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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพความส�ำเร็จของการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (2) ศึกษาปัจจัยที่อธิบายความส�ำเร็จของการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมือง
พนัสนิคม (3) น�ำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดี ของการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ใช้การ
วิจัยแบบผสมผสาน ผู้ให้ข้อมูลหลักการสัมภาษณ์ จ�ำนวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เจ้าพนักงาน
สังกัดเทศบาลพนัสนิคม และประชาชน ในเขตเทศบาลพนัสนิคม จ�ำนวน 361 คน การวิเคราะห์โดยสถิติพรรณนา
(Descriptive Statistic) สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี มีเป้าหมายชัดเจน ด�ำเนินการภายใต้เงื่อนไขการยอมรับของทุกฝ่าย มีจิตส�ำนึกและสืบทอดเจตนารมณ์ใน
การสร้างความยั่งยืนร่วมกัน การพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับ “ดี” ปัจจัยความส�ำเร็จของการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความเป็นพลเมือง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ สามารถอธิบายความส�ำเร็จของการ
การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ได้ในระดับ “มาก” ( = 4.20) โดยปัจจัยทั้ง 8 ด้าน เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดสามารถ
พยากรณ์ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนได้ร้อยละ 95.60 แนวทางการประยุกต์ใช้ คือ ผู้น�ำท้องถิ่นก�ำหนดนโยบายควร
มีเป้าหมายที่ชัดเจน บูรณาการองค์ความรู้จากทฤษฎี และประสบการณ์จากชุมชน
ค�ำส�ำคัญ: เมืองน่าอยู่, การพัฒนา, ความยั่งยืน

Abstract
The objectives of this study were to (1) study success environment of livable city deve
lopment of Phanat Nikhom City, Chonburi Province (2) study factors influencing the success of livable
city development of Panusnikom City (3) purpose good practice guideline of livable city development
of Phanat Nikhom City used mixed methods collected data by interviewing 20 Samples for qualitative
method and used questionnaire to collect data from 361 samples who were officers who worked
for Phanat Nikhom Municipal and people in Phanat Nikhom Municipal area and used descriptive
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statistics analyzed qualitative data whereas used multiple regressions to test variables. The results
found that livable city sustainable development of Phanat Nikhom Municipal, Chonburi Province had
clearly goals operated under conditions which were accepted by all parties, having conscious mind
and transfer intention in order to build the joint sustainable. Overall development was in “good”
level; success factors of livable city development consisted of achievement, citizenship aspect,
resource and environment aspect, participation aspect, and cooperation aspect eligible to explain the
success of livable city development at “high” level using 8 factors to forecast the best forecasting of
livable city sustainable at 95.60 percent. Suggestions guidelines are that local leaders should set clear
policies. Integrating knowledge from theory and experience from the community
Keywords: Livable city, development, sustainable

บทน�ำ

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ มีจุดเริ่มในปี พ.ศ. 2529
โดยได้ก�ำหนดให้วันที่ 7 เมษายน 2539 เป็นวัน WHO
Healthy Cities เพื่อรณรงค์ให้เมืองต่าง ๆ จากทั่วโลก
หันมาสนใจโครงการเมืองน่าอยู่ และได้ ก�ำหนดแนวทาง
เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเมื อ งน่ า อยู ่ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ส�ำหรับประเทศไทย ได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้กรอบ
ด้ า นสาธารณสุ ข ตามแนวทางขององค์ ก ารอนามั ย โลก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
อนามัยโลกด�ำเนินโครงการเมืองน่าอยู่ ใน 5 เมือง ได้แก่
กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา พะเยา ยะลา และพนัสนิคม
เป็นเมืองน�ำร่อง ก�ำหนดแนวทางให้ผู้บริหารองค์กรท้อง
ถิ่นสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับชุมชนภายในท้องถิ่น
นั้น ๆ โดยใช้วิธีการของตนเองในการพัฒนาไปสู่ความเป็น
เมืองน่าอยู่ ซึ่งแต่ละเมืองก็จะมีวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันไป
ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละเมือง มีการสร้างสรรค์ และ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและสังคมอย่างต่อ
เนื่อง ให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและช่วยเหลือ
กันและกันเกี่ยวกับการด�ำเนินชีวิตเพื่อให้ได้ศักยภาพหรือ
คุณภาพทีด่ ที สี่ ดุ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2540;
อ้างถึงใน ภัสสุรีย์ คูณกลาง, 2546, น. 23) อันเป็นผลลัพธ์
สุดท้ายของการพัฒนาที่พึงปรารถนา
การด�ำเนินการพัฒนาเมืองน่าอยูไ่ ด้รบั การสานต่อ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิด
การแข่งขันเพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง โดย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดประกวดเทศบาลที่ด�ำเนินการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ และประกาศผลปี พ.ศ. 2552 มีเมืองที่
ได้รับการรับรองเป็นเมืองน่าอยู่ จ�ำนวน 53 เมือง หนึ่งใน
จ�ำนวน 53 เมืองนั้น คือ เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ช่วง
ปี พ.ศ. 2560-2561 มีเมืองที่ได้รับการรับรองเป็นเมือง
น่าอยู่เพิ่มมากขึ้น ที่น่าสังเกต คือ เมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ที่ได้รับการรับรองในตอนต้นยังมีชื่อคงอยู่ โดยใน
ปี พ.ศ. 2561 ได้รับการรับรองเทศบาลจัดการเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้และเมืองต้นแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน (ไทยรัฐ, 2559, ออนไลน์) นอกจากนั้น
ประเพณีบุญกลางบ้าน เครื่องจักสานพนัสนิคม และการ
เล่นทายโจ๊กปริศนา ซึ่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทั้ง 3 ด้านนี้
ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ สืบทอด เปลี่ยนแปลง และ
พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ
สังคม และเทคโนโลยี (ภารดี มหาขันธ์ และ มนันท์ชญา
มหาขันธ์, 2558, น. 1) สามารถรักษาความเป็นเมืองน่าอยู่
จนถึงปัจจุบัน จึงเป็นกรณีท่ีน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งว่าบรรลุ
ความส�ำเร็จในการพัฒนาเมืองอย่างไร ความส�ำเร็จอยู่ใน
ระดับใด มีปจั จัยใดบ้างทีอ่ ธิบายความส�ำเร็จของการพัฒนา
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
เป็นอย่างไร ซึ่งค�ำกล่าวที่ว่า “การสร้างเมืองให้น่าอยู่นั้น
ไม่ค่อยมีความยุ่งยาก แต่การที่จะรักษาให้เป็นเมืองน่าอยู่
ได้อย่างยั่งยืนนั้นยากยิ่งกว่า” ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
เมืองพนัสนิคม เมืองที่สามารถรักษาความเป็นเมืองน่าอยู่

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ได้อย่างต่อเนื่องคงทน เพื่อน�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ทาง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้าน
เมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพความส�ำเร็จของการพัฒนา
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่อธิบายความส�ำเร็จของการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี
3. เพื่ อ น� ำ เสนอแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best
Practice) ของการพัฒนาเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนของเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกทฤษฎีที่สอดคล้อง
และเหมาะสมมาท�ำการพิสจู น์ โดยก�ำหนดตัวแปรตาม จาก
หลักเกณฑ์การประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2561) จ�ำนวน 5 ด้าน ได้แก่
ด้านบริการพื้นฐานสาธารณะ (จรัส สุวรณมาลา, 2544),
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (2560), Mercer (2560),
เอบีซีนิวส์ (2560) ด้านคนมีสุข ด้านสภาพแวดล้อมยั่งยืน
(ส�ำนักงาน ก.พ.ร.,2560), กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(2561), ด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนา ด้านบริหาร
แบบธรรมาภิบาล (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.,2560), กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (2561) และก�ำหนดตัวแปรอิสระ ดังนี้
การมุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ก� ำ หนดจากแนวคิ ด ของ
กรมชลประทาน (2561), บารมี จรัสสิงห์ (2561) พรศักดิ์
จินา (2555), วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2551), สุพจน์ บุญ
วิเศษ (2549), ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(2547) ที่มีลักษณะเน้นที่ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน
โดยจะให้ความส�ำคัญทีก่ ารก�ำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของโครงการ/งาน เป้าหมายที่ชัดเจน การก�ำหนดผลผลิต
และผลลัพธ์ที่ต้องการของทุกโครงการ มีการก�ำหนดตัวบ่ง
ชี้วัดผลการท�ำงานหลัก ไว้อย่างชัดเจน มีการกระจายอ�ำ
นาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคน สู่หน่วยงาน
ระดับล่างเพื่อให้สามารถท�ำงานบรรลุผลได้อย่างเหมาะสม
ส�ำหรับการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง
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แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พลเมื อ ง ก� ำ หนดจากแนวคิ ด
ที่ ว ่ า “พลเมื อ ง” มี ค วามแตกต่ า งจาก “ประชาชน”
และ “ราษฎร” ตรงที่ว่าพลเมืองจะแสดงออกถึงความ
กระตือรือร้นในการรักษาสิทธิต่าง ๆ ของตน รวมถึงการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการแสดงออกซึ่งสิทธิ เสรีภาพ
“มีศกั ดิศ์ รี มีความเท่าเทียมกับผูอ้ นื่ ไม่ปรารถนาไปครอบง�ำ
ใครและไม่ต้องการให้ใครมาครอบง�ำ บงการหรืออุปถัมภ์”
(ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555, น. 11),
สถาบันพระปกเกล้า (2552, น. 6) พลเมืองเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญของสังคม เป็นรากฐานของประเทศ หากสังคมใด
หรือประเทศใดมีพลเมืองทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพย่อมเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า (ภาสุดา ภา
คาผล มนังค์ อังควาณิช, 2560, น. 975) พฤติกรรมของ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประกอบด้วย คารวธรรรม
สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม (สภาผู้แทนราษฎร, 2555,
น. 25) คุณสมบัติของการเป็นพลเมืองที่ประชาชนให้ความ
ส�ำคัญสูงที่สุด 5 อันดับแรก คือ การท�ำงานแบบสุจริต การ
มีความภูมิใจในการเป็นคนไทย การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การ
เต็มใจที่จะเสียภาษีและการปฏิบัติตามกฎหมาย (ถวิลวดี
บุรีกุล รัชวดี แสงมหะหมัด, 2562, ออนไลน์)
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ก�ำหนด
จากแนวคิ ด สภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไปและสภาพแวดล้ อ ม
เฉพาะ ประกอบด้วย 6 หลักการส�ำคัญ คือ “การพัฒนา
ที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) การบริหาร
จัดการเชิงระบบนิเวศ” (Ecosystem Approach) การ
ระวังไว้ก่อน” (Precautionary Principle) ผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่าย” (Polluters Pay Principle: PPP) ความเป็น
หุ้นส่วนของรัฐ - เอกชน” (Public-Private Partnership)
ธรรมาภิบาล” (Good Governance) (ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม, 2555, น.
24-25)
การจัดการเรียนรูแ้ ละพัฒนา ก�ำหนดจากแนวทาง
การสร้างวินัยเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้งองค์การ ใน
รูปของการน�ำไปปฏิบัติของบุคคล ทีม และองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง 5 ประการ (Senge, 1990, p. 55) มิเชลเจ มาร์ค
วาด (Michel J. Marquardt, 1995) องค์ประกอบที่จ�ำเป็น
5 ประการ คือ การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทั่ว
ถึงทั้งองค์การ การปฏิรูปองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ในการเรียนรู้ การให้อ�ำนาจแก่สมาชิกในองค์การทุกภาค
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ส่วน การบริหารจัดการองค์ความรู้โดยการแสวงหาและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้อยู่เสมอ การน�ำเทคโนโลยีมาสนับ
สนุนให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การ (Gephart & Others,
1996, pp. 35 -45) ลักษณะที่ส�ำคัญ 5 ประการ คือ มีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับของระบบภายในองค์กร มี
การสร้างองค์ความรูแ้ ละมีการแบ่งปันความรู้ สนับสนุนการ
คิดอย่างเป็นระบบและวิพากษ์วิจารณ์ให้ผู้คนได้รู้จักคิดวิธี
ใหม่ ๆ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
“โดยยึดหลักส�ำคัญ 5 ประการคือ 1) การคิดเชิงระบบ 2)
การเป็นบุคคลรอบรู้ 3) การมีแบบแผนความคิด 4) การมี
วิสัยทัศน์ ร่วมกัน 5) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม” (วิจารณ์
พานิช, 2550, น. 168) และมีแนวปฏิบัติที่ดี (ส�ำนักงาน
กพ.ร., 2560, น. 87)
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ก�ำหนด
จากแนวคิดที่ว่า วัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบพื้นฐานอัน
เป็ น แกนส� ำ คั ญ อั น หนึ่ ง ของสั ง คมมนุ ษ ย์ เป็ น แบบแผน
การด�ำเนินชีวิตของกลุ่มซึ่งสมาชิกของสังคมหนึ่งได้ยึดถือ
เป็นแบบแผนของชีวิตร่วมกัน เสมือนเครื่องหมายหรือ
ตราประจ�ำกลุ่มที่คนอื่นเห็นแล้วรู้ได้ทันที (จันทร์เพ็ญ อมร
เลิศวิทย์ (2543, น. 66) เป็นผลจากการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้และการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างบุคคลเกี่ยวกับการ
รับรู้ การแปลความหมาย การแสดงออกและความรับผิด
ชอบต่อสังคมของสมาชิกในสังคมนั้น (Lederach, 1995,
p. 9) แล้วสังเคราะห์รูปแบบวิธีคิดความเชื่อของบุคคลที่
แตกต่างกันเพื่อก�ำหนดเป็นแนวทางการด�ำเนินชีวิตของ
สมาชิกในสังคม (Hofstede, 1984, p. 51) ซึ่ง UNESCO
แบ่งมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ออกเป็น
2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ และ
มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถสัมผัสได้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอด
เวลา มีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นความรู้ที่ขึ้น
อยู่กับการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ (อานันท์ กาญ
จนพันธุ์, 2544, น. 170-171) ที่เกิดจากประสบการณ์ใน
ชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์
จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบ
กันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง เกิดการยอมรับ
ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัย (คณะ
กรรมการส�ำนักงานการศึกษาแห่งชาติ, 2541, น. 11-17)
ผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณีวิถีชีวิตของการท�ำมา
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

หากินและพิธีกรรมต่าง ๆ ท�ำให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ท�ำให้เกิดความสงบสุขทั้งใน
ชุมชน หมูบ่ า้ น หรือในส่วนตัว ของชาวบ้านเอง คนในชุมชน
พึ่งตนเองได้ทราบถึงความต้องการของตนเอง เข้าใจตนเอง
และเป็นการปลูกส�ำนึกในการรับรู้ในคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (ทัศนีย์ ทองไชย, 2542) สร้างความเป็นปึกแผ่น
มั่นคงให้ชาติบ้านเมือง ท�ำให้คนในชาติเกิดความรัก และ
ความภาคภูมิใจเพื่อสืบสานไปสู่อนาคต
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี จาก ส�ำนักงาน
ก.พ.ร. (2560, ออนไลน์) ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10
หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการ
ตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลัก
การมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ�ำนาจ หลักนิติธรรม หลัก
ความเสมอภาค และหลักการมุ่งฉันทามติ โดยองค์การที่มี
แนวปฏิบัติที่ดีด้านความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล ควรมีการด�ำเนินการซึง่ ผูบ้ ริหารสามารถ
ประยุกต์ใช้เครือ่ งมือ หรือวิธกี ารต่าง ๆ “ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร
และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารและการ
ท�ำงาน ตามมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม” (กรมส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม, 2561, น. 40)
ด้านการมีสว่ นร่วม ก�ำหนดจากหลักการมีสว่ นร่วม
(Participation) ที่เป็นกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทุกกลุม่ มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับ
รู้ เรียนรู้ท�ำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเด็นที่ส�ำคัญ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไข
ปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการ
พัฒนาในฐานะ หุ้นส่วนการพัฒนา (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.,
2560) ครอบคลุมการสร้างโอกาสที่เอื้อให้สมาชิกทุกคน
ของชุมชนและของสังคมได้ร่วมกิจกรรม สะท้อนการเข้า
เกี่ยวข้องโดยสมัครใจ และเป็นประชาธิปไตย (กรมอนามัย,
2550) มีองค์ประกอบ 1) ต้องมีลักษณะกระตือรือร้น 2)
ต้องเกี่ยวข้องกับทางเลือก 3) ต้องมีความเป็นไปได้ที่จะ
ท�ำให้เกิดประสิทธิผล (Oakley & Marsden, 1984) จาก
มุมมอง 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ 2) การ
มีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาและลงมือปฏิบัติตามที่ได้
ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ 4)  
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ (Cohen and
Uphoff. 1981, p. 6)
ด้ า นความร่ ว มมื อ ก� ำ หนดจากแนวคิ ด ความ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ร่วมมือช่วยให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มี
ความตื่นตัวและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงวิธีการท�ำงาน
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมโยงทรัพยากรระหว่างองค์กร
ท�ำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ใช้งบประมาณ
และทรัพยากรเท่าเดิม (Jackson & Maddy, 2005) รูป
แบบและลักษณะของการปฏิบตั งิ านร่วมกัน เป็น 2 ลักษณะ
คือ 1) การตกลงกัน 2) การเข้าร่วมมือกัน (Themas &
Robert, 1982) องค์ประกอบของความร่วมมือ ได้แก่ 1)
การประนีประนอม 2) การสื่อสารที่ประกอบด้วยการฟัง
และการเสนอความคิด 3) การแก้ปัญหา ที่มีการระบุความ
ต้องการ ความจ�ำเป็น การระดมสมอง และการประเมิน 4)
การพัฒนาแผนปฏิบัติการและการประเมินการปฏิบัติการ
(Weltch & Tulbert, 2000) 5) การมีส่วนช่วยเหลือแบ่ง
ปัน 6) การรับผิดชอบ 7) การมองเห็นคุณค่าความเห็น
ของผู้อื่น (Sandiego State University’s College of
Education, 2003) หลักการสร้างความร่วมมือ ได้แก่ 1)
การทบทวนพันธกิจของหน่วยงาน 2) การเลือกสรรผู้เป็น
หุ้นส่วน 3) การก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานร่วมกัน
(Kisner, 1997) ตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ ประกอบด้วย

1) การวางแผน 2) การแบ่งปัน และ 3) การด�ำเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (Graham & Wright, 1999) 4)
การค้นคว้า และรวบรวมสารสนเทศ 5) การตรงต่อเวลา
6) การปฏิบัติตามหน้าที่ 4) การมีส่วนร่วมในการประชุม
กลุ่ม และ 7) การร่วมมือกับทีม (Mesa Public School
, 2003)
จากการทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรตาม คือ ความ
เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1) ด้านบริการ
พื้นฐานสาธารณะ 2) ด้านคนมีสุข 3) ด้านสภาพแวดล้อม
ยั่งยืน 4) ด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนา และ 5) ด้าน
การบริหารแบบธรรมาภิบาล เก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเมือง ส่วนตัวแปรอิสระที่มีส่งผลต่อตัวแปร
ตาม ก�ำหนด จ�ำนวน 8 ด้านได้แก่ 1) ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2)
ด้านความเป็นพลเมือง 3) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4) ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5) ด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี 7) ด้านการมีส่วนร่วม และ 8) ด้านความร่วมมือ เก็บ
ข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาล และที่มาเยี่ยมเยือน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ที่ปฏิบัติงานเทศบาล

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยความส�ำเร็จ
การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1. ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์
  2. ด้านความเป็นพลเมือง
  3. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  4. ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  5. ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  7. ด้านการมีส่วนร่วม
  8. ด้านความร่วมมือ
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ตัวแปรตาม

เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1. ด้านบริการพื้นฐานสาธารณะ
  2. ด้านคนมีสุข
  3. ด้านสภาพแวดล้อมยั่งยืน
  4. ด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
  5. ด้านการบริหารแบบธรรมาภิบาล
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สมมติฐานการวิจัย

1. เมืองพนัสนิคมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คงสภาพเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. ปัจจัยด้านมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ด้านความเป็นพลเมือง
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการเรียนรู้แล
พัฒนา ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความ
ร่วมมือ สามารถอธิบายความส�ำเร็จในการพัฒนาเมืองน่า
อยู่อย่างยั่งยืน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพน�ำ  และการวิจัย
เชิงปริมาณสนับสนุน วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) และพรรณนาความ สถิติที่
ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ค่า t-test ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอนพหุคูณ
(Multiple Regression)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ที่ใช้ใน
ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักโดย
ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จ�ำนวน
20 คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
เทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อ�ำนวยการกอง/ฝ่าย พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานเทศบาล ประธานชุมชนและ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณ คือ ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล ข้าราชการ
/พนักงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาล ประชาชน
ทั่วไปที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนหรือท�ำนิติกรรมต่าง ๆ ใน
เขตเทศบาล ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ ก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางส�ำเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ� ำ นวน 390 คน ได้ รั บ แบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ น� ำ มา
วิเคราะห์ จ�ำนวน 361 ชุด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ข้อ และแบบสอบถามข้อความเชิงบวก แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 4 ส่วน จ�ำนวน ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
ตามที่ได้ติดต่อประสานงานไว้ พร้อมทั้งอธิบาย และชี้แจง
ในการตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นราย
บุคคลในช่วงเวลาที่ได้นัดหมายไว้กับผู้ให้ข้อมูลตามที่เห็น
สมควร ช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง
เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. น�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการ
สังเกตการณ์ของแต่ละผู้ให้ข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content Analysis) และสังเคราะห์สร้างข้อสรุป โดยใช้
รูปแบบอุปนัย (Inductive Method)
2. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากแบบสอบถาม
ด�ำเนินการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
แต่ละตัว กับตัวแปรตาม โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(Coefficient of Correlation) วิเคราะห์ปัจจัยความส�ำเร็จ
ของการพัฒนาการเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน วิเคราะห์โดยใช้
วิธีสมการถดถอย (Enter Regression Analysis)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้สถิติบรรยาย (Description Statistics) คือ ค่า
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ส�ำหรับอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป และ
วิเคราะห์สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความส�ำเร็จการพัฒนาการ
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน กับ ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (Coefficient
of Correlation) ของ เพียร์สัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) วิเคราะห์ปจั จัยความ
ส�ำเร็จของการพัฒนาการเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน วิเคราะห์
โดยใช้วิธีสมการถดถอย (Enter Regression Analysis)
จากนั้นใช้วิธีการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis)

เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2
ประเภท คือ กรอบแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก จ�ำนวน
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

99

ผลการวิจัย

การวิจัยเชิงคุณภาพ
วัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า เมืองพนัสนิคมได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คงสภาพเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประกอบด้วย ด้านการบริการพื้นฐานสาธารณะจัดระบบ
บริการสาธารณะไว้อย่างดี เน้นความสะอาด มีสถานที่พัก
ผ่อนหย่อนใจ ชีวิตผู้คนมีคุณภาพ ได้รับอากาศดี น�้ำสะอาด
ปราศจากขยะ มีพื้นที่สีเขียว ด้านคนมีสุข ชาวเมือง มีความ
สุข สุขจากการมีส่วนร่วมในการบริหารเทศบาล สุขจาก
การปลอดมลภาวะที่เป็นอันตราย บ้านเมืองไม่แออัดจน
เกินไป การเป็นเมืองเก่าแก่ที่ชาวเมืองเป็นเครือญาติกัน
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ร่วมมือร่วมใจในการรักษา
เมืองให้น่าอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ได้รับ
การพัฒนาเป็นเมืองแห่งต้นไม้ เมืองไร้มลพิษ เมืองพิชิต
พลังงาน เมืองแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน เมืองปลอดโฟม
ด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนา มีการจัดสรรทรัพยากร
กระตุ้นผลักดัน ประสานงาน ก�ำกับติดตาม และการมีส่วน
ร่วมอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ สามารถใช้เป็น
ศูนย์กลางส�ำหรับเมืองและอาเซียน ด้านการบริหารแบบ
ธรรมาภิบาล พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้
ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารและท�ำงาน
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
การวิจัยเชิงปริมาณ
วัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จการ
พัฒนาการเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จ
การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.20, SD = ) และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า
ปัจจัยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาปัจจัยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปัจจัยการมีส่วนร่วม ปัจจัย
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนา ปัจจัยความเป็นพลเมือง ปัจจัยการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และปัจจัยความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ตามล�ำดับ
วัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า การพัฒนาเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีเป้า
หมายชัดเจน ด�ำเนินการภายใต้เงื่อนไขการยอมรับของทุก
ฝ่าย มีจิตส�ำนึกและสืบทอดเจตนารมณ์ในการสร้างความ
ยั่งยืนร่วมกัน การพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับ “ดี” โดยมี
ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดังนี้ 1)  
100

ผู้น�ำท้องถิ่นควรต้องตระหนักเสมอว่า การกระจายอ�ำนาจ
สู่ท้องถิ่น คือ หัวใจของความเจริญในชุมชน สามารถต่อย
อดการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนได้ 2) การก�ำหนด
นโยบายควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตอบสนองความต้องการ
ของชาวเมือง และสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้ 3) การ
ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ควรค�ำนึง
ถึงการบูรณาการองค์ความรู้จากทฤษฎี และประสบการณ์
จากชุมชน 4) เทศบาลควรส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม สร้างสรรค์นวัตกรรมและสืบทอดเจตนารมณ์การ
สร้างเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

การอภิปรายผล

ผลจากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสามารถอภิปราย
ได้ตามประเด็นศึกษา ดังต่อไปนี้
การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า เมืองพนัสนิคมได้รับ
รางวัลพระราชทาน รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
รวมถึงสามารถรักษาความน่าอยู่มาจนกระทั่งถึงช่วงสมัย
ปัจจุบัน ได้นั้น อาจเป็นผลเนื่องจากเป็นการด�ำเนินการ
โดยมีกรอบแนวคิดตามส�ำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (2559). ก�ำหนดเป้า
หมายไว้ชัดเจน คือ การท�ำเมืองให้เป็นบ้านที่ครบครันไป
ด้วยความน่าอยู่บนฐานการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง ด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) เมืองอยู่ดี 2) คน
มีสุข คนมีสุขภาพดี 3) สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และ 4) เทศบาล
แห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี สอดคล้องกับ
กรรณิการ์ กาญจนวัฏศรี (2560) เห็นว่าการพัฒนาเมือง
ที่ดีนั้น จะต้องสามารถตอบค�ำถามว่า คุณภาพชีวิตของ
ประชากรในเมืองและบริเวณใกล้เคียงดีขึ้นหรือไม่ หาก
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนไม่ ดี ขึ้ น การพั ฒ นาเมื อ งก็ ไ ร้
ประโยชน์ เพราะเท่ากับว่า ผลพวงของการบริหารเมือง
ตกไปอยู่ในก�ำมือของกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น
1. การวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า 1) ปัจจัยด้านมุ่งผล
สัมฤทธิ์ เป็นปัจจัยความส�ำเร็จในระดับมาก เนื่องจากการ
จัดบริการพืน้ ฐานสาธารณะทีต่ อบสนองต่อสภาพปัญหาและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เป็นไปตามแนวคิด
หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติ
การเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดย
ให้ความส�ำคัญต่อผลการด�ำเนินงานและการตรวจวัดผล
ส�ำเร็จในการด�ำเนินงานขององค์การ ทั้งในแง่ของปัจจัย
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น�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ สอดคล้องกับ
กรมชลประทาน (2561) กล่าวถึงเงื่อนไขความส�ำเร็จของ
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ว่าปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้
การบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิป์ ระสบความส�ำเร็จอยูท่ คี่ วาม
เข้าใจ แนวคิด วิธีการ และประโยชน์ของวิธีการของเจ้า
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จะต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ
งาน โดยผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจและสนับสนุน ให้
ความส�ำคัญและเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการก�ำหนด
พันธกิจและแผนกลยุทธ์ และบารมี จรัสสิงห์ (2561) ว่า
ปัจจัยการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบด้วย 1) ความรัก
และความศรัทธาใน 2) การพัฒนาคุณภาพแห่งตนสู่งานที่
ปฏิบัติ มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 3) การ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการท�ำงาน พัฒนาการคิดอย่าง
เป็นระบบ 4) จิตอาสาต่อการปฏิบัติงาน 5) การแสวงหา
องค์ความรู้ในองค์กร
2. ด้านความเป็นพลเมือง พบว่า ปัจจัยความ
เป็ น พลเมื อ ง ระดั บ มาก เนื่ อ งจากประชาชนในเขต
เทศบาลพนั ส นิ ค มมี ค วามเป็ น พลเมื อ ง ตามเป้ า หมาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(2560- 2564) คือ คนไทยเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ เป็นพลเมือง
ที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้
มีทกั ษะและทัศนคติทเี่ ป็นค่านิยมทีด่ ี มีสขุ ภาพร่างกาย และ
จิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิต
สาธารณะและท�ำประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม มีความเป็นพลเมือง
ไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก สอดคล้องกับเพล
โต้ในแนวคิด พลเมืองที่สมบูรณ์ (wikipedia.org/wiki/,
2562) ว่า พลเมืองที่สมบูรณ์ หมายถึง คนที่รู้วิธีปกครอง
ผู้อื่นและวิธีถูกผู้อื่นปกครองด้วยความยุติธรรม และอริส
โตเติ้ล (Airstotle, 384-323 B.C.) ว่า “พลเมือง” คือ 1)
คนที่ใช้สิทธิเข้าร่วมในหน่วยงานที่ก�ำหนดนโยบายหรือ
ตัดสินคดีความ 2) คนที่เข้าร่วมส่วนในชีวิตพลเมืองที่มีทั้ง
การปกครองและการถูกปกครองสลับกันไป 3) พลเมืองที่
ดี คือ คนที่ต้องมีความรู้และความสามารถในการปกครอง
และการถูกปกครอง สอดคล้องกับถวิลวดี บุรีกุล รัชวดี แส
งมหะหมัด (2562) พบว่า คุณสมบัติของการเป็นพลเมือง
ที่ประชาชนให้ความส�ำคัญสูงที่สุด 5 อันดับแรก คือ การ
ท�ำงานแบบสุจริต การมีความภูมิใจในการเป็นคนไทย การ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การเต็มใจที่จะเสียภาษีและการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พบว่า
ปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อความเป็น
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในระดับมาก เนื่องเพราะ เทศบาล
มีการปลูกต้นไม้ที่มีคุณสมบัติลดมลพิษของอากาศ คือ ดูด
ซับ Co2 และผลิต O2 ได้มากเป็นพิเศษภายในเมือง มี
การใช้ทรัพยากรอย่างไม่สิ้นเปลือง มีการสร้างพื้นที่ว่าง
สาธารณะในเมือง (Urban Space) เพื่อการปฏิสัมพันธ์
(Interactive) ของประชาสังคมเมืองใช้เป็นสถานที่พัก
ผ่อนหย่อนใจ มีกระบวนการหาวิธีก�ำจัดหรือบ�ำบัดของเสีย
และพัฒนาระบบปรับอากาศโดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร
เป็นไปตามหลักการ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable
Development) ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง
มี คุ ณ ภาพและแข่ ง ขั น ได้ จ ะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ขี ด จ� ำ กั ด ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถสงวนรักษา
ไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่สง่ ผลเสียต่อความ
ต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต (ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
(2555) สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ
และประเทศไทย มีเป้าหมาย “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ
การประเมิน ที่ให้สิงคโปร์ยังคงเป็นเมืองที่มีคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม ดีเยี่ยม จากมาตรการควบคุมยานพาหนะ การ
รักษาต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียว การบังคับใช้กฎหมาย
ในการทิ้งขยะ ท�ำให้ได้รับการประเมิน ว่าเป็น เมืองที่มี
สิ่งแวดล้อมดีในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย (เบญจมาส โชติทอง
และคณะ, 2558) เมืองโยโกฮาม่า (Yokohama) เน้นการ
ปรับปรุง สภาพแวดล้อมและความมั่นคงด้านพลังงาน มี
การพัฒนาทัศนียภาพของพื้นที่ ริมน�้ำและธรรมชาติรอบๆ
เมืองกรุงโซล (Seoul) เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางภูเขา พื้นที่
ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี เมืองเพิร์ท ประเทศ
ออสเตรเลีย มีชายหาดที่สวยที่สุดของประเทศ เมืองผู้คนมี
คุณภาพชีวิตดี มีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
เมืองเวลลิงตัน ที่มีอากาศดีที่สุดในโลก เมืองอัมสเตอร์ดัม
มีสถานที่ผ่อนคลายมากมาย เหมาะกับการพักผ่อนหย่อน
ใจมาก ๆ (Mercer, 2560) เมืองบาเซิล มีสภาพแวดล้อมที่
สวยงามและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง เมืองออกแลนด์ สภาพ
แวดล้อมที่งดงาม และมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง (เอบีซี
นิวส์, 2560)
4. ด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนา พบว่า ปัจจัย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

101

การเป็นการจัดการเรียนรู้และพัฒนาส่งผลต่อความส�ำเร็จ
การพั ฒ นาเมื อ งให้ น ่ า อยู ่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น อยู ่ ใ นระดั บ มาก
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นสนใจ
และใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ เกพาร์ท และคนอื่น ๆ (Gephart & Others,
1996) ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ควรมีลักษณะที่ส�ำคัญ 5
ประการ ได้แก่ 1) มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับ
ของระบบภายในองค์กร 2) มีการสร้างองค์ความรู้และมี
การแบ่งปันความรู้ 3) สนับสนุนการคิดอย่างเป็นระบบ
และวิพากษ์วิจารณ์ให้ผู้คนได้รู้จักคิดวิธีใหม่ ๆ 4) สร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ 5) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง ค�ำนึงถึง
ความเป็นปกติ ส�ำนักงาน กพ.ร. (2560) กล่าวถึงวิธีการ
รวบรวมและถ่ายทอดความรู้เพื่อการแบ่งปันความรู้ว่า ต้อง
มุง่ เน้นทีค่ วามรูท้ บี่ คุ ลากรต้องใช้ในการปฏิบตั งิ าน ปรับปรุง
กระบวนการ และการบริการ รวมถึงการพัฒนาทางเลือก
ที่แปลกใหม่ ซึ่งปีเตอร์ เชงกี้ (Peter Senge, 1990) เชื่อ
ว่าหัวใจของการสร้าง Learning Organization อยู่ที่การ
สร้างวินัย 5 ประการในรูปแบบของการน�ำไปปฏิบัติของ
บุคคล ทีม และองค์การอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า
ปัจจัยวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ส่งผลต่อความเป็นเมือง
น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความภาคภูมิใจ และเกียรติภูมิ
ศักดิ์ศรีของความเป็นท้องถิ่นของตน ดังที่ทัศนีย์ ทองไชย
(2542) กล่าวถึงความส�ำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า เป็น
เรื่องที่สั่งสมกันมาแต่อดีต โดยปรีดิ์ บุรณศิริ (2560) กล่าว
ว่ า การพั ฒ นาเมื อ งใหม่ ใ ห้ น ่ า อยู ่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น แนว
นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนา
พื้ น ที่ เ มื อ ง เป็ น เมื อ งที่ ป ระชาชนมี จิ ต ส� ำ นึ ก และความ
ภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น
สอดคล้องกับ The Economist Intelligence Unit (2560)
ที่ท�ำการประเมินเมืองน่าอยู่ทั่วโลก โดยวัดจากหลายปัจจัย
ด้วยกัน หนึ่งในนั้น คือ วัฒนธรรม (Culture) สิ่งแวดล้อม
(Environment) สอดคล้องกับสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
(2560) ที่จัดอันดับเมืองน่าอยู่จากทั่วประเทศ โดยเมือง
น่าอยู่-ชุมชนน่าอยู่ ในความหมายของดัชนีความน่าอยู่
ของเมือง มีดัชนีชี้วัดใน 5 มิติ หนึ่งใน 5 มิติ ดังกล่าว คือ
ความเป็นเมืองทีม่ เี อกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และเมืองทัง้ 10
อันดับ ล้วนเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิม มีประวัติความ
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เป็นมาทางประวัตศิ าสตร์ เช่นเดียวกับเมืองเวียนนา อุดมไป
ด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย ด้วยจุดเด่น ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและความเพียบพร้อมของสถานทีส่ นั ทนาการ
ต่าง ๆ (2561) เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) มีสังคมที่
ผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างลงตัว (2561) ออสเตรียมี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอัน
มั่งคั่งของประเทศ รวมทั้งลักษณะนิสัยใจคอชาวออสเตรีย
นก็รักความสงบ เป็นมิตรกับผู้มาเยือน (2561)
6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พบว่า
ปัจจัยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งผลต่อความเป็น
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
นายกเทศมนตรี แ ละคณะผู ้ บ ริ ห ารให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมด้วยความกระวีกระวาด ให้ความส�ำคัญกับ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน พร้อมที่จะให้บริการ
และอ�ำนวยความสะดวกกับชุมชนในการติดต่อประสาน
งาน มีความมุ่งมั่นและให้ความส�ำคัญกับการลงมือปฏิบัติ
งานจริง สอดคล้องกับชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย, วิจิตร
วิชัยสาร และกัญญาณัฐ เฮ็งบ้านแพ้ว (2016) พบว่า การ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ส�ำคัญตามหลักธรรมาภิบาล
คือ ควรให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มในทุกชุมชนอย่าง
เท่าเทียมกัน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ปัจจัยการมีส่วน
ร่วมส่งผลต่อความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เนื่องจากประเพณี วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา
ท้องถิน่ เป็นจุดตัง้ ต้น เป็นต้นทุนการพัฒนาเมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยั่งยืนที่ได้ผล, ความเข้าใจที่สอดคล้องต้องกันของทุกคนที่
เกี่ยวข้องถึงทิศทางการพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเป็นเมือง เป็น
เงื่อนไขส�ำคัญต่อการด�ำเนินการสร้างเมืองให้น่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน ตามหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ว่า “การ
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในสังคมเมือง การมีส่วนร่วมของบุคคล
กลุม่ บุคคล ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย จะเป็นตัวแปรทีน่ ำ� ไปสูค่ วาม
เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนได้” (ส�ำนักงาน ก.พ.ร., 2560)
สอดคล้องกับงานวิจัยของแก่นฟ้า แสนเมือง (2556) พบ
ข้อสรุปที่ส�ำคัญ 3 ประการ คือ 1) การสร้างความตระหนัก
และทัศนคติให้เห็นว่า “ขยะคือทอง” มีความเกีย่ วข้องเชือ่ ม
โยงกับการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างชัดเจน 2) เทคโนโลยี
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ที่เหมาะสมและพลังของศีล สมาธิปัญญาน�ำไปสู่วิสัยทัศน์
“ขยะเป็นทองและเป็นธรรม” เป็นปัจจัยส�ำคัญของการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 3) ความยั่งยืนของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเกิดจากการ “ผุดบังเกิดของจิตส�ำนึกสาธารณะ”
ภายใต้การครบบรรจบของ “ศีล สมาธิ ปัญญา” และสุทธ
าสินี ทวิชศรี (2556) พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านนักพัฒนา
8. ด้านความร่วมมือ พบว่า ปัจจัยด้านความร่วม
มือ ส่งผลต่อความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เนื่องจากการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้
บริหารเทศบาลแต่ละระดับ ท�ำให้กระบวนการท�ำงานมี
ความราบรื่น คล่องตัว และสามารถย�้ำถึงความชัดเจนใน
เป้าหมายการท�ำงานร่วมกันได้ ดังที่ Jackson & Maddy
(2005) กล่าวว่า ความร่วมมือช่วยให้เกิดการปรับปรุง
คุณภาพของบุคลากรให้มคี วามตืน่ ตัวและผลักดันให้เกิดการ
ปรับปรุงวิธกี ารท�ำงานให้มคี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. (2560) ว่า แนวทางการให้ความร่วมมือ
คือ 1) ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2) ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 3) ร่วมวางแผนและส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 4) ร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 5) ร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น, กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (2561) ว่า 1) มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
2) มีส่วนร่วมการป้องกันแก้ไขปัญหาสุรา บุหรี่ ยาเสพติด
และอบายมุข 3) มีส่วนร่วม ครอบคลุมคุณภาพชีวิตของ

กลุ่มเป้าหมาย และผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น 4) มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม/จัดกิจกรรมทางสังคม 5) มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพิทักษ์สิทธิ์ของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV 6) จัดกิจกรรมการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ประเมินผล
การจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม 8) มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และไคสเนอร์
(Kisner, 1997) เสนอหลักการสร้างความร่วมมือ ได้แก่ 1)
การทบทวนพันธกิจของหน่วยงาน 2) การเลือกสรรผูเ้ ป็นหุน้
ส่วน 3) การก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานร่วมกัน โดย
มีรูปแบบตามที่ โทมัส และโรเบิร์ท (Themas & Robert,
1982) 2 ลักษณะ คือ 1) การตกลงกัน (Bargaining) 2)
การเข้าร่วมมือกัน (Coordination)

ข้อเสนอแนะ

เทศบาล อืน่ ๆ ควรมีการศึกษากระบวนการพัฒนา
เมืองให้นา่ อยูอ่ ย่างยัง่ ยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถเลือกน�ำตัวแบบนี้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเมือง/ชุมชนแต่ละแห่ง หากต้องการ
ความส�ำเร็จสูง ควรต้องยึดองค์ความรู้เป็นแนวทางการ
ด�ำเนินงานเสมอ ควรก�ำหนดเป็นนโยบายที่ระบุผลลัพธ์ที่
ต้องการบรรลุไว้ให้ชัดเจน รวมถึงการน�ำนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย และการปรับปรุงพัฒนา
นโยบาย ต้องค�ำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายและการยอมรับเป็น
ส�ำคัญ และ ควรต้องมีมาตรการก�ำกับเสมอ
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