ วมและความพึงพอใจต่อ
กระบวนการที่ค่อนข้างแตกต่างกัน กล่าวคือผูเ้ ข้าร่ วมจากชุมชนโฟร์ โมสต์ที่มีลกั ษณะความเป็ นอยู่
แบบชุมชนเกษตรกรรมกลับแสดงระดับการมีส่วนร่ วมและความพึงพอใจต่อกระบวนการมากกว่า
ชุมชนทรัพย์สินพัฒนาที่มีลกั ษณะความเป็ นอยูแ่ บบชุมชนเมือง โดยในรายละเอียดแต่ละระดับของ
กระบวนการมีส่วนร่ วมนั้นชุ มชนโฟร์ โมสต์มีส่วนร่ วมในระดับแรกและระดับท้ายคือการร่ วมกัน
ค้นหาปัญหาและการลงมือปฏิบตั ิมากกว่าการคิดวิเคราะห์ ขณะที่ชุมชนทรัพย์สินพัฒนามีส่วนร่ วม
ในระดับกลางซึ่ งคือการคิดวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปั ญหามากกว่าการลงมือปฏิบตั ิอย่าง
ชัดเจน
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The objective of this research is to study public participation process in the community in
order to provide suggestions for the development of community participation process. Two
communities, in which there was public participation process conducted, are selected to be studied.
Sixty households from each community—Foremost and Subsinpattana community—are chosen
according to their house locations that are heavily impacted by land development program in the
community. The survey questionnaires are conducted on those households to study the degree of
their participation and satisfactory toward the participation process.
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The result reveals that the degree of participation and satisfactory toward the participation
process of participants in both communities are different. Participants in Foremost community, where
its setting is partial agricultural, show more degree of participation and satisfactory toward the
participation process than those of Subsinpattana community, where its setting is more urban like.
Moreover, participants in Foremost community tend to have participation in the beginning and at the
end of the participation process where the process involve exploration of community problems and
program implementations. Whereas Subsinpattana community tend to have participation in the
middle of the participation process where the process involves analysis of community problems.
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กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาค้นคว้าอิสระเรื่ อง “การศึกษากระบวนการมี ส่วนร่ วมในการวางผังชุ มชน :
กรณี ศึกษาชุมชนโฟร์ โมสต์และชุ มชนทรัพย์สินพัฒนา” ซึ่ งมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมตาม
ทฤษฎีการมีส่วนร่ วม การศึกษาการค้นคว้าอิสระนี้ เริ่ มตั้งแต่การให้คาปรึ กษาในการดาเนินการและ
ระเบี ย บวิธี ก ารในการวิจยั จาก อาจารย์ ดร.สิ นีน าถ ศุ ก ลรั ต นเมธี อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา ผูช้ ่ ว ย
ศาสตราจารย์พรพจน์ สุ ขเกษม ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.สุ พกั ตรา สุ ทธสุ ภา และรองศาสตราจารย์
สิ ท ธิ พ ร ภิ ร มย์รื่ น ที่ ส ละเวลาในการตรวจความเรี ยบร้ อ ยและให้ ค าปรึ กษาหรื อแนะน า
ขอขอบพระคุณบิดาและมารดารวมถึง นางสาวพันธนันท์ พรมสวัสดิ์ ที่สามารถเป็ นที่ปรึ กษาใน
เรื่ อ งการบริ ห ารจัด การของการค้นคว้า อิ ส ระ และสติ สัมปชัญ ญะของตัว เอง ขอขอบพระคุ ณ
สานักงานทรั พย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยแ์ ละผูอ้ ยู่อาศัยในชุ มชนโฟร์ โมสต์และชุ มชนทรัพย์สิน
พัฒนาที่เอื้อเฟื้ อข้อมูลและเวลาในการตอบแบบสอบถาม
สุ ด ท้า ยนี้ ขอกราบขอบพระคุ ณ หลัก สู ต รปริ ญญาการวางแผนชุ ม ชนเมื อ งและ
สภาพแวดล้อมมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการวางแผนชุ มชนเมืองและสภาพแวดล้อม ภาควิชาการ
ออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้โอกาส ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญมากเพื่อการก้าว
ไปข้างหน้า การศึกษาค้นคว้าอิ สระนี้ จะไม่สามารถสาเร็ จได้ด้วยดีหากขาดบุคคลผูซ้ ่ ึ งมีส่วนร่ วม
ข้างต้น จึงขอขอบคุณด้วยความเคารพมา ณ โอกาสนี้
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