
 ง 

52058308 : สาขาวชิาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอ้ม 
ค าส าคญั :  กระบวนการมีส่วนร่วม / การวางผงัชุมชน /  การพฒันาชุมชน 
  เอกวทิย ์ นวเศรษฐ : การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผงัชุมชน : กรณีศึกษา
ชุมชนโฟร์โมสตแ์ละชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา.  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   : อ.ดร.สินีนาถ   
ศุกลรัตนเมธี.  119 หนา้. 
 
 จุดประสงค์ของการวิจยัน้ีคือการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน อนัน าไปสู่
การเสนอแนะแนวทางการพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนไดต่้อไป การศึกษาน้ีเลือกพื้นท่ี
ชุมชนโฟร์โมสตแ์ละชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาพื้นท่ี อนัประกอบไป
ดว้ยผูไ้ดรั้บผลกระทบจากชุมชนโฟร์โมสต์ 60 หลงัคาเรือนและจากชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา 60 
หลงัคาเรือนตามล าดบั จากผลกระทบดงักล่าวจึงส่งผลให้ผูอ้ยู่อาศยัทั้ง 2 ชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม
และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในล าดบัต่อมา การส ารวจรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาศึกษาใชก้ารท า
แบบสอบถามใน 120 หลงัคาเรือนจากทั้ง 2 ชุมชน โดยแบบสอบถามมุ่งเนน้ส ารวจการมีส่วนร่วม
ในแต่ละระดบัของกระบวนการมีส่วนร่วม และความพึงพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในแต่ละ
ระดบัเช่นเดียวกนั 
 ผลจากการวิจยัแสดงออกมาในรูปแบบของระดบัการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจต่อ
กระบวนการท่ีค่อนขา้งแตกต่างกนั กล่าวคือผูเ้ขา้ร่วมจากชุมชนโฟร์โมสตท่ี์มีลกัษณะความเป็นอยู่
แบบชุมชนเกษตรกรรมกลบัแสดงระดบัการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจต่อกระบวนการมากกวา่
ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาท่ีมีลกัษณะความเป็นอยูแ่บบชุมชนเมือง โดยในรายละเอียดแต่ละระดบัของ
กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นชุมชนโฟร์โมสต์มีส่วนร่วมในระดบัแรกและระดบัทา้ยคือการร่วมกนั
คน้หาปัญหาและการลงมือปฏิบติัมากกวา่การคิดวิเคราะห์ ขณะท่ีชุมชนทรัพยสิ์นพฒันามีส่วนร่วม
ในระดบักลางซ่ึงคือการคิดวิเคราะห์และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหามากกวา่การลงมือปฏิบติัอยา่ง
ชดัเจน 
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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. 
 

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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 การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผงัชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชนโฟร์โมสต์และชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา”  ซ่ึงมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
ทฤษฎีการมีส่วนร่วม การศึกษาการคน้ควา้อิสระน้ีเร่ิมตั้งแต่การให้ค  าปรึกษาในการด าเนินการและ
ระเบียบวิธีการในการวิจยัจาก อาจารย์ ดร.สินีนาถ  ศุกลรัตนเมธี  อาจารย์ท่ีปรึกษา  ผูช่้วย
ศาสตราจารยพ์รพจน์ สุขเกษม ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพกัตรา  สุทธสุภา และรองศาสตราจารย์
สิทธิพร  ภิรมย์ร่ืน  ท่ีสละเวลาในการตรวจความเรียบร้อยและให้ค  าปรึกษาหรือแนะน า 
ขอขอบพระคุณบิดาและมารดารวมถึงนางสาวพนัธนนัท์ พรมสวสัด์ิ ท่ีสามารถเป็นท่ีปรึกษาใน
เร่ืองการบริหารจดัการของการค้นควา้อิสระ  และสติสัมปชัญญะของตวัเอง ขอขอบพระคุณ
ส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยแ์ละผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนโฟร์โมสต์และชุมชนทรัพยสิ์น
พฒันาท่ีเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลและเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 สุดท้ายน้ีขอกราบขอบพระคุณ หลักสูตรปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อมมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ภาควิชาการ
ออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีใหโ้อกาส ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัมากเพื่อการกา้ว
ไปขา้งหน้า การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีจะไม่สามารถส าเร็จไดด้้วยดีหากขาดบุคคลผูซ่ึ้งมีส่วนร่วม
ขา้งตน้ จึงขอขอบคุณดว้ยความเคารพมา ณ โอกาสน้ี  
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