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50058317 : สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม 
คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน / รูปแบบการประชุมรับฟงความคิดเหน็ / การพัฒนา 
 รูปแบบการมีสวนรวม 
 อัญชนา กล่ันเกลา : แนวทางเพ่ือพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการวาง
ผังเมืองรวม เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ.  อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ : ผศ. พรพจน  
สุขเกษม. 121 หนา. 
 
 การวางผังเมืองนั้นถือเปนการวางแผนและพัฒนาเมืองเพื่อใหประชาชนในเขตพื้นท่ีวาง
ผังนั้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยการจัดทําผังเมืองนั้นไดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขารวมการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็น ซ่ึงท่ีผานมาพบวาประชาชนเขารวมการประชุมนอย ดังนั้นงานวิจัยฉบับ
นี้ จึงทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการมีสวน
รวมของประชาชน โดยการศึกษาไดใชแบบสอบถามท้ังส้ิน 397 ชุด กับกลุมประชากรตัวอยางและ
ทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานผังเมืองจํานวน 3 ทาน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงอางอิง เพื่อหา
คาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) ระหวางกลุมตัวอยางท่ีเคยและไมเคยเขารวมประชุมและความเห็น
ตอการเหมาะสมของการประชุมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงมีคา r=.342 จากน้ันนําขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณมาวิเคราะหสนับสนุนการพิสูจนสมมุติฐาน 
 การศึกษาพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวา การประชุมรับฟงความคิดเห็นนั้นมีความ
เหมาะสมนอยดวย ปจจัยดานเวลา สถานท่ี การประชาสัมพันธท่ีไมท่ัวถึงและปญหาดานเนื้อหาท่ี
เขาใจยาก นอกจากนี้ยังพบวาประชาชนเห็นดวยกับรูปแบบการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นกลุม
ยอย ดวยรูปแบบการประชุมท่ีมีขนาดเล็กลง บรรยากาศเปนกันเองมากข้ึน เหมาะสมกับประเด็น
ออนไหวและความขัดแยง อีกท้ังยังสามารถรับรูขอมูลขอคิดเห็นจากประชาชนอยางท่ัวถึง
ขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการวางผังเมือง สรุปไดดังนี้ 1. นอกเหนือจากการรับฟงความคิดเห็น
คร้ังใหญ 1 คร้ังแลว ควรปรับปรุงใหมีการประชุมกลุมยอยดวยรวมดวย โดยจัดแยกตามแตละ
ชุมชนเพื่อความสะดวกของประชาชน 2.การประชาสัมพันธและใหความรูอยางท่ัวถึง และควรมี
การตรวจสอบการประชาสัมพันธวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม นอกจากน้ีการเปดโอกาสให
ประชาชนรากหญาไดเขามามีสวนรวมไดแทนท่ีจะเปนกลุมท่ีมีการจัดต้ังข้ึนมาเพื่อประโยชนสวน
ตนนั้นจะทําให ข้ันตอนการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนนั้นไดพบปญหาและ
ขอคิดเห็นท่ีแทจริงจากประชาชนท่ีจะเปนประโยชนตอสวนรวม 
   
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศกึษา 2554 
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PARTICIPATION IN URBAN PLANNING PROCESS : A CASE STUDY OF HUA-HIN DISTRICT, 

PRACHUABKIRIKHAN PROVINCE.  AN INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST. PROF. 

PORNPOTE SOOKASEM. 123 pp. 

 

 Urban Planning involves planning and country development for a designated 

planned area to improve quality of life for the public. Citizen can participate in a 

comprehensive planning process through ‘public hearing’ meetings. Up to the present, very 

few local people attend the meeting. As a result, public participation is a big flaw in Thailand’s 

planning process. The propose of this research was to examine and to develop methods of 

public participation that improve the planning process. Questionnaires and interviews were 

the methodology of this research. A total of 397 questionnaires were distributed to people in 

Hun-Hin district, Prachuabkirikhan Province, and 3 experts in Urban Planning were 

interviewed. . The data was statistically analyzed for correlation coefficient between people 

who attended or not attended a meeting and their opinion on suitability of such meeting. The 

correlation analysis showed r=.342 which means there is positive a relationship between the 

two variables. 

The findings include, firstly, people in Hua Hin thought that ‘public hearing’ meetings 

were inconvenient in timing, venues. Secondly, there were also problems in  insufficient public 

relations that caused people to feel that urban planning process was difficult to understand. 

People preferred a form of focus group discussion such as a small group meeting in a more 

friendly atmosphere to a big ‘public hearing’ meetings. Such small meeting allows people to 

feel comfortable to voice out their opinions to others. The recommendations to improve public 

participation in urban planning process include: 1. In addition to a large public hearing 

meetings, there should be a set of focus group meetings in each area. 2. Promote and inform 

public to make sure that the public understand their roles and the planning’s procedure;  

Grassroots population would benefit from participating in small group meetings  where they 

would feel comfortable to share their opinions openly. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 รายงานการคนควาอิสระเร่ือง “แนวทางเพ่ือพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน
ในการวางผังเมืองรวม เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ” สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดีไดนั้น  
เนื่องดวยคําแนะนําและคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย พรพจน สุขเกษม ที่มีให
มาโดยตลอด  อีกท้ังคณาจารยและเจาหนาท่ีประจําสาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอมท่ีไดใหความรู คําแนะนําและอํานวยความสะดวกตางๆ จนทําใหการศึกษาและการ
ทํารายงานการคนควาอิสระน้ีสําเร็จไดในท่ีสุด 
 ขอขอบพระคุณประชาชนและผูนําชุมชน ในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิน ท่ีกรุณาสละ
เวลาและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณ คุณศักดา หวังธรรมม่ิง
หัวหนากลุมงานวิชาการผังเมือง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ ท่ีไดให
ความรูความชวยเหลือในการสัมภาษณคร้ังน้ีเปนอยางยิ่ง 
 สุดทายนี้ขอขอบพระคุณคุณพอ คุณแม นองๆ และเพื่อนๆ ท่ีใหกําลังใจและใหการ
ชวยเหลือมาโดยตลอด จนสามารถสําเร็จลุลวงไดอยางดี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




