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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
อําเภอพนัสนิคมกลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารเมืองพนัสนิคม 2) กลุ่มผู้นํา
ชุมชน และ 3) ประชาชนในชุมชน จํานวน 15 คน เป็นการใช้วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology)
โดยการศึกษาภาคสนาม ลงพ้ืนท่ีไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้นําชุมชน อีกท้ังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมตลอดจนติดตามข้อมูลเพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
จากน้ันนําข้อมูลท่ีได้มาทําการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาแล้วจึงนําเสนอด้วยการบรรยายเชิงพรรณนา
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการเมืองน่าอยู่จะมุ่งเน้นถึงการพัฒนาท่ีเป็นองค์รวม ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา อาศัยความเข้มแข็งของชุมชนท่ีเป็นรากฐานในการพัฒนาท่ีมุ่งถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของคนในชุมชน มุ่งทําให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัยมีระเบียบวินัย มีระบบเศรษฐกิจ
ฐานรากท่ีมีความเข้มแข็ง มีระบบการบริหารงานท่ีมีคุณภาพและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง
และต่อเน่ือง ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ท่ีมุ่งเน้นกลไกและการบริหารจัดการมึงจะนําไปสู่
การพัฒนาท่ีย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน ซ่ึงเทศบาลเมืองพนัสนิคมทําให้ทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน มีความเจริญเติบโตมากข้ึน มีความก้าวหน้าและมีความทันสมัยด้วยการ
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเร่ิมจาก (1) การวิเคราะห์สถานการณ์  
(2) มิติทางเศรษฐกิจ (3) มิติทางวัฒนธรรม (4) มิติทางสังคม (5) มิติทางส่ิงแวดล้อม (6) การวางเป้าหมาย
เมืองน่าอยู่ (7) การรวมรวมข้อมูล (8) การวางแผน (9) การดําเนินการ ผลของการจัดการเมืองน่าอยู่ จะทํา
ให้เห็นถึง การจัดการชีวิตและชุมชน และการจัดการส่ิงแวดล้อมของเมือง เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของคน
ในชุมชน  2) กลไกการพัฒนาเมืองน่าอยู่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้แก่ (1) กลไกลประเภทผู้นํา ได้แก่ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผู้นําชุมชนและคนนําชุมชน  
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(2) กลไกประเภทเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายชุมชนของเทศบาลเมืองพนัสนิคมสามารถทําให้เห็นถึงความ
ต้องการของคนในชุมชนท่ีได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีรวมถึงยังช้ีให้เห็นถึงปัญหาและประเด็นการพัฒนาท่ีอยู่ในชุมชนและเครือข่ายในชุมชนน้ันจะทํา
ให้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเข้ามาร่วมสนับสนุนในการพัฒนา ซ่ึงกลไกเป็นส่ิงสําคัญท่ีทํา
ให้เทศบาลเมืองพนัสนิคมกลายเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืนในปัจจุบัน และ 3) ปัจจัยท่ีทําให้เทศบาลเมือง
นําไปสู่ความสําเร็จการจัดการเมืองน่าอยู่และได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่ ได้แก่ (1) การประสานงาน (2) การมี
ส่วนร่วมชุมชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินและการมีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมการพัฒนาชุมชน (3) ความต่อเน่ืองการพัฒนาของผู้บริหารและความมุ่งม่ันท่ีจะขับเคล่ือนใน 
การพัฒนาเมือง ดังน้ันปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความสําเร็จในการจัดการเมืองน่าอยู่
ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ทําให้เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและเป็นเมืองท่ีถูกนํามาเป็นต้นแบบในการพัฒนา
เมืองอ่ืน ๆ ของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 
คําสําคัญ: การจัดการเมืองน่าอยู่, กลไกการพัฒนาเมืองน่าอยู่, ปัจจัยท่ีนําไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

 
ABSTRACT 

 This research aims to study on Phanat Nikhom Municipality case study Phanat 
Nikhom district Chonburi Province. The objective of this study was to study the 
management of livable cities, a case study of Phanat Nikhom Municipality. Phanat Nikhom 
District Because management in urban areas is important to the lives of people in the 
area by managing operations in order to use people in the community to participate in 
the management in the area where people can participate in planning, thinking and 
sharing Take action for better development, including economic, social and cultural 
development by one's own participation in the community to lead to sustainable urban 
development and on the factors that lead to success in Sustainable management  
of livable cities will make us aware of policy factors. Leadership operations management 
policy. 
 The results of the research were found that: 1) urban management studies show 
that livable cities will focus on holistic development. Put people at the center of 
development Relying on the strength of the community as a foundation for development 
aimed at improving the quality of life of people in the community Aiming to create peace, 
convenience, cleanliness, safety and discipline have a strong foundational economy There 
is a quality management system and participation from all sectors seriously and continuously. 
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Driving a livable city strategy that focuses on mechanisms and management, you will lead 
to sustainable development and well-being of people in the community. which Phanat 
Nikhom municipality made aware of the change in the better direction have more growth 
It is advanced and modern with efficient resource management in the community. It starts 
with (1) Situation analysis (2) Economic dimension (3) Cultural dimension (4) Social 
dimension (5) Environmental dimension (6) Setting goals for livable cities (7) Data 
collection (8) Planning (9) Action Effects of livable city management It will show that the 
management of life and communities and the management of the environment of the 
city to create a good quality of life for people in the community 2) the mechanism for 
livable city development found that Mechanisms for livable city development of Phanat 
Nikhom Municipality are as follows: (1) Leadership mechanisms include: Phanat Nikhom 
Municipality Administrator, Khun Wijai Amralikit, Mayor of Phanat Nikhom Municipality; 
Community leaders and people (2) Network type mechanisms are: The community 
network of Phanat Nikhom Municipality can see the needs of people in the community 
that have been met by various agencies that help and support the development of the 
area, and also point out problems and development issues. In the community and in the 
community network will be able to receive help from various agencies that come to 
support the development. which is an important mechanism that makes Phanat Nikhom 
Municipality become a sustainable city to live in today and 3) factors factors that make 
the municipality lead to the success of livable city management and receive the livable 
city award are: (1) coordination (2) community participation It consists of participation of 
local governments and participation in community development activities. (3) continuity 
of development of administrators and determination to drive development. 
 
Keywords: Phanat Nikhom Municipality, Mechanisms for Developing Livable Cities, Factors 
                Leading to The Development of Livable Cities 
 
บทนํา 

แนวโน้มของการขยายตัวของประกรในเขตพ้ืนท่ีเมืองมีเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้เกินความจําเป็น 
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การสร้างงาน การจัดการส่ิงแวดล้อมภายในพ้ืนท่ีเขตเมืองให้มีความสามารถ 
ในการรองรับการเพ่ิมข้ึนของประชากรได้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองเพ่ือให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่
สําหรับคนทุกกลุ่มในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสังคมท่ีเอ้ืออาทร มีชุมชนท่ีเข้มแข็งและมีการบริหาร
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จัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีอีกท้ังยังมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเร่ืองการส่ือสาร การขนส่งและ
พลังงานนอกจากน้ันจะเป็นโอกาสพัฒนาเมืองให้เป็นชุมชนเมืองต้นแบบในการจัดการพ้ืนท่ีอย่างย่ังยืนและ
ยังมีโอกาสในการพัฒนาเมืองเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองท่ีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีทันสมัยมีความชาญฉลาดในการยกระดับการบริหารจัดการเมืองในมิติต่าง ๆ เช่น การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและการบริหารจัดการเมือง 
ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติท่ีต้องการให้มีการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมและลดความเหล่ือมล้ําในทุก ๆ มิติ  
 การขายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) ซ่ึงเป็นหน่ึงในแนวโน้มและเป็นส่ิงท่ีมีความท้าทายท่ี
สําคัญท่ีโลกจะต้องเผชิญในคริสต์วรรษท่ี 21 โดยองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าในปีพ.ศ.2593  
(ค.ศ.2050) โดยโลกจะมีประชาชนประมาณ 2.4 พันล้านคนหรือคิดเป็นอัตราส่วนในร้อยละ 66 ของ
ประชากรโลกซ่ึงสําหรับประเทศไทยน้ันมีการขยายตัวของความเป็นเมืองมาอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีประชากรเมืองประมาณร้อยละประมาณ 50 และได้มีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2593 
ประเทศไทยจะมีประชากรเมืองร้อยละ 73 (รายงานผลการสํารวจและศึกษาวิจัย ซีรีส์ความรู้ ส่อง โอกาส 
สร้าง อาชีพ, 2558) 
 แนวนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันและแผนพัฒนาในระดับชาติและในระดับกระทรวงรวมถึงกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และในแผนการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมได้มีการกําหนดกรอบของการพัฒนาเมืองและชุมชนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมซ่ึงเราจะเห็นได้ว่า
สอดคล้องกันเป้าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน sustainable development ท่ีให้การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนบนพ้ืนฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่าเกิดสภาพสังคมท่ีมีการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและร่วมกันปฏิบัติภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมจากสังคมความรู้และสามารถนําไปปฏิบัติใช้ในสังคมให้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
  โดยเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้ความสําคัญกับการสร้างเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน ดําเนินนโยบาย
ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นสําคัญ บริหารงานให้มีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ท้ังยังมุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี ในการดําเนินงานพัฒนาเพ่ือนําไปสู่
การเป็นเมืองน่าอยู่ เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ดําเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด 4 ข้อ ได้แก่ 1) เมืองอยู่ดี  
2) คนมีสุข 3) ส่ิงแวดล้อมย่ังยืน 4) องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการท่ีดี โดยเมืองพนัสนิคมจะมี
การบริหารจัดการแต่ละด้าน เช่น ด้านการจัดการเมือง ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี ด้านการบริหาร
จัดการเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น (เมืองพนัสนิคมต้นแบบเมืองอย่าอยู่ส่ิงแวดล้อมย่ังยืน, 2561) 
 ผลงานของเมืองพนัสนิคมเป็นเมืองตัวอย่างเมืองท่ีมีสุขภาวะดี ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมือง
ต้นแบบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน รวมถึงได้รับการคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization) ให้เป็น 1 ใน 1,000 เมืองระดับโลกท่ีช่วยรณรงค์ด้านการพิทักษ์ชีวิต 
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และสุขภาพของคนเมือง และได้ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากสถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา  
(LDI AWARDs) ให้เป็นเทศบาลเมืองท่ีมีค่าดัชนีความน่าอยู่สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จากดัชนีท่ีใช้ 
ช้ีวัด 5 มิติ ได้แก่ มิติเมืองปลอดภัย มิติเมืองสะอาด มิติเมืองคุณภาพชีวิต มิติเมืองธรรมาภิบาล และมิติ
เมืองวัฒนธรรม ซ่ึงรางวัลเหล่าน้ีล้วนการันตีได้ว่าเมืองพนัสนิคมเป็นเมืองท่ีมีการจัดการท่ีดี เหมาะแก่
การศึกษาเพ่ือเป็นแบบอย่างนําไปสู่การพัฒนาเมืองอ่ืน ๆ ต่อไป เม่ือในอนามัยโลกวันท่ี 7 เมษายน  
พ.ศ. 2539 กระทรวงสาธารณสุขด้วยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกได้มีการคัดเลือก 5 พ้ืนท่ีนําร่อง
ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครราชสีมา เทศบาลเมืองพนัสนิคมและเมือง
พัทยาให้เป็นเมืองท่ีจะได้รับการพัฒนาภายใต้คําขวัญท่ีว่า “บ้านน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ อนามัยดี ชีวิตสดใส” 
(Healthy Cities Better Life) ซ่ึงเป็นการเตรียมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับท่ี 8  
(พ.ศ.2540-2545) กรมอนามัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการเสนอแนวคิดเมืองน่าอยู่มาผนวก 
ในหลักการดําเนินงานพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม โดยการได้กําหนดไว้ในงานเฝ้าระวังและการพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมภายในพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการปรับปรุง การยกระดับพัฒนา
พ้ืนท่ีและรักษาอนามัยส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีและได้มีการกําหนดเป้าหมายเป็นรายปี ซ่ึงมีการสนับสนุน 
ให้มีการใช้กลยุทธ์เมืองน่าอยู่ในเขตเทศบาลร้อยละ 50 เขต สุขาภิบาลร้อยละ 25 และเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลร้อยละ 20 แต่เม่ือกรมอนามัยได้นําหลักของเมืองน่าอยู่มาปฏิบัติ พบว่า การดําเนินงานต้องมี
ความต่อเน่ืองตามแบบแผนประกอบกับมีปัญหาในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ.2540 จึงทําให้ 
กรมอนามัยเน้นการทํางานในเชิงคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน (ภัสสุรีย์ คูณกลาง, 2546: 24) 

ด้วยเหตุผลน้ีผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาการจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัส
นิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เน่ืองจากการจัดการส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเมืองเป็นส่ิงท่ีมีความสําคัญต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนภายในพ้ืนท่ีโดยการจัดการดําเนินการเพ่ือใช้คนในชุมชนมีความสามารถใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้
ด้วยตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืนและในเร่ืองของปัจจัยท่ี
นําไปสู่ความสําเร็จในการจัดการเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืนจะทําให้เราทราบถึงปัจจัยด้านนโยบาย  
การดําเนินงานของกลุ่มผู้นํา นโยบายด้านการบริหารจัดการ ท่ีเป็นปัจจัยท่ีผลักดันไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่
ทําให้เราสามารถได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนซ่ึงจะนําไปสู่การเข้าใจถึงรากเหล้าของชุมชนท่ีเน้นความ
ย่ังยืนและสร้างความสมดุลและหว่างทรัพยากรการท่องเท่ียวเกิดการรักษาและพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนด้วย
เหตุผลท้ังหมดน้ีจึงทําให้ผู้ศึกษามีความสนใจในการศึกษาเร่ืองการจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาล
เมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
     เพ่ือศึกษาการจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
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การดําเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตของการศึกษา 

    การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) มีวิธีการดําเนินการวิจัย
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังน้ี 
              ประชากรเป้าหมาย ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญจากบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับการศึกษา 
ในคร้ังน้ี โดยการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จํานวน 15 คน ดังน้ี  
              1) กลุ่มผู้บริหารเมืองพนัสนิคมเป็นผู้ท่ีมีความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
พนัสนิคม เช่น นายกเทศมนตรี เจ้าหน้าราชการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในเทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอ 
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
              2) ผู้นําชุมชนเป็นบุคคลท่ีเป็นผู้นําท่ีมีความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพ้ืนท่ี
รวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมในเร่ืองของ 
การปกครองในพ้ืนท่ี เช่น การวางแผนงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ผู้นําชุมชน เป็นผู้ท่ีจะให้ข้อมูลใน
เร่ืองประวัติศาสตร์ความเป็นมา สถานท่ีท่องเท่ียวและประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  
เช่น หอพระพนัสบดี พระวิหารพระพุทธม่ิงเมือง ศูนย์จักรสานพนัสนิคม  
              3) ประชาชนในชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
เช่น การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในพื้นที่ เช่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ 
โดยประชาชนในชุมชนเป็นส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการให้ข้อมูลเพราะจะทําให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 

การทําวิจัยในคร้ังน้ีผู้ศึกษาได้กําหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ 3 ด้าน ดังน้ี 
1. ข้อมูลด้านการจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สถานการณ์ (2) การวางเป้าหมายเมืองน่าอยู่ (3) การรวมรวมข้อมูล  
(4) การวางแผน (5) การดําเนินการ และ (6) ผลของการจัดการเมืองน่าอยู่ 

2. ข้อมูลด้านกลไกลการพัฒนาเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี (1) กลไกประเภทผู้นํา และ (2) กลไกประเภทเครือข่าย 

3. ศึกษาปัจจัยท่ีนําไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี (1) การสร้างการประสานงาน (2) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (3) ความต่อเน่ืองการพัฒนา
ของผู้บริหาร และ (4) ความมุ่งม่ันท่ีจะขับเคล่ือนในการพัฒนาเมือง  

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น การจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอ 
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยข้อมูลท่ีผู้ศึกษาได้เลือกใช้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังน้ี 
              1) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ (1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การบันทึกเสียงและการถ่ายภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริงและ 
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มีความถูกต้องมากท่ีสุด และ (2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การศึกษาจากการรวบรวมข้อมูล 
เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน หนังสือ บทความ แผ่นพับของการท่องเท่ียว 
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนถึงเอกสารท่ีมีการเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกับบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและปัจจัยท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในการจัดการเมืองอย่างน่าอยู่อย่างย่ังยืน กรณีศึกษา เทศบาล
เมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการจัดการเมืองน่าอยู่ ได้ทําการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมจากผู้ท่ีให้ข้อมูลด้านการจัดการเมืองได้อยู่ได้แก่ได้แก่กลุ่มผู้บริหารเทศบาล
เมืองพนัสนิคม ผู้ชุมชนเทศบาลเมืองพนัสนิคม กลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ี 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในการจัดการเมืองอย่างน่าอยู่ 
อย่างย่ังยืนได้ทําการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมจากผู้ท่ีให้ข้อมูลได้แก่กลุ่ม
ผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองพนัสนิคม กลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ี 

  

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    การศึกษาเร่ือง การจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี มีเคร่ืองมือในการวิจัยดังน้ี  
    1) แบบสังเกตการณ์  
        - ข้อมูลท่ัวไปและประวัติของเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยการการบันทึกเสียงและการถ่ายภาพ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริงและมีความถูกต้องมากท่ีสุด       
        - การจัดการเมืองน่าอยู่ ผู้ศึกษาจะใช้วิธีการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
การสังเกตการณ์และสมุดจดบันทึก 
    2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
        - กลไกการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ผู้ศึกษาใช้วิธีการบันทึกเสียงและการถ่ายภาพ เอกสารและ 
การสังเกตุการณ์ 
        - ปัจจัยท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผู้ศึกษาใช้วิธีการบันทึกเสียง
และการถ่ายภาพ เอกสารและการสังเกตุการณ์ 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ในการวิ จัยค ร้ังน้ี ผู้ วิ จัย เลือกใช้ระเบียบ วิ ธี วิ จัย เชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  

การวิเคราะห์ข้อมูลน้ันผู้ศึกษาได้นําข้อมูลทุติยภูมิซ่ึง ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แผ่นผับ
ของข้อมูลการท่องเท่ียวและเอกสารท่ีมีการเผยแพร่บนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือนําทฤษฎีท่ีได้มีการรวบรวมจาก
แหล่งท่ีกล่าวมาข้างต้น การจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ได้แก่ ข้อมูลการสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎี พร้อมท้ัง
จัดระเบียบของข้อมูลและนํามาทําการบรรยายเชิงพรรณนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
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    โดยหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีจะนํามาศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นหน่วยการวิเคราะห์ท่ีจะศึกษา
กระบวนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ศึกษาศึกษากลไกลการพัฒนาเมืองน่าอยู่และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีนําไปสู่ 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซ่ึงได้นําแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการต้ังคําถามการวิจัยและแนวทาง 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถแบ่งหน่วยการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ประเด็น  

    1) การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาเมือง ประกอบด้วยการศึกษาและปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาเมืองรวมถึงการจัดการในการพัฒนาเมือง เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการ 
ซ่ึงประกอบด้วย การจัดการด้านพ้ืนท่ี การจัดการด้านงบประมาณ การจัดการกิจกรรม การวิเคราะห์ด้าน
กระบวนการจัดการเมืองน่าอยู่ เช่น การวางเป้าหมาย การรวบรวมข้อมูล การวางแผน การดําเนินการ  
การติดตามและประเมินผล 

    2) การวิเคราะห์ผลของกระบวนการพัฒนาเมือง ซ่ึงผลของการพัฒนาเมืองน้ันจะสามารถ
วิเคราะห์ได้จากการพัฒนากลายเป็นเมืองน่าอยู่จากการขับเคล่ือนของกลไกการสนับสนุนเมืองน่าอยู่ เช่น 
กลไกประเภทผู้นํา กลไกประเภทกลุ่ม กลไกประเภทเครือข่าย รวมถึงปัจจัยท่ีนําไปสู่ความสําเร็จ 
ในการพัฒนาเมือง เช่น การส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง การเมืองท้องถ่ิน ประวัติศาสตร์ชุมชน 
นวัตกรรมชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการจัดการเมืองน่าอยู่ โดยจะมุ่งเน้นถึงการพัฒนาท่ีเป็นองค์รวมยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนา อาศัยความเข้มแข็งของชุมชนท่ีเป็นรากฐานในการพัฒนาท่ีมุ่งถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของคนในชุมชน มุ่งทําให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัยมีระเบียบวินัย มีระบบเศรษฐกิจฐานราก
ท่ีมีความเข้มแข็ง มีระบบการบริหารงานท่ีมีคุณภาพและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและ
ต่อเน่ือง ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ท่ีมุ่งเน้นกลไกและการบริหารจัดการมึงจะนําไปสู่ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนผนวกกับการพัฒนาประเทศไทยมาถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540-2545 เน้นการวางแผนจากล่างข้ึนบนซ่ึงแตกต่างจาก 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2504-2509 ถึงแผนท่ี 7 ท่ีเป็นการกําหนดแบบบนลง
ล่างให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมกําหนดแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ และร่วม
ติดตามตลอดจนการร่วมประเมินผลเพ่ือพัฒนาสังคมไทย ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 
พ.ศ. 2540-2545 ได้ปรับแนวคิดการพัฒนาจากเดิมท่ีเน้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียวมาเป็นการ
เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพราะคนเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในทุกเร่ืองพร้อมท้ังกับเปล่ียนชีวิต
เปล่ียนวิธีการดําเนินการให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เขามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากท่ีสุด  

ซ่ึงเทศบาลเมืองพนัสนิคมทําให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน มีความเจริญเติบโต
มากข้ึน มีความก้าวหน้าและมีความทันสมัยด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยจะเร่ิมจาก 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) มิติทางเศรษฐกิจ 3) มิติทางวัฒนธรรม 4) มิติ
ทางสังคม 5) มิติทางส่ิงแวดล้อม 6) การวางเป้าหมายเมืองน่าอยู่ 7) การรวมรวมข้อมูล 8) การวางแผน  
9) การดําเนินการ และ 10) ผลของการจัดการเมืองน่าอยู่ จะทําให้เห็นถึง การจัดการชีวิตและชุมชน  
และการจัดการส่ิงแวดล้อมของเมือง เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1  การจัดการเมืองน่าอยู่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 
 

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติวัฒนธรรม มิติส่ิงแวดล8อม 

1. การวางเป้าหมายเมืองน่าอยู ่
   1.1 รูปแบบการบริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
   1.2 แนวทางการขับเคลือ่นเทศบาลเมือง 
        พนัสนิคม 
   1.3 วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
   1.4 เป้าประสงค์ 
   1.5 นโยบาย 
   1.6 ยุทธศาสตร ์
 

3. การวางแผน  
   3.1 ยุทธศาสตร*การพฒันาด1านโครงสร1าง     
        พื้นฐาน 
   3.2 ยุทธศาสตร*การพฒันาด1านการจัดการ  
        สิ่งแวดล1อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   3.3 ยุทธศาสตร*การพฒันาด1านคุณภาพชีวิต 
   3.4 ยุทธศาสตร*การพฒันาด1านวัฒนธรรม 
        ประเพณี 
   3.5 ยุทธศาสตร*การพฒันาด1านการบรหิาร 
        จัดการองค*กร 

 

5. ผลของการจัดการเมืองน่าอยู ่
   5.1 การจัดการชีวิตและชุมชน 
   5.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    2.1 ปญัหาในพื้นที ่
    2.2 การวิเคราะห*สภาพขององค*กร 

 

 

4. การดําเนินการ 
   4.1 เมืองอยู่ดี 
   4.2 คนมีสุข 
   4.3 สิ่งแวดล้อมย่ังยืน  
   4.4 องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบรหิาร 
        จัดการที่ดี 
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ผลการศึกษากลไกการพัฒนาเมืองน่าอยู่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้แก่  
1. กลไกลประเภทผู้นํา ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม คุณวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้กล่าวว่ากุญแจสําคัญของการพัฒนาน้ันคือ คนในชุมชน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทําให้เทศบาล
เมืองพนัสนิคมเป็นเมืองน่าอยู่ระดับประเทศเร่ิมจากการเช่ือในความสามารถของคนในชุมชนท่ีจะต้องมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา ซ่ึงทุกข้ันตอนของการทํางานคนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และเข้าถึงการบริหารงานของเจ้าหน้าท่ีได้ ง่ายโดยการใช้หลักกระจายอํานาจซ่ึงดูแลผ่านคณะ
กรรมการบริหารชุมชนเป็นกลไกในการขับเคล่ือนในการพัฒนาเมือง ผู้นําชุมชนมีหลักการทํางานกับชุมชน
ดังน้ี การให้ความเคารพและให้เกียรติคนในชุมชน การยึดหลักการทํางานและการแสดงออกถึงความต้ังใจ
และความจริงใจ นอกจากน้ันคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนท่ีและมีความความภาคภูมิใจในชุมชน
ของตน คนในชุมชนรวมท้ังนักเรียนเป็นบุคคลสําคัญท่ีจะช่วยทําให้ชุมชนของเรามีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ส่ิงท่ีสําคัญในการพัฒนาและขับเคล่ือนให้ชุมชนประสบความสําเร็จก็คือ คนในชุมชนซ่ึงคน 
ในชุมชนจะต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมเป็นหลักการท่ีเป็นท้ังแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนา  

2. กลไกประเภทเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายชุมชนของเทศบาลเมืองพนัสนิคมสามารถทําให้เห็นถึง
ความต้องการของคนในชุมชนท่ีได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนใน
การพัฒนาพ้ืนท่ีรวมถึงยังช้ีให้เห็นถึงปัญหาและประเด็นการพัฒนาท่ีอยู่ในชุมชนและเครือข่ายในชุมชนน้ัน
จะทําให้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเข้ามาร่วมสนับสนุนในการพัฒนา นอกจากน้ัน
เครือข่ายชุมชนยังทําให้เกิดพลังในการขับเคล่ือนในการแบ่งปันทรัพยากร การพัฒนาเศรษฐกิจของการเมือง
ในท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเครือข่ายชุมชนล้วนเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาให้พ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีศักยภาพทําให้เกิดการประสานงาน การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพทําให้ชุมชน
น้ันเกิดการพัฒนา 

 
 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีทําให้เทศบาลเมืองนําไปสู่ความสําเร็จการจัดการเมืองน่าอยู่และได้รับ
รางวัลเมืองน่าอยู่ ได้แก่  

1. การประสานงาน การบริหารงานของผู้นําต่อคนในชุมชนมีการประสานงานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยจะให้ความสัมพันธ์ในประเด็นการติดต่อและประสานงานซ่ึง เป็นการจัดระเบียบวิธีการ
ทํางานเพ่ือให้งานและเพ่ือน ๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน เพ่ือลดข้อขัดแย้งและทําให้งาน
ดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน และทําให้การทํางานสัมพันธ์สอดคล้องกัน นอกจากน้ัน การติดต่อประสานงาน 
หรือการมีมนุษย์สัมพันธ์กับคน หรือกลุ่มองค์กร ยังเป็นการจัดระเบียบวิธีการทํางาน เพ่ือให้งานและ
เจ้าหน้าท่ีจากส่วนต่าง ๆ ในอําเภอ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน ไม่ทําให้งานซ้ําซ้อน ขัดแย้งกัน
หรือเหล่ือมล้ํากันและให้ความร่วมมือด้วยดี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กรน้ันอย่าง
สมานฉันท์ 
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2. การมีส่วนร่วมชุมชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยผ่านการทํา
กิจกรรมจากโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้สูงอายุ 
โครงการคัดกรองสุขภาพสตรีไทยให้ปลอดภัยจากมะเร็งปากหมดลูกและมะเร็งเต้านม เป็นต้น และการมี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรมการพัฒนาชุมชนโดยการเน้นการทํางานเป็นทีม ความร่วมมือของทุกฝ่ายในพ้ืนท่ี
และกลุ่มเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม โดนผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 

3. ความต่อเน่ืองการพัฒนาของ ผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีการวางแผนกิจกรรมเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การแก้ไขปัญหามลพิษและการดูแลรักษาธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน การจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณะสุข
อย่างเป็นระบบคํานึงถึงสุขภาพทุกช่วงวัยท่ีเข้าถึงได้ทุกคนเพ่ือการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี ท่ีอยู่อาศัยดี 
ประชาชนมีงานทําสามารถสร้างรายได้ในชุมชน จึงกลายเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน ส่งผลให้เทศบาลเมือง
พนัสได้รับรางวัลชนะเลิศการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างย่ังยืนในปี พ.ศ.2555 ประเภทเทศบาลขนาดกลาง 
อันเป็นผลมาจากตัวผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
ชุมชนมีความเข้มแข็งและยึดม่ันในกระบวนการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลจึงทําให้การพัฒนาเทศบาล
เมืองพนัสนิคมกลายเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

4. ความมุ่งม่ันท่ีจะขับเคล่ือนในการพัฒนาเมือง ความสําเร็จจากการพัฒนาของเทศบาลเมืองพนัส
นิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลลัพธ์ท่ีออกมา คือ ความเป็นเมืองท่ีคนในชุมชนและสังคมมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนมาจากความมุ่งม่ันท่ีจะขับเคล่ือนในการพัฒนาเมืองของกลุ่มผู้บริหาร ผู้นําชุมชนและคนในชุมชน 
ท่ีให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ในด้านความปลอดภัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ท้ังการพัฒนาด้านสติปัญญาและการพัฒนาจิตใจ สังคมเปิดโอกาสในการพัฒนาคนในชุมชนให้คุณภาพชีวิต
ท่ีดี ประชาชนได้รับการบริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยการคํานึงถึงคนรุ่นหลังโดยการพัฒนาตามหลักของการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  
อภิปรายผล 

การจัดการเมืองน่าอยู่ ผู้ ศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ข้ันตอนดังน้ี 1) การวิเคราะห์สถานการณ์   
2) การวางเป้าหมายเมืองน่าอยู่ 3) การรวมรวมข้อมูล 4) การวางแผน 5) การดําเนินการ และ 6) ผลของ
การจัดการเมืองน่าอยู่ สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง เมืองน่าอยู่ แนวคิดเพ่ือการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม
กรณีศึกษาชุมชนหลักหก ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในประเด็นแนวทางการจัดการเมือง
โดยการพัฒนาจะเร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหาภายในชุมชน การรวบรวมข้อมูล การพัฒนาท่ีเร่ิมต้นจาก
วิสัยทัศน์ของผู้นําชุมชนท่ีมีการวางแผนการจัดการ การดําเนินการและได้ผลของการจัดการทําให้เราทราบ
ถึงวิธีการจัดการท่ีนําไปสู่การจัดการเมืองน่าอยู่และสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาชุมชนให้ประสบความสําเร็จ 
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กลไกการพัฒนาเมืองของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้แก่ กลไกประเภทผู้นํา กลไกประเภทเครือข่าย 
นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง ภาวะผู้นําและการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนา
ชุมชน (2557) ของซูเรียนนา บางปู และภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงของกํานันผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนท่ี อําเภอ
ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ (2554) ของประจักษ์ ผิวงาม ในประเด็น การกล่าวถึงผู้นําในการบริหารจัดการ
ในพ้ืนท่ีการขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนส่ิงท่ีเป็นกลไกการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ตัวผู้นําจะต้องเป็นผู้นํา
ประเภทผู้นําการเปล่ียนแปลงท้ังด้านอิทธิพลอย่ามีอุดมคติ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน นําความผิดพลาดไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดีข้ึนคือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายและก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชน 

ปัจจัยท่ีนําไปสู่ความสําเร็จของเทศบาลเมืองพนัสนิคมสอดคล้องกับ พิไลพร ทองทุม (2555) 
 ได้กล่าวถึง ความสําเร็จขององค์การบริหารท่ีมีการบริหาร จัดการท่ีดี ไว้ ดังน้ี  (1) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (2) บุคลากร เป็นกลไกสําคัญท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุเป้าหมายท่ีได้วางไว้ การทํางานเป็น
ทีมเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้บริหาร (3) ผู้บริหาร ต้องมีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล และทันสมัย 
คิดเชิงรุก  ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  เป็นนักประสานงาน  มีการปฏิ สัมพันธ์ท่ี ดี ต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ดําเนินงานการพัฒนาเมืองน่าอยู่จนได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่
อย่างย่ังยืนเกิดข้ึนได้จากการปัจจัย 1) การประสานงาน 2) การมีส่วนร่วมของประชาชน 3) ความมุ่งม่ันท่ี
จะพัฒนาเมืองของผู้บริหาร ส่ิงต่าง ๆ เป็นปัจจัยท่ีสําคัญทําให้ทราบถึงการพัฒนาในมิติต่าง ๆ จึงทําให้
เทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นต้นแบบเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืนในปัจจุบัน 
   
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง การจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ ท้ังข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย ข้อเสนอแนะ 
ในการวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
              1.1 ด้านการจัดการเมือง เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีการจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพดําเนิน
ตามแบบแผนท่ีผู้บริหารได้วางไว้ มีการประชุม มีการจัดกิจกรรมและสร้างกระบวนการมีร่วมร่วมในชุมชน 
มีการแบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบในการดูแลพ้ืนท่ีต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ แต่ชุมชนยังขาดการสร้างกลุ่มเยาวชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการให้เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการพัฒนาเมืองสําหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาในการพัฒนา
เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

    1.2 ด้านการรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน จุดเด่นของเทศบาลเมืองพนัสนิคมท่ีทําให้ประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ก็คือ การรักษาส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี เช่น ด้านการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน จึงทําให้ประสบความสําเร็จและได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายแต่ส่ิงท่ี
ยังขาดได้แก่การปลูกจิตสํานึกในการดูและรักษาส่ิงแวดล้อมให้กับเยาวชนในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ียังปฏิบัติตาม
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เท่าท่ีควร ยังพบกับปัญหาการท้ิงขยะไม่ถูกท่ีในชุมชนและปัญหาท่ีพบคือปัญหาท่ีคนภายนอกนําขยะมาท้ิง
ภายในพ้ืนท่ีชุมชนของเทศบาลเมืองพนัสนิคมทําให้มีปัญหาขยะเพ่ิมมากข้ึน ต้องสร้างมาตรการทาง
กฎหมายอย่างเคร่งคัดเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว 

   1.3 ด้านกลไกการขับเคล่ือนได้แก่ เครือข่ายในชุมชนและเครือข่ายนอกชุมชน ในเทศบาลเมือง
พนัสนิคมมีหน่วยงานท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนท่ีเช่น สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพนัสนิคมท่ีเข้า
มาให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักรสานสู่การเป็น
สินค้าโอท็อปของกรมการพัฒนาชุมชนทําให้สร้างรายได้สู่ชุมชน แต่การพัฒนาในเครือข่ายยังพบปัญหา 
ต่าง ๆ เช่น ปัญหาการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก มีหน่วยงานไม่ก่ีหน่วยงานท่ีเข้ามาให้ความ
สนับสนุนจึงทําให้เทศบาลเมืองพนัสนิคม ทําให้เป็นจุดอ่อนในการพัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรศึกษาการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเมืองเพ่ือเป็นฐานองค์ความรู้ต่อ

การกําหนดนทิศทางในด้านการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต 
   2.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับข้อมูลเมืองน่าอยู่ในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน เช่น การศึกษา 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่จากการศึกษาเอกสารของต่างประเทศให้มากข้ึน เพ่ือนําองค์ความรู้มาต่อยอด 
   2.3 ควรมีการศึกษาการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในหลาย ๆ พ้ืนท่ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความแปลกใหม่ 

ในเร่ืองการพัฒนาเมืองน่าอยู่เพ่ิมมากข้ึน 
 
เอกสารและส่ิงอ้างอิง 
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