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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่น�ำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะของเทศบาลเมืองท่าโขลง 2)เพื่อศึกษาปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart city)
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพพบว่า ปัญหาทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียพบร่วมกันทัง้ 4 ภาคส่วน ได้แก่ การก�ำจัดขยะ
แบบไม่แยกประเภท/แหล่งจ�ำกัดขยะอยู่ใกล้ชุมชน ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ส่วนปัญหาที่พบรองลงมา คือ มี
ขยะจ�ำนวนมากตามบ้านเรือน/ริมคลอง/ริมถนน ไฟฟ้าดับบ่อย/น�ำ้ ไม่ไหล และมลพิษทางอากาศจากรถยนต์/
รถบรรทุก ส่วนปัญหาที่พบน้อยที่สุด ได้แก่ ปัญหาสุขภาพจิตของเด็ก และคนในชุมชนไม่สามารถจัดการสิ่ง
ต่างๆ ในชุมชนได้ด้วยตนเอง
เมือ่ ผูว้ จิ ยั น�ำผลการศึกษาเชิงคุณภาพมาเชือ่ มโยงกับการก�ำหนดหลักเกณฑ์ขององค์ประกอบของแผนการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Smart City Thailand) ได้ข้อเสนอแนะดังนี้ 1)เมื่อเทศบาลเมืองท่าโขลง
ทราบความต้องการของทุกภาคส่วนแล้ว เทศบาลฯควรก�ำหนดชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา
เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินงานของบุคลากรและใช้การ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเห็นภาพการพัฒนาเมืองร่วมกับชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2)เทศบาลฯ
วางแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของเมืองในแผนพัฒนาท้องถิน่ ในการก�ำหนดโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ระบบ
การจัดการขยะอัจฉริยะ หรือระบบอืน่ ๆทีส่ อดคล้องกับชุมชน 3)เทศบาลฯวางแผนเพือ่ พัฒนาจัดบริการเมือง
อัจฉริยะ ทัง้ ในมิตขิ องสิง่ แวดล้อม ทีค่ ำ� นึงถึงผลกระทบทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อมและสภาวะการเปลีย่ นแปลงสภาพ
* จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ (ดร.) : คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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ภูมอิ ากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ นอกจากนีเ้ ทศบาลฯควรพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนมีสขุ ภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีความปลอดภัย มีความสุขในการด�ำรงชีวติ 4) เทศบาลฯควรใช้
หลักการบริหารจัดการโดยให้ภาคต่างๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานโครงการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการจัด
ประชาคม หรือการจัดตัง้ คณะกรรมการจากภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคการศึกษา หรือภาคอุตสาหกรรม
เป็นต้น
ผลการวิจยั เชิงปริมาณพบปัจจัยทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเป็นเมืองอัจฉริยะของเทศบาลเมืองท่าโขลงจากผลกระทบ
ต่อการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันของคนในชุมชน และกลุม่ ตัวอย่างเห็นด้วยมากต่อการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองท่า
โขลงพัฒนาสูเ่ มืองอัจฉริยะ (Smart city) โดยกลุม่ ตัวอย่างต้องการเห็นชุมชนเทศบาลฯพัฒนาสูเ่ มืองอัจฉริยะ
ในด้านการจัดการขยะและแหล่งก�ำจัดขยะทีเ่ หมาะสมมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ด้านการเพิม่ สิทธิของหน่วยงาน
ท้องถิ่น/คนในชุมชนให้มีอ�ำนาจในการจัดการสิ่งต่างๆ ในชุมชนได้ด้วยตนเอง และล�ำดับต่อมา คือ ด้านการ
พัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชน เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ อาหาร ตลาด ร้านค้าชุมชน เป็นต้น
ในส่วนผลการศึกษาปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงสู่เมืองอัจฉริยะ
(Smart city) ในอีก 5 ปี ข้างหน้า พบ 4 ปัจจัย ตามล�ำดับความส�ำคัญ คือ 1) การมีสถานทีก่ ำ� จัดขยะทีเ่ หมาะ
สม 2) การมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีใ่ ห้ความรู้ เช่น พิพธิ ภัณฑ์ 3) การมีสญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ตทีค่ รอบคลุมทัว่ ชุมชน
และ 4) การมีเส้นทางที่เชื่อมต่อสู่จังหวัดอื่นๆ ได้ โดยทั้ง 4 ปัจจัย สามารถร่วมกันส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน
เทศบาลเมืองท่าโขลงพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart city) ในอีก 5 ปี ข้างหน้าได้
ค�ำส�ำคัญ: เมืองอัจฉริยะ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
Abstract
This study was a mixed methodology both quantitative and qualitative methods. These were 1)
to study the factors that lead to smart city of Tha Khong Municipality and 2) To study the predictive
factors affecting the development of Tha Khong Municipality community to Smart city
The qualitative results found that 4 stakeholders found problems in common, including 1.The
non-classified waste disposal / the waste area near the community 2.The roads are full of potholes
3.There is a lot of garbage in houses / riverside / roads, frequent power failure / water does not flow
and air pollution from cars / trucks 4.Mental health problems of children / people in the community
are not able to manage things in the community by yourself.
However, they suggested that quantitative research results, researcher divided the data
presentation into 2 parts;
Part I: The analysis of the descriptive statistics found that the sample group agreed that various
problems in the community affected the daily life of the people in the community at a high level.
When considered in detail, the sample found the problem of having a lot of waste in houses /
riverside / roadside affected the daily life the most, followed by the roads that were full of potholes
and the next is to dispose of non-classified wastes / restricted areas near the community. The
sample group agreed that should be resolved to be able to improve the quality of life and there
are a channel to distribute products from the community, followed by the roads that were not full
of potholes and the next one was less large truck / or limited time for trucks limited amount of time
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together with having appropriate waste disposal locations. In the next 5 years, the sample group
agreed with the development of the community of Tha Khong Municipality to develop into a smart
city. When examined in detail, it was found that the sample wanted to see the Tha Khong Municipality community develop into a smart city in terms of waste management and waste disposal
ethic were the most appropriate, followed by increasing the rights of local authorities / people in
the community to have the power to manage various things in the community by themselves and
later on was to develop and connect tourism routes in the community such as temples, museums,
food markets, community shops etc.
Part II: Inferential analysis found that 4 factors affecting of the community of Tha Khong Municipality in order to develop into smart city in the next 5 years consisted of 1) having proper waste
disposal sites 2) having knowledgeable tourist sites such as museums 3) having internet signal
which coveraged throughout the community and 4) having connecting routes to other provinces,
which all 4 factors that could affect the development of community councils to develop into smart
city in the next 5 years.
Keywords : Smart city, Participatory Communication
บทน�ำ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ก่อให้เกิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นทั่วโลกที่ส่งผลต่อ
การใช้ชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ด้วยการเชื่อมต่อกันผ่านอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of things : IoT) ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดที่สามารถตรวจวัดมลภาวะ การจราจร หรือแม้กระทั่ง
การควบคุมระบบขนส่ง ภายใต้กรอบของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อให้การบริหารจัดการเมืองเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยการเชื่อมต่อกันผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT)
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบสนับสนุนแข็งแกร่ง มีสภาพเศรษฐกิจสังคมการพัฒนาทางวัฒนธรรม
ที่สามารถเรียนรู้ปรับตัวและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ลดผลกระ
ทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานของเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จะต้อง
ประกอบด้วย 3 ปัจจัยส�ำคัญ คือ 1) Efficient การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 2)Sustainable
มีความยั่งยืน ทั้งในแง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้นทุน 3) Live able คุณภาพชีวิตของคนอยู่อาศัยต้องดี
อีกทัง้ รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาอย่างก้าวกระโดดน�ำมาสูก่ ารปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ตลอดจนเป็นประเด็นในการปฏิรูปประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมและการน�ำมาขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อ
ยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยมุ่งเน้นการน�ำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท�ำให้เกิด
สิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดย
การก�ำหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และ
สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับ
การน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม
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เทศบาลเมืองท่าโขลงมีจุดแข็งที่สามารถพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้ดังนี้
1) ด้านตลาดกลางกระจายสินค้าการเกษตรระดับประเทศ ได้แก่ ตลาดไท และ ตลาดไอยรา ท�ำให้ตน้ ทุน
ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรต�่ำ
2) มีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3) มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT)
4) มีชมุ ชนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ท�ำให้เกิดความต้องการและการจ้าง
งานในพื้นที่จ�ำนวนมาก
5) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางเชื่อมโยงไปภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งทางด้านถนน
และทางราง
6) มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวิถีทางวัฒนธรรมประเพณี และ
ศาสนา
ดังนั้นผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าโขลง
ไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่เริ่มต้นจากความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลฯ
ผ่านการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมมือผลักดันให้เกิดเมืองอัจฉริยะอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่น�ำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของเทศบาลเมืองท่าโขลง
2) เพื่อศึกษาปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงสู่เมืองอัจฉริยะ
(Smart city)
ระเบียบวิธีวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธกี ารศึกษาแบบผสมผสาน (mixed methodology) โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ขั้นที่1 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาใช้วิธี
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผ่านการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth interview) กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้ที่อาศัยหรือท�ำธุรกิจอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่า
โขลง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มประชาชนทั่วไป 2) กลุ่มสถานศึกษา 3) กลุ่มอุตสาหกรรม และ4)
กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน โดยผู้วิจัยน�ำค�ำตอบที่ได้ไปพัฒนาเป็นแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณ
ขัน้ ที2่ ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้แก่ การวิเคราะห์คา่ สถิตเิ ชิงพรรณนา
และการวิเคราะห์เชิงอนุมาน
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์
1. แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
เมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Smart City Thailand) ได้ให้ความหมายของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ไว้
ว่า เป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
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การให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จา่ ยและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย
โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้
แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน
(ส�ำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย, ระบบออนไลน์, สืบค้น ณ วันที่28 กันยายน 2562)
องค์ประกอบของแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Smart City Thailand) ประกอบไปด้วย 5
เสาหลัก ดังนี้
เสาหลักที่1 ก�ำหนดพื้นที่และเป้าหมาย การก�ำหนดเขตเมืองอัจฉริยะ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ประเภท
และลักษณะของเมืองอัจฉริยะ
เสาหลักที่2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนด�ำเนินการโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะ
เสาหลักที่3 ระบบข้อมูลและความปลอดภัย การบริหารข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์
เสาหลักที่4 บริการเมืองอัจฉริยะ บริการระบบเมืองอัจฉริยะ กิจกรรมหรือโครงการที่เสนอตามประเภท
ของเมือง
เสาหลักที่5 การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม แผนการบริหารโครงการและกระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วม เพื่อให้ความยั่งยืนในการด�ำเนินงาน
โดยสรุปในแง่ความหมายของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผู้วิจัยหมายถึง การบริหารจัดการเมืองเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยการเชือ่ มต่อกันผ่านอินเตอร์เน็ตเพือ่ สรรพสิง่ (IoT) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบสนับสนุน มีสภาพเศรษฐกิจ
สังคมการพัฒนาทางวัฒนธรรมทีส่ ามารถเรียนรูป้ รับตัวและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีสว่ น
ร่วมของประชาชน ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานของเมืองอย่างยั่งยืน
2. แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
กาญจนา แก้วเทพ (2543) ได้กล่าวว่าการติดต่อสือ่ สารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Communication)
เป็นรูปแบบหนึ่งที่ส�ำคัญของการสื่อสารเพื่อชุมชน โดยแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้ 3 ระดับ ดังนี้
1)การมีส่วนร่วมในระดับผู้รับสาร/ ผู้ใช้สาร (Audience/Receivers/Users) คือ การรับทราบข่าวสารผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร ที่ได้รับจากผู้ส่งสารที่ได้กำ� หนดมาตั้งแต่การเลือกประเด็นเนื้อหา และวิธีการน�ำเสนอ
2) การมีส่วนร่วมในระดับผู้ร่วมผลิต (Sender/Producer/Co-producer/Performance) คือ การมีส่วนร่วม
ในขั้นก่อนการผลิตสื่อ เช่น การออกแบบ การคัดเลือกประเด็นแง่มุมที่จะน�ำเสนอ ขั้นการผลิต และขั้นหลัง
การผลิต เช่น การตัดต่อเทป การน�ำไปฉายในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น 3) การมีส่วนร่วมในระดับผู้วางแผนและ
ก�ำหนดนโยบาย (Policy maker/ planner) คือ การวางแผน และก�ำหนดนโยบายการสื่อสารทุกประเภทที่มี
อยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ สื่อกิจกรรม รวมทั้งสื่อบุคคล โดยเป็นการสร้างความเชื่อม
โยงระหว่างสื่อแต่ละประเภทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2548) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วม 2 ลักษณะคือ การมีส่วนร่วมใน
ลักษณะทีเ่ ป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนาตัง้ แต่เริมต้นจน
สิน้ สุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยี
ท้องถิน่ การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมทัง้ การรับประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ จากโครงการโดยโครงการ
พัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547) ระบุว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการด�ำเนินโครงการ และร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนา นอกจากนี้
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ยังเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผลการนั้นๆ ด้วย
เดโช แสนภักดี (2546) ให้ความหมายการมีสว่ นร่วมของประชาชน (People’s Participation) ว่า เป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาตั้งแต่เริ่มด�ำเนิน
โครงการ การประเมินโครงการ จนเสร็จสิ้นโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ทั้งเรื่องที่ท�ำและ
ท�ำงานร่วมกัน ซึ่งหากสมประสงค์แล้วก็จะท�ำให้เกิดการพัฒนาได้
โดยสรุปการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยค�ำนึงถึงศักยภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนจะเกิดขึ้นได้นั้นขึ้น
อยูก่ บั การมีสว่ นร่วมของชุมชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ ความต้องการของชุมชนร่วมกัน และเป็นส่วนผลัก
ดันให้เกิดการรวมกลุ่ม การวางแผนการจัดการ การท�ำกิจกรรม และการลงมือปฏิบัติร่วมกัน อันเป็นผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่ม หรือชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากผลการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
ในการเก็บข้อมูล ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผลการสนทนากลุ่มประชาชนทั่วไป 2) ผลการสนทนาสถานศึกษากลุ่ม
3) ผลการสนทนากลุ่มอุตสาหกรรม และ4) ผลการสนทนากลุ่มภาคธุรกิจเอกชน สรุปประเด็นปัญหาที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียพบร่วมกันทั้ง 4 ภาคส่วนให้ความส�ำคัญ ดังตารางที่ 1

ตารางที่1 สรุปความถี่ที่ปรากฏในการสนทนาของประเด็นปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่มให้ความส�ำคัญ
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จากตารางที่1 สรุปได้ว่า ปัญหาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบร่วมกันทั้ง 4 ภาคส่วน ได้แก่ การก�ำจัดขยะแบบ
ไม่แยกประเภท/แหล่งจ�ำกัดขยะอยู่ใกล้ชุมชน ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ส่วนปัญหาที่พบรองลงมา คือ มีขยะ
จ�ำนวนมากตามบ้านเรือน/ริมคลอง/ริมถนน ไฟฟ้าดับบ่อย/น�้ำไม่ไหล และมลพิษทางอากาศจากรถยนต์/รถ
บรรทุก ส่วนปัญหาที่พบน้อยที่สุด ได้แก่ ปัญหาสุขภาพจิตของเด็ก และคนในชุมชนไม่สามารถจัดการสิ่ง
ต่างๆ ในชุมชนได้ด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากประเด็นปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญร่วมกัน ดังนี้ 1)
เทศบาลเมืองท่าโขลงควรก�ำหนดชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ โดย
ก�ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินงานของบุคลากรและใช้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเห็น
ภาพการพัฒนาเมืองร่วมกับชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2)เทศบาลฯวางแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของเมืองในแผนพัฒนาท้องถิน่ ในการก�ำหนดโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ระบบการจัดการขยะอัจฉริยะ หรือระบบ
อื่นๆที่สอดคล้องกับชุมชน 3)เทศบาลฯวางแผนเพื่อพัฒนาจัดบริการเมืองอัจฉริยะ ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม
ทีค่ ำ� นึงถึงผลกระทบทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อมและสภาวะการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยบริหารจัดการ นอกจากนีเ้ ทศบาลฯควรพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ให้ประชาชนมีสขุ ภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย มีความสุขในการด�ำรงชีวิต 4)เทศบาลฯควรใช้หลักการบริหารจัดการโดยให้ภาค
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชาคม หรือการจัดตั้งคณะ
กรรมการจากภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคการศึกษา หรือภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้แบ่งการน�ำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ออกเป็น
2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา และ ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงอนุมาน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา
- กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัญหาต่างๆ ในชุมชน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวันของคนในชุมชนใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัญหาการมีขยะจ�ำนวนมากตามบ้าน
เรือน/ริมคลอง/ริมถนน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน มากที่สุด รองลงมา คือ ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
และล�ำดับต่อมา คือ การก�ำจัดขยะแบบไม่แยกประเภท/แหล่งจ�ำกัดขยะอยู่ใกล้ชุมชน
- ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากต่อการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง
พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart city) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการเห็นชุมชน
เทศบาลเมืองท่าโขลงพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะในด้าน การจัดการขยะและแหล่งก�ำจัดขยะที่เหมาะสม มาก
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเพิ่มสิทธิของหน่วยงานท้องถิ่น/คนในชุมชนให้มีอ�ำนาจในการจัดการสิ่งต่างๆ
ในชุมชนได้ดว้ ยตนเอง และล�ำดับต่อมา คือ ด้านการพัฒนาและเชือ่ มโยงเส้นทางการท่องเทีย่ วในชุมชน เช่น
วัด พิพิธภัณฑ์ อาหาร ตลาด ร้านค้าชุมชน เป็นต้น
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistical analysis)
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงพัฒนาสู่เมือง
อัจฉริยะ (Smart city) ในอีก 5 ปี ข้างหน้า ดังตารางที่2

77

78

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)
วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1

ตารางที่2 จากผลการทดสอบการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยวิธีการคัดเลือกตัวแปร
หมายเหตุ * นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05, ** นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01,
*** นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากตารางที่2 ผลการทดสอบการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยวิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบขั้นตอนเข้า
สมการทีละปัจจัย (Stepwise) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงพัฒนาสู่เมือง
อัจฉริยะ (Smart city) ในอีก 5 ปี ข้างหน้า มีทั้งหมด 4 ปัจจัย ตามล�ำดับความส�ำคัญ คือ 1) การมีสถานที่
ก�ำจัดขยะที่เหมาะสม 2) การมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ 3) การมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ที่ครอบคลุมทั่วชุมชน และ 4) การมีเส้นทางที่เชื่อมต่อสู่จังหวัดอื่นๆ ได้ โดยทั้ง 4 ปัจจัย สามารถร่วมกันส่ง
ผลต่อการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart city) ในอีก 5 ปี ข้างหน้า ได้ร้อย
ละ 62.7
ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart city) ใน
อีก 5 ปี ข้างหน้า ได้มากที่สุด คือ “การมีสถานที่ก�ำจัดขยะที่เหมาะสม” โดยส่งผลถึง ร้อยละ 50.7 และมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน ( ) เท่ากับ .712 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า ปัญหา
ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต้องการให้แก้ไขมากที่สุด คือ “การก�ำจัดขยะแบบไม่แยกประเภท/แหล่ง
จ�ำกัดขยะอยู่ใกล้ชุมชน”
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาปัจจัยที่นำ� ไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city) ของเทศบาลเมืองท่าโขลง และ
ผลการศึกษาปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงสู่เมืองอัจฉริยะ ผู้วิจัยพบ
ปัจจัยที่เข้าสมการสอดคล้องกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย
ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน ในเสาหลักที่ 2 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมืองในแผนพัฒนาท้องถิน่ ในการก�ำหนดโครงสร้างพืน้ ฐาน ได้แก่ ระบบการจัดการขยะอัจฉริยะทีเ่ หมาะ
สมกับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต้องการให้แก้ไขมาก
ที่สุด ปัจจัยที่เข้าสมการในล�ำดับที่2 ได้แก่ มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ความรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ ซึ่งในเขตเทศบาลฯ
มีพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างทางเทศ
บาลฯควรวางแผนเพือ่ พัฒนาจัดบริการในเสาหลักที4่ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Economy)
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เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ในระบบเศรษฐกิจในการจัดท�ำเส้นทางท่องเทีย่ วและจัดการบริหารทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดรับกับปัจจัยทีเ่ ข้าสมการในล�ำดับที3่ ในเรือ่ งสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีค่ รอบคลุมทัว่ ชุมชน
ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเมือง และปัจจัยที่เข้าสมการในล�ำดับสุดท้าย ได้แก่ การมีเส้นทางเชื่อมสู่จังหวัด
อืน่ ๆ ซึง่ เป็นจุดแข็งของเทศบาลฯ ในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางเชือ่ มโยงไป
ภูมิภาคต่างๆ ทั้งทางด้านถนน และทางราง
นอกจากปัจจัยทีเ่ ข้าสมการแล้ว ผูว้ จิ ยั ยังพบว่า เทศบาลเมืองท่าโขลงควรการบริหารจัดการและสร้างการ
มีสว่ นร่วม ในแผนการบริหารโครงการ เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนในการด�ำเนินงานตามเสาหลักที5่ ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัญหาต่างๆ ในชุมชน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
ของคนในชุมชน เนื่องมาจากคนในชุมชนไม่สามารถจัดการสิ่งต่างๆ ในชุมชนได้ด้วยตนเอง ขาดการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ดังนัน้ เทศบาลฯต้องบริหารจัดการโดยค�ำนึงถึงการสร้างการมีสว่ นร่วม ตาม
หลักการมีส่วนร่วมของ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547) คือ การให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการด�ำเนินโครงการ และร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนา นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้อง
กับความพยายามที่จะประเมินผลการนั้นๆ ด้วย อีกทั้งในระดับผู้วางแผนและก�ำหนดนโยบาย (Policy maker/ planner) ต้องใช้สื่อทุกประเภทที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น สื่อเฉพาะกิจ สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล รวมทั้ง
สื่อมวลชนโดยเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสื่อแต่ละประเภทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เมื่อผู้วิจัยน�ำผลการศึกษามาเชื่อมโยงกับการก�ำหนดหลักเกณฑ์ขององค์ประกอบของแผนการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Smart City Thailand) ดังนี้
เสาหลักที่1 เทศบาลก�ำหนดชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ โดย
ก�ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินงานของบุคลากรและใช้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเห็น
ภาพการพัฒนาเมืองร่วมกับชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เสาหลักที่2 เทศบาลวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการก�ำหนด
โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบการจัดการขยะอัจฉริยะ หรือระบบอื่นๆที่สอดคล้องกับชุมชนนั้นๆ
เสาหลักที่4 เทศบาลวางแผนเพื่อพัฒนาจัดบริการเมืองอัจฉริยะ ได้แก่
- การพัฒนาเมืองในมิติของสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) ที่ค�ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
และสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ		
- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและบริหารจัดการทรัพยากร
(Smart Economy) อย่างมีประสิทธิภาพ
เสาหลักที่5 เทศบาลใช้หลักการบริหารจัดการโดยให้ภาคต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
โครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชาคม หรือการจัดตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชน ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา หรือภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
บทสรุป
เมือ่ ผูว้ จิ ยั น�ำผลการศึกษามาเชือ่ มโยงกับการก�ำหนดหลักเกณฑ์ขององค์ประกอบของแผนการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะประเทศไทย (Smart City Thailand) พบปัจจัยที่น�ำเทศบาลเมืองท่าโขลงไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
โดยกลุ่มตัวอย่างต้องการเห็นชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะในด้านการจัดการขยะและ
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แหล่งก�ำจัดขยะที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งสอดรับทั้งผลการวิจัยเชิงปริมาณและผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในส่วนผลการศึกษาปัจจัยพยากรณ์ทสี่ ง่ ผลต่อการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงสูเ่ มืองอัจฉริยะ (Smart
city) ในอีก 5 ปี ข้างหน้า พบ 4 ปัจจัย ตามล�ำดับความส�ำคัญ คือ 1) การมีสถานที่ก�ำจัดขยะที่เหมาะสม
2) การมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ 3) การมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วชุมชน
และ 4) การมีเส้นทางที่เชื่อมต่อสู่จังหวัดอื่นๆ ได้ โดยทั้ง 4 ปัจจัย สามารถร่วมกันส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน
เทศบาลเมืองท่าโขลงพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart city) ในอีก 5 ปี ข้างหน้าได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรศึกษาพืน้ ทีท่ ผี่ า่ นมาตรฐานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบ
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมน�ำมาพัฒนาเป็นโมเดลการสื่อสารต้นแบบที่ชุมชนอื่นๆ สามารถน�ำไปใช้ได้

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)
วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
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