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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ ระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ  
สังคมและปจจัยดานการสื่อสารที่สงผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมในการปรับปรุงภูมิทัศน       
ชายกวานพะเยา  รวมทั้งความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ทีเ่กีย่วของกับการปรับปรุง โดยใช
แบบสมัภาษณรวมกบัการสนทนากลุมสนใจ และการสงัเกตการณ เปนแนวทางในการรวบรวมขอมลู

กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จํ านวน 
391 คน ผูบรหิารหรือตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงภูมิทัศนชายกวานพะเยา จํ านวน 
12  หนวยงาน หนวยงานละ 1 คน  นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวกวานพะเยา จํ านวน  150  คน  และ  
ประชาชนกลุมสนใจจํ านวน 60 คน ผลการศึกษาพบวา ทีผ่านมาประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการ
ปรบัปรงุภูมิทัศนคอนขางนอย โดยสวนใหญที่เขาไปมีสวนรวมคือ ขั้นตอนการใชประโยชน สวน
การก ําหนดนโยบายกลุมตวัอยางไมมสีวนรวมสาเหตทุีท่ ําใหประชาชนขาดการมสีวนรวมประกอบดวย
              (1)  กลุมทีม่รีายไดตางกันจะมีสวนรวมในการปรับปรุงภูมิทัศนที่แตกตางกัน

(2) บทบาทการเปนสมาชิกในกลุมชุมชนตางๆ ที่ตางกัน จะมีสวนรวมในการวางแผนการ
ด ําเนินงานและการประเมินผลที่ตางกัน

(3) กลุมทีม่ตีํ าแหนงหนาที่ทางสังคมมีสวนรวมมากกวากลุมที่ไมมีตํ าแหนงหนาที่
(4) กลุมที่รับรูขอมูลขาวสารที่ตางกัน จะมีสวนรวมในการดํ าเนินงาน  การใชประโยชน 

และการประเมินผลที่ตางกัน
              กลุมตวัอยางระบุวา ตองการที่จะมีบทบาทมากขึ้นในการมีสวนรวมปรับปรุงภูมิทัศนและ
ดานอื่นๆ  ทีเ่กีย่วของกับกวานพะเยา
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                                                                   ABSTRACT

               This  study  aimed  at  the  relationship  between  the  socio-economic  factors and 
communication  factors  which  effect  on  participatory  behaviors  in  landscape improvement  at  
Kwan Phayao, including  of  opinions  and  suggestions  in  relation  with  the  improvement. 
Questionnaires, focus group interviewing and participatory observation were used in data 
collection.
                Subjects  in  this  study  were 391  people  living  in  the  Phayao  municipality, 12 
governmental  officers  from  the  responsible  offices, 150  tourists,  and  60  community  leaders  
as the  focus  group.  It  was  found  that  there  were  very  few  participation  from  the  people  
in  the landscape  improvement  activities. Most  participated  people  were  those  who  involved  
for  some benefits  they  might  have. There  was  no  involvement  at  all  in  the  policy  making  
process. The  factors  influencing  the  lack  of  participation  were  that : 1) different  level  of the  
income of the  subjects  lead  to  different  level  of  participatory  in  landscape  improvement.   
2)  different  role of  the  subjects  in  the  community  resulted  in  different  level  of   
involvement  in  planning, managing  and  evaluating  activities. 3) subject  having  a  social  role  
in  the  community  had  more  participation  than  the  subject  without  a  social  role. 4) subject  
with  different  information acquisition  had  different  level  of  participation  in  the  aspects  of  
management,  benefit  involving activities, and  evaluation  activities. The subjects  also  admitted  
that  they would like to have more roles to participate  in  the  landscape and other  improvement  
of  Kwan Phayao.
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