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สุขเกษม. 121 หนา. 
 
 การวางผังเมืองนั้นถือเปนการวางแผนและพัฒนาเมืองเพื่อใหประชาชนในเขตพื้นท่ีวาง
ผังนั้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยการจัดทําผังเมืองนั้นไดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขารวมการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็น ซ่ึงท่ีผานมาพบวาประชาชนเขารวมการประชุมนอย ดังนั้นงานวิจัยฉบับ
นี้ จึงทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการมีสวน
รวมของประชาชน โดยการศึกษาไดใชแบบสอบถามท้ังส้ิน 397 ชุด กับกลุมประชากรตัวอยางและ
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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 
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 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. 

 

 

 

 
  
Department of Urban Design and Planning   Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2011 
 
Student’s signature …………………………….. 

An Independent Study Advisor’s signature ……………………………... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฉ 

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 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ช 

สารบัญ  
 
   หนา 
บทคัดยอภาษาไทย .................................................................................................................... ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ............................................................................................................... จ 
กิตติกรรมประกาศ..................................................................................................................... ฉ 
สารบัญตาราง ............................................................................................................................ ญ 
สารบัญแผนภูมิ.......................................................................................................................... ฏ 
บทท่ี 
 1 บทนํา ........................................................................................................................ 1 
   ความสําคัญของปญหา ................................................................................... 1 
   ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย.................................................. 3 
   ปญหาการวิจยั ................................................................................................ 3 
   สมมติฐานของการศึกษา ................................................................................ 3 
   ขอบเขตของงานวิจยั ...................................................................................... 3 
   กระบวนการวจิัย ............................................................................................ 5 
   วิธีการวิจยั ...................................................................................................... 6 
   ขอตกลงเบ้ืองตน ............................................................................................ 6 
   นยิามศัพทท่ีใชในการวิจัย .............................................................................. 6 
   ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย ..................................................................... 6 
   การนําเสนอผลการวิจัย .................................................................................. 6 
 2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวจิัยท่ีเกีย่วของ ........................................ 7 
   แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม ................................................................... 7 
   การประชุมรับฟงความคิดเหน็ ....................................................................... 25 
   การประชุมกลุมยอย ....................................................................................... 27 
   แนวคิดการส่ือสารและการประชาสัมพันธ .................................................... 28 
   การมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ............................. 31 
   การมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองรวมในตางประเทศ....................... 31 
   งานวิจยัท่ีเกีย่วของ ......................................................................................... 38 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ซ 

บทท่ี           หนา 
 3 การออกแบบการวิจยั................................................................................................. 42 
   กรอบทฤษฎีหรือแนวความคิด ....................................................................... 42 
   กระบวนการวจิัย ............................................................................................ 43 
   การเลือกพื้นที ่กรณีศึกษา............................................................................... 45 
   ประชากรและกลุมตัวอยางในการวจิัย............................................................ 45 
   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ................................................................................ 45 
   การเก็บรวบรวมขอมูล.................................................................................... 47 
   การวิเคราะหขอมูล ......................................................................................... 48 
 4 สภาพท่ัวไปของผังเมืองรวม เมืองหัวหิน.................................................................. 50 
   สภาพท่ัวไป .................................................................................................... 50 
   ขอบเขตพ้ืนท่ีวางผัง........................................................................................ 50 
   ลักษณะภูมิประเทศ ........................................................................................ 52 
   ลักษณะภูมิอากาศ........................................................................................... 52 
   สภาพพื้นทีแ่ละการตั้งถ่ินฐานของชุมชน ....................................................... 52 
   ลักษณะประชากร ........................................................................................... 52 
   โครงสรางพื้นฐาน .......................................................................................... 54 
   สภาพเศรษฐกจิ............................................................................................... 57 
   สภาพสังคม .................................................................................................... 58 
   การทองเท่ียว .................................................................................................. 60 
   ผังเมือง ........................................................................................................... 61 
 5 การวิเคราะห.............................................................................................................. 63 
   การวิเคราะหผลการศึกษา............................................................................... 63 
    สวนท่ี 1 ขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถาม ...................................... 63 
    สวนท่ี 2  ขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสัมภาษณ ..................................... 79 
   การวิเคราะหทฤษฎี ........................................................................................ 82 
   การพิสูจนสมมุติฐาน...................................................................................... 83                            
 6 การอภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ............................................................... 85 
   การอภิปรายผลการศึกษา................................................................................ 85 
   ขอเสนอแนะการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมือง ................................ 88 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฌ 

บทท่ี           หนา 
 7 สรุป........................................................................................................................... 92 
   สรุปสาระสําคัญและผลการวจิัย ..................................................................... 92 
   ขอบกพรองในการวจิัย ................................................................................... 96 
   ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัข้ันตอไป ........................................................... 97 
 
บรรณานุกรม .............................................................................................................................    99 
 
ภาคผนวก .................................................................................................................................    101 
 
ประวัติผูวจิัย .............................................................................................................................. 121 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ญ 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี           หนา 
 1 แสดงการกําหนดคาน้ําหนักของประเด็นการจัดทําแบบสอบถาม............................. 46 
 2 แสดงการกําหนดเน้ือหาของการจัดทําแบบสอบถาม................................................ 46 
 3 แสดงการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินตามวิธีของลิเดิรท ............................... 48 
 4 แสดงขอมูลประชากรและครัวเรือน พ.ศ.2548-2552 ................................................ 53 
 5 แสดงกําลังการผลิตและกําลังการจายน้ําประปา เทศบาลเมืองหัวหิน ....................... 55 
 6 แสดงแหลงเกบ็น้ําดิบสํารองของการผลิตน้ําประปา เทศบาลเมืองหัวหนิ................. 55 
 7 แสดงจํานวนผูเขาเยี่ยมเยือนหัวหิน ป 2550............................................................... 61 
 8 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
   ในดานเพศ...................................................................................................... 64 
 9 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
   ในดานอายุ......................................................................................................      65 
 10 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
   ในดานอาชีพ ..................................................................................................      66 
 11 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานความรูความเขาใจ 
   ดานผังเมือง ....................................................................................................      67 
 12 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานทัศนคติดานผังเมือง 
   เร่ืองแกปญหาและใหประโยชน .....................................................................      68 
 13 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในทัศนคติความตองการ 
   เขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง.............. 69 
 14 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานการเขารวมประชุม 
   รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมืองของประชากรในพ้ืนท่ี 
   วางผังเมือง .....................................................................................................      70 
 15 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานความเหมาะสม 
   ของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง.............      72 
 16 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานรูปแบบการจัดประชุม 
   รับฟงความคิดเห็นแบบกลุมยอย ....................................................................      73 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฎ 

ตารางท่ี    หนา 
 17 แสดงจํานวนและคารอยละของของผูตอบแบบสอบถามในดานการมีสวนรวม 
   ในวางผังเมืองต้ังแตตนจนส้ินสุดกระบวนการ ..............................................      76 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฏ 

สารบัญแผนภมิู  
 
แผนภูมิท่ี    หนา 
 1 แสดงระดับการมีสวนรวม พรอมวัตถุประสงควิธีการมีสวนรวมและ 
   การประชาสัมพันธ ......................................................................................... 16 
 2 แสดงอัตราการเพ่ิมของประชากรในชวง 4 ปท่ีผานมา.............................................. 53 
 3 แสดงคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ ........ 64 
 4 แสดงคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานอายุ ........ 65 
 5 แสดงคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานอายุ ........ 66 
 6 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานความรูความเขาใจดานผังเมือง ....... 67 
 7 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานทัศนคติดานผังเมืองเร่ืองแกปญหา 
   และใหประโยชน ........................................................................................... 68 
 8 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในทัศนคติความตองการเขารวมประชุม 
   รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง...................................... 69 
 9 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น 
   ของประชาชนในการวางผังเมืองของประชากรในพืน้ท่ีวางผังเมือง ................... 70 
 10 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานความเหมาะสมของการประชุม 
   รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง...................................... 72 
 11 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานรูปแบบการจัดประชุมรับฟง 
   ความคิดเหน็แบบกลุมยอย ............................................................................. 73 
 12 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานการมีสวนรวมในกระบวนการ 
   วางผังเมืองต้ังแตตนจนส้ินสุดกระบวนการ ................................................... 76 
 14 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเขารวมประชุมในดานความเหมาะสม 
   ของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง............. 77 
 15 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเขารวมประชุมในดานความเหมาะสม 
   ของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง............. 86 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฏ 

สารบัญแผนภมิู  
 
แผนภูมิท่ี    หนา 
 1 แสดงระดับการมีสวนรวม พรอมวัตถุประสงควิธีการมีสวนรวมและ 
   การประชาสัมพันธ ......................................................................................... 16 
 2 แสดงอัตราการเพ่ิมของประชากรในชวง 4 ปท่ีผานมา.............................................. 53 
 3 แสดงคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ ........ 64 
 4 แสดงคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานอายุ ........ 65 
 5 แสดงคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานอายุ ........ 66 
 6 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานความรูความเขาใจดานผังเมือง ....... 67 
 7 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานทัศนคติดานผังเมืองเร่ืองแกปญหา 
   และใหประโยชน ........................................................................................... 68 
 8 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในทัศนคติความตองการเขารวมประชุม 
   รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง...................................... 69 
 9 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น 
   ของประชาชนในการวางผังเมืองของประชากรในพืน้ท่ีวางผังเมือง ................... 70 
 10 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานความเหมาะสมของการประชุม 
   รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง...................................... 72 
 11 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานรูปแบบการจัดประชุมรับฟง 
   ความคิดเหน็แบบกลุมยอย ............................................................................. 73 
 12 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานการมีสวนรวมในกระบวนการ 
   วางผังเมืองต้ังแตตนจนส้ินสุดกระบวนการ ................................................... 76 
 14 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเขารวมประชุมในดานความเหมาะสม 
   ของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง............. 77 
 15 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเขารวมประชุมในดานความเหมาะสม 
   ของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง............. 86 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



1 

 
 

บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
 ประเทศไทยน้ันเร่ิมมีผังเมืองมาตั้งแตป 2503 ซ่ึงเปนผังเมืองกรุงเทพมหานคร โดย
ครอบคลุมพื้นท่ีบางสวนของ 4 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร ธนบุรี สมุทรปราการและนนทบุรี 
จากน้ันจึงไดมีการจัดต้ังสํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ในป พ.ศ. 2505 ซ่ึงมีหนาท่ีวางผังเมือง
ระดับตางๆ ท่ัวประเทศ ผังเมืองระดับตางๆ ท่ีสํานักผังเมืองไดจัดทําข้ึนนั้น ทุกผังลวนเปนผัง
เสนอแนะใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปเปนกรอบในการพัฒนา เพราะขณะน้ันยังไมมีกฎหมาย
ผังเมืองบังคับ จนไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซ่ึงใน พรบ.ฉบับนี้ ได
กําหนดองคประกอบของผังเมือง แตละประเภท ข้ันตอนการดําเนินการ การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน การอุทรณ ตลอดจนการนําไปสูภาคปฏิบัติและบทลงโทษสําหรับผูละเมิด ซ่ึงผังเมืองนั้น
นับไดวา เปนการสรางหรือการพัฒนาเมืองเพื่อใหเกิดสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความสวยงาม 
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสังคม อีกท้ังยังสงเสริมใหมีสภาพเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม
ท่ีดี ดํารงไวซ่ึงคุณคาทางศิลปกรรม สถาปตยกรรมและประวัติศาสตร 
 จะเห็นไดวาผังเมืองนั้น มีผลอยางมากตอทรัพยากร รวมถึงความย่ังยืนของสังคมและ
เศรษฐกิจ โดยการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินรวมถึงการวางแผนระบบขนสงท่ีสอดคลองกับ
พื้นท่ีใชสอยของเมืองใหมีความปลอดภัย มีสถานท่ีสําหรับพักผอนหยอนใจและขณะเดียวกันก็มี
พื้นท่ีกลางเมืองท่ีเปนศูนยกลางของกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการวางแผนดานบริการสาธารณะ 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร เม่ือประโยชนของผังเมืองมี
มากมายแลวนั้น เหตุผลท่ีประชาชนควรมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนั้นยอมตองไดรับ
การพัฒนา โดยเฉพาะรูปแบบการมีสวนรวมเองยอมมีผลตอระดับการมีสวนรวมของประชาชนไม
มากก็นอย เพราะการแสดงออกซ่ึงความคิดของประชาชนนั้นยอมตองใหความจริงจังและความเอา
ใจใสในกระบวนการมีสวนรวมเปนอยางมาก การนํารูปแบบที่เขามาดึงดูดประชาชนใหเขามารวม
ในกระบวนการนั้นควรมีความหลากหลายเพ่ือเปนปจจัยสงเสริมใหรูปแบบการมีสวนรวมมีมากข้ึน  
เพื่อแผนพัฒนาและผังเมืองจะประสบความสําเร็จ จําเปนอยางยิ่งท่ีตองไดรับความรวมมือจาก
ประชาชนในเขตพื้นท่ีวางผัง   
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 ในข้ันตอนการดําเนินการจัดทําผังเมืองนั้น ไดจัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
วางผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตราท่ี 19 ซ่ึงมีใจความวา ในการวางหรือ
จัดทําผังเมืองรวมใด ใหสํานักผังเมืองหรือหรือเจาพนักงานทองถ่ิน จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชน
ทราบ แลวจัดการประชุมไมนอยกวาหนึ่งคร้ัง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองท่ีท่ีจะมีการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น ในการรับฟงขอคิดเห็นนี้ จะกําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชน
เขารวมประชุมตามความเหมาะสมก็ได และมาตราที่ 23 เมื่อคณะกรรมการผังเมือง ใหความ
เห็นชอบแลวใหสํานักผังเมืองหรือเจาหนาท่ีทองถ่ินผูวางและจัดทําผังเมืองรวม จัดใหมีการปด
ประกาศแผนท่ีแสดงเขตผังเมืองรวม ไวในท่ีเปดเผย ภายใน 90 วัน โดยประกาศเชิญชวนใหผูมีสวน
ไดเสียไปตรวจดูแผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวม ซ่ึงในขั้นตอนนี้ผูมีสวนไดเสียสามารถสง
หนังสือรองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนด เกี่ยวกับการใชประโยชนท่ีดินผัง
เมืองรวมได 
 ดังท่ีกลาวมาแลวนั้น การมีสวนรวมนับเปนหัวใจท่ีสําคัญของการพัฒนาสังคมเพราะ
การท่ีประชาชนสามารถบงช้ีปญหาที่ตนประสบนั้น ยอมตองชัดเจนกวา บุคคลหรือเจาหนาท่ีท่ีไมได
ประสบปญหาดวยตนเอง อีกท้ังประชาชนนั้นยอมมีความรูความเขาใจในสภาพพื้นท่ีในศักยภาพ 
และความตองการของตนเอง ไมเวนแมแตการจัดทําผังเมืองรวม เพราะกฎกระทรวงผังเมืองรวมเปน
กฎหมายท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอทุกคน ผังเมืองรวมจึงควรถูกจัดทําข้ึนโดยความเห็นชอบของ
ประชาชนสวนใหญ ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมือง จะทําใหผังเมืองท่ีไดมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี
ข้ึนเพราะฉะนั้น  ผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพตองเปนผังเมืองท่ีมีความสอดคลองกับสภาพเปนจริงของ
ชุมชนทองถ่ินโดยใชภูมิปญญา  ความเขาใจและโดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินเองใหเปนปจจัยสําคัญในการวางแผนและการแกไขปญหา  ท่ีตองพิจารณาทุกดานท้ังดาน
สังคม  เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม 
 หัวหินเองนับวาเปนเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนแหลงทองเท่ียว
ท่ีไดรับความสนใจจากทั้งคนไทยและชาวตางชาติ อีกท้ังยังเปนพื้นท่ีท่ีมีบทบาทสําคัญในดาน
การศึกษาของูมิภาค เพราะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามากมายหลายแหง จึงปฏิเสธไมไดท่ี
ปจจุบันหัวหินกลายเปนเมืองท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก รวมถึงยังมีทรัพยากร 
ธรรมชาติ ท่ีสมควรแกการอนุรักษไว เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญและเปนแหลงรายไดของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  หัวหินจึงเปนอีกพื้นท่ีหนึ่งท่ีไดดําเนินการเพ่ือใหมีการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
หัวหินคร้ังท่ี2 หลังจากที่ไดมีการตออายุผังไปแลว และไดมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในกระบวนการตามท่ีกฎหมายกําหนดดวย ซ่ึงเปนสวนสําคัญยิ่งในการพัฒนาศักยภาพพ้ืนท่ี 
เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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 ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมือง
ใหประชาชนสนใจเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นมากข้ึนจึงเปนประเด็นสําคัญท่ีไมอาจ
ละเลยได เพราะบทบาทของประชาชนในการมีสวนรวมตอการวางแผนนั้น เปนทางออกท่ีทําให
บรรลุวัตถุประสงคการวางผังเมืองท่ีไดผลและย่ังยืน 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. ความมุงหมาย 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของรูปแบบการมีสวน
รวมในการวางผังเมือง และแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาสู
กระบวนการการมีสวนรวมในการวางผังเมืองมากข้ึน 
 2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีเปนปญหา และอุปสรรคของประชาชนตอการมีสวนรวม 
  2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการมีสวนรวมในการวางผังเมืองของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี ผังเมืองรวม เมืองหัวหิน 
  2.3 เพื่อศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ 
วางผังเมือง 
 
ปญหาการวิจัย 
 รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางผังเมืองนั้นมีความเหมาะสม
หรือไม 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 การท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนอยนั้น มีผลมาจากรูปแบบ
การมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนั้นยังไมเหมาะสม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานพื้นที่  ผูศึกษาไดทําการศึกษาพื้นที่ผังเมืองหัวหินซึ่งมีพื้นที่ทั้งสิ้น 
86.36ตางกิโลเมตร หรือ 53,975 ไร ครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาลเมืองหัวหิน (ตําบลหัวหิน ตําบลหนอง
แก และบางสวนของตําบล เขาหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ) 
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 2. ขอบเขตดานเนื้อหา ทําการศึกษาขอมูลเอกสาร ทฤษฎี และหลักการท่ีเกี่ยวของ
รวมถึงการสํารวจงานวิจัยท่ีไดทําการศึกษากระบวนการมีสวนรวมการวางผังเมือง โดยศึกษาปจจัย
ท่ีเปนปญหาและอุปสรรค รวมถึงความเหมาะสมของรูปแบบการมีสวนรวมและศึกษาแนวทางเพื่อ
พัฒนารูปแบบการมีสวนรวม ในการวางผังเมือง 
 

 
 

ภาพท่ี  1 แสดงอาณาเขตอําเภอหัวหิน 
ท่ีมา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ,  ผังโครงขายคมนาคม [ออนไลน], 
เขาถึงเม่ือ 28 กุมภาพันธ 2554.  เขาถึงไดจาก 0http://www.dpt.go.th/prachuap/group_2/data/cityplan_ 
huahin.htm 
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กระบวนการวิจัย  
 ในการวิจัยมีข้ันตอนการดําเนินงานท้ังส้ิน 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การเสนอหัวขอและเคาโครงการวิจัย   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เร่ือง
การมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมืองรวม และศึกษาพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
ในประเด็นการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม ในกระบวนการวางผังเมืองรวม 
 2. การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยทําการศึกษาใน
ประเด็น การมีสวนรวมของประชาชน รูปแบบการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น รูปแบบการประชุม
กลุมยอยตัวอยางการมีสวนรวมในการวางผังเมืองในตางประเทศ 
 3. การออกแบบการวิจัย เปนการนําทฤษฎี แนวคิด มากําหนดเปนกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีในการวิจัย การเลือกพื้นท่ีศึกษา การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา เคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การดําเนินการวิจัย  ทําการศึกษาสภาพบริบทของพื้นท่ี การใชแบบสอบถามกับ
ประชากรตัวอยาง และแบบสัมภาษณกับกลุมผูเช่ียวชาญการวางผังเมือง 
 5. การวิเคราะห  นําผลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหผลเพ่ือพิสูจนสมมุติฐานท่ีได
ตั้งไว โดยนําผลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยโปรแกรมทางสถิติ เพื่อหาคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ (r) และนําผลที่ไดจากการสัมภาษณ มาสนับสนุนผลการพิสูจนสมมุติฐาน 
 6. การอภิปรายผลและเสนอแนะ นําผลที่ไดจากการวิเคราะห มาอภิปรายโดยใชกรอบ
แนวคิดทฤษฎี มาอธิบายความสัมพันธของตัวแปรท่ีไดรับการพิสูจน และนําเสนอขอเสนอแนะท่ีได 
จากการศึกษามาเปนขอเสนอแนะการมีสวนรวม ในการวางผังเมือง 
 7. สรุปผลการศึกษา  ทําการสรุปสาระสําคัญของการวิจัยโดยรวม สรุปผลการศึกษา 
ขอบกพรองในการศึกษาและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยข้ันตอไป 
 
วิธีการวิจัย 
 1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากท้ังเอกสารและส่ือ
อิเลคทรอนิกส 
 2. การศึกษาดานทรรศนคติการมีสวนรวม ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะของ
ประชากรตัวอยางจากแบบสอบถาม และจากผูเช่ียวชาญดานการวางผังเมืองในการสัมภาษณ 
 3. การวิเคราะหขอมูล ดวยการหาคารอยละ และนําผลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห
ดวยโปรแกรมทางสถิติ เพื่อหาคา สัมประสิทธิสหสัมพันธ(r) เพื่อพิสูจนสมมุติฐาน โดยสถิติเชิง
อางอิง และวิเคราะหผลจากแบบสัมภาษณ ดวยการวิเคราะหเปรียบเทียบเนื้อหา 
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 4. การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ นําผลท่ีไดจากการวิเคราะห พิสูจนสมมุติฐาน มา
อภิปรายดวยกรอบแนวคิดและทฤษฎี และนําขอมูลท่ีไดมานําเสนอเปนขอเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมือง 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดทําการสํารวจความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการวางผังเมืองรวม
เฉพาะข้ันตอน การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิน
เทานั้น 
 
นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
 1. รูปแบบการมีสวนรวม หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมท่ีจัดใหประชาชนใชในการเขา
รวม การรับรู ขาวสาร รับฟงและรวมแสดงความคิดเห็นตอโครงการ 
 2. การวางผังเมือง หมายถึง การวางแผนผังและนโยบายเพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนา และการดํารงรักษาเมือง หรือชนบทในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและ
การขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการ
วางผังเมือง 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1. ปจจัยท่ีเปนปญหาและอุปสรรคของประชาชน ตอการมีสวนรวมในการวางผังเมือง 
 2. ความเหมาะสมของรูปแบบการมีสวนรวม ในการวางผังเมืองของประชาชนในเขต
พื้นที่ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน 
 3. แนวทางเพ่ือพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน ในการวางผังเมือง 
 
การนําเสนอผลการวิจัย 
 นําเสนอรูปแบบผลงานการศึกษาโดยการนําเสนอผลงานดวยรูปเลมการวิจัยขนาด A4  
ซ่ึงประกอบดวย เนื้อหา รูปภาพ ตาราง และแผนภูมิ เปนตน ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ศิลปากร 
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ตารางที่ 1 ระดับการมีสวนรวมรูปแบบ วัตถุประสงคละวิธีการ (ที่มา : จากโครงการพัฒนาแหลงน้ําในทุงกุลารองไห 2545 หนา 2)อางถึงใน นรินทร

ชัย พัฒนพงศา 2548 : 22) 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1   แสดงระดับการมีสวนรวม พรอมวัตถุประสงควิธีการมีสวนรวมและการประชาสัมพันธ 
ที่มา :  นรินทรชัย  พัฒนพงศา,  การมีสวนรวม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตวัอยาง  (เชียงใหม : สิริลักษณการพิมพ, 2547), 22. 

 

          ระดับ  
   (การมีสวนรวม)  
 

        รูปแบบ 

    (การมีสวนรวม) 
 

 
    วัตถุประสงค 
 
 
 

วิธีการ  
(การมีสวนรวม)  -สปอตโฆษณาทางวิทยุ ขาว  -การตอบปญหา/ขอของทางใดทางหนึ่ง -การเจรจาแบบยึดผลประโยชน              -การถายโอนอํานาจให ตัดสินใจ 
และการประชาสัมพันธ -บทความทางหนังสือพิมพ/วิทย ุ  -ศูนยสื่อสาร/ตูรับฟงความคิดเห็น  -การเจรจาตอรองสาธารณะ              -การรวมรับผลประโยชนจากการ 
โดยใชสื่อและ  -จดหมายขาว   -จัดเสวนา      -การทดสอบกอนการนําไปใช              -การมีสวนรวม ฯลฯ 
วิธีการดังนี้   -แผนพับแนะนําโครงการ  -จัดปะชุมกลุมยอย    อยางจริงจัง ฯลฯ 
   -วีดีทัศน/โทรทัศน   -การประชุมติดตามการมีสวนรวม 
   -นิทรรศการ   -การสัมมนาเพื่อชี้แจงผลการศึกษา 
   -การบอกกลาว-แจงเรื่อง  -จดหมายขาว 
   -แถลงขาว    -การจัดการดูงาน ฯลฯ 
   -ใบแทรกหนังสือพิมพ ฯลฯ  

ระดับต่ําสุด ระดับกลาง ระดับสูงสุด 

ใหขอมูลสาธารณะ
(Information) 

ปรึกษาหารือ
(Consulation) 

เจรจา
(Negotiation) 

ลงประชามติ
(Referedum) 

แจงใหทราบ
(Inform) 

ใหความรู/ให
รายละเอียด 
(Educate) 

รวบรวมขอมูล 
(Gather 

Information) 

ปรึกษา/มีบทบาท 
ตอการตัดสินใจ 

(Consult) 

พิจารณา 
(Define) 

ทดสอบ 
(Test Ideas) 

เห็นชอบ
ตัดสินใจ (Seek 

Consensus) 

กระจาย
อํานาจ 

(Delegat
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บทท่ี 2 
 

การศึกษาทฤษฎี แนวคดิ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ในบทนี้ไดกลาวถึงกรอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสารรวมท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการ
มีสวนรวมและการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชน ซ่ึงไดทําการศึกษาเพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีเพื่อใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม การ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชน การจัดประชุมกลุมยอย แนวคิดการส่ือสารและการ
ประชาสัมพันธ การมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 การมีสวนรวมใน
กระบวนการวางผังเมืองรวมในตางประเทศ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมีเนื้อหารายละเอียด ดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม 

 ความหมายของการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมนั้นนับวาเปนยุทธศาสตรสําคัญในงานพัฒนา โดยมีผูใหความหมายของ
กรณีการมีสวนรวมไวมากกมาย เชน ทวี นาคบุตร (2545 : 88) ไดกลาววา การมีสวนรวมหมายถึง 
การเขามาปฏิบัติกิจกรรมในฐานะท่ีมีสวนไดสวนเสียรวมกัน ในสถานะท่ีเทาเทียมกัน และดวย
ความสมัครใจของแตละคน การมีสวนรวมสําคัญเพราะเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาท้ังปวงท่ีมีผล
ยั่งยืน สงเสริมความเปนมนุษยและความเสมอภาค การมีสวนรวมนั้นเปนกระบวนการท่ีเปน
ประชาธิปไตย ความเทาเทียมกัน การถายทอด และการรับรูปญหาใหกลายเปนเปาหมายในการ
ดําเนินการเลือกแกปญหารวมกัน ระดับของการมีสวนรวมนั้นข้ึนอยูกับความเต็มใจจะเขารวม
กิจกรรมนั้นโดยไมมีการบังคับ ขูเข็ญ หรือกดดันใด 
 โดยในแงของกระบวนการพัฒนาแบบการมีสวนรวมนั้น Wertheim (1981 : 3-5, อาง
ถึงใน ปาริชาติ  กลับเสถียร และคณะ 2548 : 196)  กลาววา การมีสวนรวมคือ การที่ประชาชนจะ
เขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับตางทางการจัดการบริหารและทางการเมืองเพื่อกําหนด
ความตองการในชุมชนของตน ในทํานองเดียวกัน พัชรี สิโรรส (2546 : 2-2) ไดใหความหมายของ
การมีสวนรวมของประชาชนในปจจุบัน คือ กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียได
มีโอกาสแสดงทัศนะ และการตัดสินใจตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเปนท่ียอมรับ
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รวมกัน ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงควรเขารวมในกระบวนการน้ีตั้งแตเร่ิมจนกระทั่งถึงการติดตามและ
การประเมินผล เพ่ือใหเกิดความเขาใจและการรับรู-เรียนรู การปรับเปล่ียนโครงการรวมกัน ซ่ึงจะ
เปนประโยชนตอทุกฝาย 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร (2552 : 195, อางถึงใน โกวิทย พวงงาม 2553 : 194) เสนอแนวคิด
การมีสวนรวมตามความหมายกวาง ๆ วาการท่ีประชาชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการ
จัดการควบคุมการใชและกระจายทรัพยากรตลอดจนปจจัยการผลิตท่ีมีอยูในสังคม เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคม การมีสวนรวมในความหมายนี้ จึงเปนการมีสวน
รวมของประชาชนพัฒนาการรับรู สติปญญาและความสามารถในการตัดสินใจ กําหนดชีวิตดวย
ตนเอง ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนท้ังวิธีการ (Means) และเปาหมาย (End) ในเวลา
เดียวกัน 
 เนื่องจากการมีสวนรวมมีมิติ กิจกรรม เหตุการณและองคประกอบซ่ึงมีความหลากหลาย 
นริทรชัย พัฒนพงศา (2547 : 1) จึงจําแนกการมีสวนรวมดังน้ี 
 1. การมีสวนรวมในโครงการพัฒนา คือการเขาไปมีสวนแบงในอํานาจการตัดสินใจใน
การกําหนดส่ิงท่ีชุมชนหรือสังคมน้ันปรารถนา แลวรวมคนหาสภาพปญหาของชุมชน จากนั้น
กําหนดแนวทางเลือกท่ีจะทําใหไดส่ิงปรารถนานั้น แลวรวมปฏิบัติ จากน้ันรวมประเมินผล และรับ
ผลประโยชนจากผลที่เกิดข้ึนตอไป 
 2. การมีสวนรวมทางการเมือง ซ่ึงเกิดจากการกระทําใด ๆ โดยสมัครใจ การกระทําท่ี
เกิดข้ึนนั้น ไมเนนผลวาตองประสบความสําเร็จเสมอไป โดยการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีผานมา 
มักเปนประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน และตอมาเร่ิมมีความนิยมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ซ่ึงมี
ลักษณะสําคัญตรงท่ีใหประชาชนมีสวนรวมมากข้ึนในการใหความคิดเห็นกันตาง ๆ นา ๆ และมี
แนวโนมวา การตัดสินใจใด ๆ มักมีลักษณะฉันทานุมัติท่ีคนเกือบท้ังหมดเห็นพองตองกัน มากกวา
การลงคะแนนเสียงช้ีขาด 
 3. การมีสวนรวมในองคกร 
 4. การมีสวนรวมในการประเมินผลการรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 5. การมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 
 6. การมีสวนรวมในขบวนการการคุมครองผูบริโภค 
 โดยหลักการพื้นฐานการมีสวนรวมนั้นมีความเช่ือวา มนุษยตางมีความคิดและศักดิ์ศรี
เทาเทียมกัน มีความสําคัญไมนอยกวาเทคโนโลยีจะนํามาใช เพราะถามีการมาใชเทคโนโลยีท่ีมนุษย
มารวมคิด รวมรับรู หรือเขาใจเพียงพอก็อาจไมเกิดประโยชนเทาท่ีควร หรือตรงขามกลับใชเพ่ือมา
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ทําลายเพ่ือนมนุษยดวยกันเอง หรือส่ิงแวดลอมได นอกจากนี้เช่ือวาชุมชนตาง ๆ มักมีภูมิปญญาท่ี
สอดคลองกับวิถีชีวิต ความเปนอยูของตนในระดับหนึ่ง บางเร่ืองท่ีชาวชุมชนยึดถือจึงตองคอย ๆ 
ใหปรับตัวผสมผสานกับวิทยาการภายนอก มนุษยนั้นมีความสามารถพัฒนาชีวิต ความเปนอยูของ
ตนใหดีได ถาไดรับโอกาสท่ีจะรวมคิด รวมเขาใจ และรวมจัดการ 
 ลักษณะการมีสวนรวม 
 โคเฮนและอัฟฮอฟ (1980 : 8, อางอิง ในโกวิทย พวงงาม 2553 : 190) ไดแบงการมี  
สวนรวมในการพัฒนาออกเปน 4 แบบ ดังนี้ 
 1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซ่ึงประกอบดวยการริเร่ิมตัดสินใจ การดําเนินการ
ตัดสินใจ กําหนดนโยบายจากความตองการและการตัดสินใจปฏิบัติการ อาจจะเปนการตัดสินใจ
ในชวงระยะเวลาเร่ิมแรก การตัดสินใจในชวงของกิจกรรม หรือการตัดสินใจในชวงการดําเนิน
กิจกรรม 
 2. การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ซ่ึงอาจเปนไปในรูปของการเขารวมโครงการ
โดยใหการสนับสนุนดานการบริหาร การประสานความรวมมือ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติการดวย
แรงงาน แรงเงิน และการสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ  
 3. การมีสวนรวมในผลประโยชน เปนการรวมกันท่ีจะรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดข้ึน 
หรือการมีสวนรวมตอผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนในทุก ๆ ดาน 
 4. การมีสวนรวมในการประเมินผล เปนการรวมกันควบคุม ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตลอดจนเขาไปแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 นอกจากนี้ นรินทรชัย พัฒนพงศา (2538 : 1-3) ไดแบงการมีสวนรวมเปน 4 ลักษณะ
ดังนี้ 
 1. การมีสวนรวม เปนการเขาไปไดอํานาจท่ีจะคิดทํามากข้ึน ไมวาในเร่ืองการเมือง
หรืออํานาจในการตัดสินใจท่ีจะดําเนินการใด ๆ  
 2. การมีสวนรวม เปนการรวมกันอยางมีอิสรภาพ เสมอภาคมีความเทาเทียวกัน และมี
สวนรวมอยางแข็งแรง มิใชมีสวนรวมอยางเฉ่ือยชา 
 3. การมีสวนรวม จะตองไดมีสวนรวมต้ังแตข้ันแรกของกระบวนการไปจนถึงข้ัน
สุดทายของโครงการ 
 4. การมีสวนรวมมักเปนเร่ืองท่ีผูดอยโอกาสขอแบงอํานาจจากผูมีอํานาจเหนือกวาเพื่อ
ปรับปรุงชีวิตตนใหดีข้ึน 
 Brenes (1994 : 4. อางถึงใน นรินทรชัย  พัฒนพงศา 2547 : 15) ไดแบงลักษณะการมี
สวนรวมมีประเด็น 10 ประการ ไดแก 
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 1. ระยะเวลาและสถานท่ีในการมีสวนรวมกับโครงการ ควรตองใหผูมีสวนได-เสีย  
เขามามีสวนรวมใหตอเนื่องตามวงจรชีวิตของโครงการ ตั้งแตเร่ิมตนจนโครงการยุติ หรือหากคณะ
ผูบริหารเห็นวาเหมาะสม ก็ใหมีสวนรวม ในกิจกรรมท่ีแตละคนเกี่ยวของดวยจริง ๆ เทานั้นก็ได 
 2. การมีสวนรวมนั้น มีมติท้ังปริมาณและคุณภาพ โดย 1) ทางดานปริมาณ ถามีคนมามี
สวนรวมมากก็ทําใหความสัมพันธระหวางกันดีข้ึนมาก จากน้ันจะทําใหองคกรทางสังคมกอตัวข้ึน
สวน 2) ทางดานคุณภาพ ควรใหมีสวนรวม มีมติ ท่ี จะขัดความสัมพันธท่ีไมเทาเทียมกันระหวาง
บุคคลหรือ ความเปนนาย – บาวกัน ใหการมีสวนรวมเสมอภาคกัน จึงถือวามีคุณภาพดี 
 3. จะใหการมีสวนรวมเปนเปาหมายปลายทาง (an end) หรือจะใหเปนแนวทาง (a 
mean) คือ จะใหเพียงบุคคลตาง ๆ เขามาเกี่ยวของก็พอใจคิดวาบรรลุวัตถุประสงคบางส่ิงแลว หรือ
จะพิจารณาวาการมีสวนรวมเปนแนวทางที่ตองทําใหดี โดยตอบใหไดวา “หลังจากการมีสวนรวม
แลว จะมีอะไรดีข้ึน อะไรควรเกิดข้ึนอีกบาง ?” อันเปนการคํานึงถึงการมีสวนรวมท่ีเปนวิธีการหรือ
กระบวนการที่ตองดําเนินไปอยางมีคุณภาพ ซ่ึงทําใหงานเกิดความสําเร็จดียิ่งข้ึน 
 4. การมีสวนรวมนี้ ตามธรรมชาติอาจเกิดข้ึนไมสมํ่าเสมอหรือตลอดเวลาก็ได เชน 
เวลาเกิดภัยพิบัติคนก็มาชวยกัน เม่ือหมดภัยแลว ก็แยกกันกลับไปเชนเดิม แตถาองคกรประชาชน
เขามามีสวนรวมแกไขปญหาในภัยพิบัติตาง ๆ ในพื้นท่ีกวางขวางอาจตองการตัวแทนประชาชนมา
มีสวนรวมในเวลาท่ียาวนานข้ึน และอาจใชวิธีการมีจดหมายขาวแจงเร่ืองไปยังประชาชนท่ัวไปก็ได 
 5. การมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคมและการศึกษา ซ่ึงหากเกิดข้ึนไดคือใหมี 
การแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันไปดวย จะเปนเสมือนการใหการศึกษา แกสังคมไปใน
ขณะเดียวกัน แตหลายโอกาสตองใหเกิดความพรอมในแตละเร่ือง ตองใชเวลารอคอยบางเชนกัน 
 6. สถานการณการมีสวนรวมนั้น ตองคํานึงวาการมีสวนรวมท่ีแข็งขัน มิใช เกิดจาก
การออกคําส่ัง แตจะตองสรางข้ึนเอง จะใหมีผูส่ังวามารวมกันใหเต็มท่ี แลวคนก็มารวม คงไมคอย
เกิดข้ึนได การมีสวนรวมมักตองใชความพยายามใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดแนวคิด
ประชาสังคม มีจิตสํานึกสาธารณะ เคารพความหลากหลายทางความคิด เพราะทําใหมุมมองกวาง
ข้ึน และเกิดความรอบคอบข้ึน จนเปนวิถีชีวิตประจําวันของประชาชน  
 7. มีคณะผูบริหารการมีสวนรวมพิจารณา เพื่อวางแนวดําเนินการใหเหมาะสมวาจะให
บุคคลใด กลุมใด เขามามีสวนรวมเม่ือใด และวิธีใดฯลฯ โดยคณะผูบริหารการมีสวนรวมนี้ ควรมี
ตัวแทนผูไดรับผลกระทบในจํานวนมากพอควร และใหมีความหลากหลายมากพอ 
 8. การรับรูสภาพปญหาโดยมีสวนรวม จะทําใหคนในชุมชนไดรับรูสภาพท่ีเปนจริง
มากข้ึน การมีสวนรวมเพ่ือคนหาปญหา ทําใหเห็นปญหาแลวจะนําความมุงม่ันท่ีคิดหาทางแกไข
ดวยกันและรวมแกปญหานั้น ๆ ได จะทําใหเปนบทเรียนท่ีจะแกปญหากันเองตอไปได 
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 9. คนท่ีอยูรวมกันสวนใหญ มิไดใชชุมชนเพียงท่ีรวมคนคลายเอากอนหินมากอง
รวมกันเทานั้น แตคนในชุมชนหนึ่ง ๆ มักมีความผูกพันเอ้ืออาทรตอกัน มีคานิยมรวมกัน 
 10. ควรทําใหการมีสวนรวมมีลักษณะปนอารมณขันประกอบไปบาง เพราะในสังคมไทย
การมีอารมณขัน จะชวยใหบรรยากาศการมีสวนรวมเกิดข้ึนไดดี ดังนั้นในการประชุมหากใช
อารมณขัน ดนตรี เกมส กีฬา เขารวมดวยจะสรางอารมณการมีสวนรวมใหเพิ่มข้ึนได 
 นอกจากนี้ยังมีหนวยงานท่ีมีความเกี่ยวของกับการพัฒนาชนบท คือ ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2537 : 4.) แบงการมีสวนรวมออกเปน 3 ระดับตามบริบทท่ี
เหมาะสมกับประเทศไทย ดังนี้ 
 1. ระดับเปนผูใชประโยชน เปนการเขามามีสวนเกี่ยวของ ดวยการรับประโยชนเพียง
อยางเดียว ถือวาเปนระดับต่ําสุดของการมีสวนรวม หนวยงานราชการไทยมักมีประชาชนเขามามี
สวนรวมในระดับนี้ และทึกทักวาท้ังหมดนี้คือ การมีสวนรวม 
 2. ระดับเปนผูใหความรวมมือ ระดับนี้ประชาชน หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเขามาเกี่ยวของ
โดยการใหความรวมมือในเร่ืองตาง ๆ เทาท่ีจะใหได หนวยงานตาง ๆ มักมีสวนรวมกับประชาชน 
หรือระหวางกันและกันในระดับนี้ และเขาใจวานี่คือเน้ือหาท้ังหมดของการมีสวนรวม 
 3. ระดับเปนผูตัดสินใจ ระดับนี้ซ่ึงถือวาเปนระดับสูงสุด ประชาชนจะเปนผูศึกษา
สถานการณ และตัดสินใจท่ีจะดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงานการ
ประเมิน และการแบงปนผลประโยชนนักพัฒนาอาจเปนเพียงผูใหคําแนะนํา หรือหุนสวนในฐานะ
ท่ีเทาเทียมกัน (ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2537: 4) 
 จากการศึกษาของปาริชาติ กลับเสถียรและคณะ (2548 : 208) ไดสรุปลักษณะการมีสวน
รวม โดยแบงเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณแรงงาน หรือการชวย
กิจกรรม การติดตามการประเมินผล 
 2. อํานาจหนาท่ีของผูเขารวม คือ เปนผูนํา เปนกรรมการ เปนสมาชิก ซ่ึงลักษณะการมี
สวนรวมนี้ แสดงถึงระดับอํานาจของผูเขารวม จึงมีการโตแยงวาการมีสวนรวมโดยใชวิธีการพัฒนา
ความสามารถของประชาชนเปนเพียงการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมเพียงบางสวน เพราะใน
หลายกรณีประชาชนไมมีโอกาสเขารวมในการตัดสินใจ ทางออกท่ีควรเปนคือ การเสริมสรางพลัง
อํานาจแกประชาชน 
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 ระดับการมีสวนรวม 
 ในการแบงระดับการมีสวนรวมของประชาชนน้ัน มีผูแบงระดับดวยใชหลักเกณฑตาง
ในการแบง เชน การจัดแบงระดับการมีสวนรวมจากจํานวนประชากร กลาวคือ ถาระดับการมีสวน
รวมตํ่า จํานวนประชาชนท่ีเขามีสวนรวมจะมาก และยิ่งระดับการมีสวนรวมสูงข้ึนเพียงใด จํานวน
ประชาชนท่ีเขามีสวนรวมก็ลดลงตามลําดับ ซ่ึงระดับของการมีสวนรวมของประชาชนเรียงตามลําดับ
จากตํ่าสุดสูงสุด ไดแก ระดับการใหขอมูล ระดับการเปดรับความคิดเห็นของประชาชน ระดับการ
ปรึกษาหารือ ระดับการวางแผนจนถึงระดับการตัดสินใจรวมกัน ระดับการรวมปฏิบัติ ระดับการ
ติดตามตรวจสอบ จนสูงสุดคือระดับการควบคุมโดยประชาชน 
 นอกจากการระดับการมีสวนรวมตามจํานวนประชากรที่เขารวมการมีสวนรวมแลว 
นรินทรชัย พัฒนพงศา (2547 : 17) ไดแบงระดับการมีสวนรวมของประชาชนอยางกวาง ๆ ไว 5 
ระดับ คือ  
 1. การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชน ของตน เชน การใหขอมูล
การเจ็บปวยของตนแกแพทย (แตแพทยตองรับฟงดวย) ถาไมรวมใหขอมูลท่ีเปนจริง หรือแพทยไม
ฟงจริงก็อาจรักษาไมไดผลดี 
 2. การมีสวนรวมรับรูขอมูล - ขาวสาร เชนการรวมรับรูขอมูลของตนจากแพทยเพื่อจะ
เปนแนวทางในการตัดสินใจใหดีข้ึน เพราะส่ิงท่ีแพทยรูเกี่ยวกับตนนั้น ตนเองอาจไมรู 
 3. การมีสวนรวมตัดสินใจ (co-decision) โดยเฉพาะโครงการท่ีตนจะมีสวนไดสวนเสีย 
โดยแบงเปน 3 กรณีแลวแตกิจกรรมนั้นตนอยูในข้ันตอนใดตอไปนี้ 
  3.1 ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจนอยกวาเจาของโครงการ เชน กอนเร่ิมทําโครงการ
จะตัดสินใจวา โครงการควรทําขนาดใด ทํากิจกรรมอะไรบางเปนตน ผูอ่ืนมีสวนรวมดวยนอย 
  3.2 ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจเทากับเจาของโครงการ เชนเม่ือเปนหุนสวนท่ีเทา
เทียมกัน และตัดสินใจวาจะเร่ิมโครงการนั้นหรือเปลา 
  3.3 ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจมากกวาเจาของโครงการ เชนเม่ือเปนผูรับประโยชน
จากน้ําท่ีไดรับจากอางเก็บน้ํา กลุมผูไดผลประโยชนควรเปนผูมีน้ําหนักการตัดสินใจมากกวา
เจาหนาท่ี เปนตน 
  3.4 การมีสวนรวมทํา คือ รวมในข้ันตอนการดําเนินงาน เชนรวมสรางถนนในชนบท 
  3.5 การมีสวนรวมสนับสนุน คือ ไมมีโอกาสรวมทํา  แตมีสวนรวมชวยเหลือ
ดานอ่ืนๆ  
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 นอกจากนี้ยังมี ดุสิต เวชกิจ (2535: 213-214 อางถึงในเบญจมาศ อยูประเสริฐ 2544) ท่ี
แบงระดับการมีสวนรวมของประชาชนใหมีความละเอียดมากข้ึนเปน 7 ระดับ คือ 
 1. ระดับ 1 ไมมีสวนรวมเลย เปนลักษณะที่ทางหนวยงานของรัฐเขาไปดําเนินการให
ประชาชนทั้งหมด หรือบางครั้งบังคับประชาชนใหเขามามีสวนรวมโดยไมมีทางหลีกเลี่ยงได 
เพราะประชาชนเกรงความผิดท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเกรงวาจะตองสูญเสียผลประโยชนบางประการ 
เชน การถูกปรับ การถูกเพงเล็งจากทางราชการ แตถาหลีกเล่ียงไดประชาชนจะไมเขามามีสวนรวม 
 2. ระดับ 2 มีสวนรวมนอยมาก ประชาชนเขามีสวนรวมเพราะมีส่ิงลอใจ หรือ
ผลประโยชนบางประการท่ีจะไดรับ เชน ไดรับเงินคาตอบแทนจากการใชแรงงาน ไดมีโอกาสไป
ทัศนศึกษานอกสถานท่ี การไดมีช่ือเสียง ฯลฯ แตตัวประชาชนเองมิไดมีความเล่ือมใสตอกิจกรรม 
ดังนั้น เม่ือไรก็ตามท่ีประชาชนเห็นวาตนเองไมไดรับประโยชนเพียงพอท่ีจะเขามามีสวนรวมก็จะ
ไมเขามามีสวนรวม 
 3. ระดับ 3 มีสวนรวมนอย ประชาชนเขามามีสวนรวมเพราะถูกชักจูงใจโดยโฆษณา 
ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมุงเนนเห็นถึงผลดี และผลประโยชนท่ีจะไดรับซ่ึงไมไดคํานึงถึง
ความตองการของประชาชนทองถ่ิน และประชาชนมิไดมีสวนเสนอความเห็นใด ๆ ท้ังส้ิน ถา
ประชาชนเขามามีสวนรวม แลวจะไดรับผลประโยชนอาจใหความรวมมือตอไป 
 4. ระดับ 4 มีสวนรวมปานกลาง ทางราชการจะทํา การสอบถามประชาชนถึงความ
ตองการของทองถ่ินและสภาพขอเท็จจริงท่ีเปนอยูแลวทางราชการจะนําขอมูลท่ีไดเหลานี้ไปทําการ
กําหนดแผนงานเพื่อใหประชาชนปฏิบัติตาม ซ่ึงแผนงานท่ีกําหนดข้ึนนี้บางคร้ังอาจไมตรงตาม
ความประสงคของประชาชนได 
 5. ระดับ 5 มีสวนรวมคอนขางสูง ทางราชการจะมีการยอมรับใหประชาชนเขามามี
สวนรวมคอนขางสูงโดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตาง ๆ รวมท้ังแนวทางแกไขปญหา ความ
ประสงคของประชาชน แตการตัดสินใจในการกําหนดแผนงานจริง ๆ ยังข้ึนอยูกับอํานาจ และ
หนาท่ีของทางราชการ 
 6. ระดับ 6 มีสวนรวมสูง ทางราชการจะเปดโอกาสอยางมากใหประชาชนแสดง
ขอคิดเห็น ขอแนะนํา เกี่ยวกับกิจกรรมท่ีมีสวนรวมจากประชาชนโดยใกลชิด การดําเนินการข้ึนอยู
กับการตัดสินใจของประชาชนเองวาจะแกไขปญหาชุมชนอยางไร 
 7. มีสวนรวมในอุดมคติ ประชาชนในทองถ่ินจะรวมมือดํา เนินการดวยตนเองโดย
ตลอดนับตั้งแตเร่ิมตน จนกระท่ังส้ินสุดการดําเนินงาน เปนการอาศัยพื้นฐานความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินเอง จึงไดรับการรวมมือจากประชาชนเปนอยางดี ทางราชการอาจเขามามีสวน
รวมในแงของการชวยเหลือหรือสนับสนุนส่ิงท่ีเกินความสามารถของประชาชนเทานั้น 
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 นอกจากนี้ยังมีถวิลวดี บุรีกุล ุ (2553:198 )ไดแบงระดับการมีสวนรวมและกลาวถึงระดับ
การมีสวนรวมไวอยางนาสนใจวาจํานวนประชาชนท่ีเขามีสวนรวมในแตละระดับ จะเปนปฏิภาค
กับระดับของการมีสวนรวม กลาวคือ ถาระดับการมีสวนรวมตํ่า จํานวนประชาชนท่ีเขามีสวนรวม
จะมาก และย่ิงระดับการมีสวนรวมสูงข้ึนเพียงใด จํานวนประชาชนท่ีเขามีสวนรวมก็ลดลงตามลําดับ 
ซ่ึงระดับของการมีสวนรวมของประชาชนเรียงตามลําดับจากต่ําสุดสูงสุด ไดแก ระดับการใหขอมูล 
ระดับการเปดรับความคิดเห็นของประชาชน ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการวางแผนจนถึงระดับ
การตัดสินใจรวมกัน ระดับการรวมปฏิบัติ ระดับการติดตามตรวจสอบ จนสูงสุดคือระดับการ
ควบคุมโดยประชาชน  
 ระดับการใหขอมูล เปนระดับท่ีต่ําท่ีสุดและเปนวิธีการท่ีงายท่ีสุดของการดําเนินการ
เกี่ยวกับการมีสวนรวม เปนการใหขอมูลกับประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจ แตไมไดมีการเปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นสะทอนกลับมา แนวทางในระดับนี้มีหลายวิธี เชน การ
แถลงขาว การแจกขาว การจัดนิทรรศการ เปนตน 
 ระดับเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เปนระดับข้ันท่ีสูงกวาระดับแรก กลาวคือ 
มีการเร่ิมรับรูขอมูลสะทอนกลับจากประชาชน เปดโอกาสใหประชาชนเขามาแสดงความคิดเห็น 
แนวทางในการดําเนินการในระดับนี้ สวนใหญ จะเปนการสํารวจความคิดเห็นและการบรรยายให
ความรูโดยมีการซักถามไดในประเด็นท่ีมีความสงสัย 
 ระดับของการใหคําปรึกษาหารือ เปนระดับการมีสวนรวมท่ีสูงข้ึน เปนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน และการเจรจาอยางเปนทางการ เพื่อประเมินความกาวหนา และระบุประเด็น
หรือขอสงสัยตาง ๆ สําหรับแนวทางในการดําเนินการ ในระดับนี้ เชน การจัดประชุม การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เปนตน 
 ระดับการวางแผนรวมกัน เปนระดับการมีสวนรวมท่ีสูงข้ึนจากระดับของการให
คําปรึกษาหารือ ซ่ึงมีขอบเขตไปถึงการรวมกันวางแผนการดําเนิน และการรับผิดชอบผลการ
ดําเนินงานรวมกัน ซ่ึงจะพบวามีประเด็นความซับซอนและมีขอโตแยงมากมาย สําหรับแนวทางใน
การดําเนินการในระดับนี้ เชน การใชกลุมท่ีปรึกษาซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ เพื่อแกไข
ปญหาขอขัดแยงรวมกัน เปนตน 
 ระดับการรวมปฏิบัติ เปนระดับท่ีสูงกวาระดับการวางแผนรวมกันกลาวคือ เปนระดับท่ี
ผูดําเนินการกับประชาชนรวมกันดําเนินโครงการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 ระดับการรวมตรวจสอบ ติดตามประเมินผล เปนระดับท่ีมีประชาชนเขารวมนอย แตมี
ประโยชนตอการดําเนินงานเปนอยางมาก แนวทางในการดําเนินการดําเนินการในระดับนี้คือ การ
จัดต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่มาจากหลายฝายท่ีเกี่ยวของ 
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 ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมโดยประชาชน เพื่อ
แกไขปญหาขอขัดแยงท่ีมีอยูท้ังหมด เชน การลงประชามติ เปนตน ผานชองทางดังตอไปนี้ 
 ประการท่ี 1 การเปดชองทางและเทคนิควิธีการใหประชาชนมีสวนรับรูขอมูลขาวสาร
ของ อปท.ท่ีผานทาง จดหมายขาว (Newsletter) เอกสารขอเท็จจริง (Fact Sheet) รายงานการศึกษา 
(Report Study) การจัดทําวีดีทัศน หอกระจายขาวฯลฯ และท่ีสําคัญควรมีการจัดต้ังศูนยขอมูล
ขาวสาร (News Repositories) เพื่อใหประชาชนไดมีชองทางในการแสดงความคิดเห็น 
 ประการท่ี 2 การเปดเวทีการรับฟงความคิดเห็นและเวทีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ถือ
วาเปนเทคนิคและวิธีการมีสวนรวมท่ีมีความประสงค เพื่อการรับฟงการแลกเปล่ียนเรียนรู ตลอดจน
การเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ รวมท้ังเปนเวทีในการตัดสินใจ โดยมีเทคนิคและ
วิธีการ เชน การสนทนากลุม (Focus Groups) การจัดเวทีสาธารณะ (Public Forum) การเปดเวที
ประชาพิจารณ (Public Hearing)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
 ประการท่ี 3 เทคนิคและวิธีการในการรณรงคสงเสริม ใหรวมกลุมตามความสนใจใน
ลักษณะของชมรม สภาชุมชน คณะกรรมการ และสมาคม รวมท้ังการสงเสริมอาสาสมัครท่ีมีจิต
อาสาเพ่ือชวยเหลืองานทองถ่ิน อาทิเชน ชมรมผูสูงอายุ ชมรมคลังสมองทองถ่ิน สภาเยาวชน กลุม
ออมทรัพยหรือสหกรณออมทรัพย รวมท้ังอาสาสมัครประเภทตาง ๆ เปนตน 
 ในโครงการการพัฒนาตาง ๆ นั้น จัดใหมีการมีสวนรวมของประชาชน ในโครงการดวย 
เชน ตัวอยางในโครงการพัฒนาแหลงน้ําทุงกุลารองไห (2545 : 2 อางถึงใน นรินทรชัย พัฒนพงศา 
2548 : 22) ไดแบงระดับการมีสวนรวม พรอมวัตถุประสงควิธีการมีสวนรวมและการ
ประชาสัมพันธท่ีควรใชดังนี้ 
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 กระบวนการมีสวนรวม 
 กระบวนการมีสวนรวมเปนกระบวนการหน่ึงท่ีสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการเกิด
จิตสํานึก ในการรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน จนกระท่ัง
ผลักดันใหเปนความรัก  และความรับผิดชอบ จนผลักดันใหเกิดความเปล่ียนแปลง ดังนั้น
กระบวนการมีสวนรวม จึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกระดับและทุกโครงการ 
 โดย บัณฑร ออนดํา (2538 : 13, อางถึงใน โกวิทย พวงงาม 2553 : 351) ไดกลาวถึง
กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา ซ่ึงมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การมีสวนรวมในข้ันการริเร่ิมการพัฒนา ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชนตลอดจนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจกําหนดความตองการของชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความ
ตองการดวย 
 ข้ันตอนท่ี 2 การมีสวนรวมในข้ันตอนการวางแผนในการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ี
ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการ และ
แนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่จะใช 
 ข้ันตอนท่ี 3 การมีสวนรวมในข้ันการดําเนินการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีประชาชนมีสวน
รวมในการสรางผลประโยชนโดยการสนับสนุนทรัพย วัสดุอุปกรณและแรงงาน หรือเขารวม
บริหารงาน ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 
 ข้ันตอนท่ี 4 การมีสวนรวมในข้ันการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ี
ประชาชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชนท่ีพึงไดรับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชนอัน
เกิดจากการพัฒนาท้ังดานวัตถุและจิตใจ 
 ข้ันตอนท่ี 5 การมีสวนรวมในข้ันประเมินผลการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีประชาชนเขา
รวมประเมินวา การพัฒนาท่ีไดกระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงไร ซ่ึงในการประเมินอาจ
ปรากฏในรูปของการประเมินยอย เปนการประเมินผลกาวหนาเปนระยะ ๆ หรือกระทําในรูปของ
การประเมินผลรวม ซ่ึงเปนการประเมินผลสรุปรวบยอด 
 การบริหารจัดการกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 
 ความสําเร็จของการมีสวนรวมนั้น คือการจัดใหประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง 
โดยเฉพาะผูท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการหรือการตัดสินใจ ซ่ึงทําใหไดขอตกลงและการ
ตัดสินใจท่ีกวางขวางและรอบคอบตามมา ดังนั้น การสําเร็จผลของกระบวนการมีสวนรวมจึงมีใช
เพียงการจัดการดําเนินการใหมีสวนรวมเทานั้น พัชรี สิโรรส (2546 : 2-4) ไดเสนอแนวทางการ
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บริหารจัดการมีสวนรวม โดยตองยึดหลัก 4S โดยหลักการบริหารจัดการกระบวนการการมีสวน
รวมของประชาชน 4S มีใจความดังนี้ 
 1. Starting Early หรือ การเริ่มตนเร็ว : กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจะตอง
เร่ิมตนต้ังแตระยะแรก มีการใหขอมูล กระตุนใหเกิดความคิดเห็น และใหมีการรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชนกอนการตัดสินใจ ความลมเหลวของการมีสวนรวมของประชาชนในอดีตมักเกิดจาก
ภาครัฐเร่ิมกระบวนการมีสวนรวมชาหลังจากมีการตัดสินใจเรียบรอยแลว หรือมีขอผูกมัดอ่ืน ๆ จน
เปล่ียนแปลงไมได  หรือหลังจากมีความขัดแยงเกิดข้ึน อยางไรก็ตาม การจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นกอนการตัดสินใจ มิไดหมายความวากอนการตัดสินใจไมกี่วัน หรือไมกี่สัปดาห มิติเวลาเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีสะทอนความจริงใจของหนวยงานของรัฐในกระบวนการมีสวนรวมควรใหมีเวลา
เพียงพอในการรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง เพื่อทําใหการตัดสินใจสะทอนความคิดเห็นของ
ชุมชน 
  นอกจากนี้การใหประชาชนเขามีสวนรวมในกระบวนการต้ังแตตน มีประโยชนชวย
ใหประชาชนมีเวลาคิดถึงทางเลือกหรือแนวทางแกปญหาของชุมชนที่เหมาะสมมากข้ึน และเปน
ขอมูลในการพัฒนาโครงการ ดังนั้นการบริหารการมีสวนรวมท่ีดีนั้น ควรใหประชาชนเขามามีสวน
รวมต้ังแตตนในการตระหนักถึงปญหาความจําเปนของโครงการ หรือในข้ันของการหาขอมูล
พื้นฐาน เชน หากเปนกรณีการทําโครงการโรงไฟฟา หรือท่ีท้ิงขยะ ควรตองปรึกษาหารือถึงความ
จําเปนของการมีโรงไฟฟาหรือท่ีท้ิงขยะหรือไม กอนจะถามวาต้ังท่ีนี่ไดหรือไม 
 2. Stakeholders หรือ ครอบคลุมผูท่ีเก่ียวของ : หลักการสําคัญของการมีสวนรวมอีก
ประการหนึ่งคือ การมีสวนรวมเปนกระบวนการท่ีตองการใหมีประชาชนเขามามีสวนรวมอยาง
กวางขวาง ผูท่ีไดรับผลกระทบหรือผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายไมวาโดยตรงหรือโดยออมถือวาเปน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ควรมีโอกาสเขาสูกระบวนการมีสวนรวม แตกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง
อาจถือวาตองรับฟงขอมูลหรือปรึกษาหารือเปนอันดับแรก ๆ  
  หนวยงานที่ รับผิดชอบตองใหความสําคัญในการระบุ ผู มีสวนไดสวนเสีย 
ระมัดระวังมิใหเกิดการผิดกลุมเปาหมาย ตองตระหนักวาประชาชนตละกลุมไดรับผลกระทบจาก
ประเด็นการตัดสินใจไมเทากัน บอยครั้งท่ีเรามักคิดวาประชาชนเปนคนกลุมเดียวกัน ท้ังท่ีในความ
จริงผูไดรับผลกระทบมีหลากหลายกลุม การบริหารจัดการการมีสวนรวมตองม่ันใจวากลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียท่ีสําคัญทุกกลุมไดมีโอกาสเขามามีสวนรวม และแตละกลุมอาจมีรูปแบบการมีสวนรวม
ท่ีแตกตางกัน เพื่อเอ้ืออํานวยใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมได เชน กําหนดเวลารับฟง
ความความคิดเห็นที่ชาวบานมารวมได หรือ การใชภาษาทองถ่ิน รวมท้ังการอํานวยความสะดวกให
ชาวบานในการเดินทางไปรวมแสดงความคิดเห็น 
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 3. Sincerity หรือ ความจริงใจ : การมีสวนรวมเปนกระบวนการท่ีมีความละเอียดออน 
และความสัมพันธระวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดกระบวนการมีสวนรวมและประชาชนถือ
วาเปนมิติท่ีมีความสําคัญในการบริหารการมีสวนรวมใหประสบผลสําเร็จ หนวยงานของรัฐท่ีเปน
เจาของโครงการหรือมีอํานาจอนุมัติตองจัดการกระบวนการอยางจริงใจ เปดเผย ซ่ือสัตย ปราศจาก
อคติ ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน มีการสื่อสารสองทางอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะการใหขอมูลท่ีถูกตอง
และพอเพียง ตอบสนองตอความสงสัยของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังแจงความกาวหนาหรือการ
เปล่ียนแปลงของโครงการอยางตอเนื่อง อธิบายกระบวนการตาง ๆ อยางชัดแจง ลดขอสงสัยตาง ๆ 
ท่ีอาจกอใหเกิดขาวลือ ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในระยะเร่ิมตน ขณะเดียวกันต้ังใจรับฟงขอมูล
และความคิดเห็นและนําไปเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจ ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนพื้นฐานของความ
นาเช่ือถือและความไววางใจซ่ึงกันและกัน ความไววางใจและความนาเช่ือถือนํามาซ่ึงความรวมมือ 
ความเขาใจและการส่ือสารท่ีดีข้ึน 
 4. Suitability หรือ วิธีการท่ีเหมาะสม : หลักการท่ีสําคัญประกาศสุดทายของการ
บริหารการมีสวนรวมคือ การเลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมีสวนรวมของการมีสวนรวมของการ
ประชาชนตองคํานึงถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากประเภทและขนาดของโครงการ ความ
หลากหลายและลักษณะท่ีแตกตางกันของพื้นท่ีและของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนความ
แตกตางดานวัฒนธรรม สังคม และคานิยม ระดับความสนใจของชุมชนในประเด็นหรือโครงการ 
ความสามารถและความพรอมรวมท้ังขอจํากัดของหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดกระบวนการมี
สวนรวม เชน ดานระยะเวลา บุคลากรและงบประมาณ ความสําเร็จของการมีสวนรวมอยู ท่ี
ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและเลือกกระบวนการมีสวนรวมท่ีเหมาะสม การมีสวน
รวมท่ีสรางสรรคตองประกอบดวยกระบวนการยอยหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ นอกจากนั้นตองตระหนักวาการใหขอมูลขาวสารและขอเท็จจริงเปนองคประกอบท่ีขาด
ไมไดของการปรึกษาหารือท่ีมีประสิทธิผล 
 การสงเสริมการมีสวนรวม 
 เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชนน้ันถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาในงานและ
โครงการตาง ๆ แตปจจุบันพบวา ประชาชนยังเขาสูกระบวนการมีสวนรวมนอย ปาริชาติ กลับ
เสถียร (2548 : 209) ไดทําการศึกษาประเด็นในเร่ืองการสงเสริมการมีสวนรวม โดยประกอบดวย 
 1. ยุทธศาสตรในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เปนยุทธศาสตรท่ีมาจาก
ประสบการณ ท่ีไดจากการสรุปบทเรียนการทํางานในระดับพื้นท่ีท่ีเนนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน และใชกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม โดยมี 4 มิติดวยกัน  คือ 
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  1.1 การสรางองคกรสําหรับคนยากจน 
  1.2 การกระจายอํานาจ 
  1.3 การวางแผนระดับทองถ่ิน 
  1.4 การมีสวนรวมในการจัดทําโครงการพัฒนาชนบท 
  พื้นฐานของการมีสวนรวมจะเกี่ยวของกับ”อํานาจ”กลาวคือ การมีสวนรวมเปน
องคประกอบท่ีสําคัญของอํานาจทางการเมืองของกลุมผูเสียเปรียบ การใหประชาชนผูมีสวน
เกี่ยวของโดยตรง เปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการพัฒนา หมายความวา การมีสวนรวม
นั้นจะตองจะตองใหประชาชนมีพลังความสามารถท่ี จะเขาไปเกี่ยวของในการทํางานพัฒนา โดย
กลาวถึง องคประกอบท่ีทําใหการมีสวนรวมมีประสิทธิผล คือ 
  รวมในกระบวนการทํางานพัฒนาของโครงการ มีการแยกแยะกลุมคนยากจนและ
กลุมท่ีมีสถานะทางสังคม และเศรษฐกิจแตกตางกัน การระดมความคิดเห็นจากประชาชน แบบลาง
ข้ึนบน(Bottom up) ใชหลักของการพึ่งตนเองแทนการพ่ึงพา ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาโดยใช
กระบวนการกลุม เพื่อรวมกันแกไขปญหาของชุมชน กิจกรรมในโครงการพัฒนามีการควบคุมโดย
กลุม 
  กลาวไดวา ยุทธศาสตรในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการ
สรางจิตสํานึก และสรางแรงจูงใจใหประชาชนตระหนักถึงการเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
และการใหอํานาจแกประชาชน ใหมีความสามารถเขาไปเกี่ยวของกับโครงการพัฒนาโดยมี
กลุมเปาหมาย คือ ผูท่ีเสียเปรียบในชุมชน มีพื้นฐานคือกระบวนการเรียนรู และกระบวนการกลุม 
ยุทธศาสตรในการการสงเสริมการมีสวนรวม เร่ิมตนจากการพัฒนาระดับปจเจก เพ่ือใหชาวบานมี
ความสามารถในการวิเคราะหปญหา การวางแผน การตัดสินใจแกไขปญหา หลังจากนั้นชาวบานจะ
รวมกลุมกัน เพื่อแกไขปญหาในชุมชนของตน และมีการเช่ือมโยงกลุมตาง ๆ เปนเครือขาย 
 2. ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกิจกรรมการพัฒนา จะตองมีปจจัยท่ีเอื้ออํานวย หรือมีสวนผลักดันใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชน ปจจัยท่ีสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวม ดังตอไปนี้ 
  2.1 ดานนักพัฒนา โดยนักพัฒนาตองมีความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวมของประชาชน 
  2.2 ดานประชาชน โดยประชาชนตองเปนผูตัดสินใจเร่ิมกิจกรรมของตนเอง 
  2.3 การไดรับการสนับสนุนจากภายนอกในดานตาง ๆ เชน เทคนิควิทยาการ 
ขอมูลขาวสาร การประสานงาน และอุปกรณท่ีจําเปน 
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 นอกจากนี้ปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนา คือ กลไกของรัฐท้ังในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ โดยโครงสรางของระบบราชการ
จะตองเอ้ืออํานวย และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนา 
 สวนปจจัยดานประชาชน พบวา  ปจจัยท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนเกิดข้ึน 
และทําใหประสบความสําเร็จ เกิดจากปจจัยหลายประการ คือ  
 1. ความคิดริเร่ิม 
 2. ผูนํามีความนาเช่ือถือ 
 3. มีระเบียบกฎเกณฑในการบริหารจัดการ 
 ดังนั้น สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนา แบง
ออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
 1. ปจจัยดานกลไกของรัฐ โดยรัฐจะตอง 
  1.1 การกําหนดนโยบายจะตองคํานึงถึงความแตกตางของวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
  1.2 สนับสนุนกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และทางการเมือง 
  1.3 การสรางชองทางในการเขามามีสวนรวมของประชาชน โดยระบบตาง ๆ ของ
ราชการจะตองเอ้ืออํานวย และเพิ่มโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
  1.4 มีการติดตามประเมินผล และการใหการสนับสนุนในภายหลัง 
 2. ปจจัยดานประชาชน โดยประชาชนในชุมชนตอง 
  2.1 มีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณในการทํางานพัฒนา 
  2.2 เปนฝายตัดสินใจ ริเร่ิมกิจกรรม และรับผลประโยชน 
  2.3 เปนสมาชิกกลุมทางสังคม หรือเปนผูนําทองถ่ิน 
  2.4 มีการติดตอ ประสานงานกับเจาหนาท่ี หรือหนวยงานอ่ืน 
  2.5 ไดรับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน และรับขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางตอเน่ือง 
 3. ปจจัยดานนักพัฒนา โดยนักพัฒนาตอง 
  3.1 ศึกษาชุมชน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานและไดเรียนรูสภาพแวดลอมในทุก 
ๆ ดานในชุมชน 
  3.2 มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาของกระบวนการมีสวนรวม 
  3.3 คนหาผูนําท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงจะเปนผูท่ีกระตุนใหชาวบานแสดงความคิดเห็น 
และมีสวนรวมในงานพัฒนา 
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  3.4 เปนผูสนับสนุนดานการศึกษา การใหขอมูลขาวสาร วิทยาการใหม ๆ วัสดุ-
อุปกรณท่ีจําเปนและประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
  3.5 มีความจริงใจ และมีความผูกพันกับทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนเช่ือถือ และศรัทธา 
  3.6 ดําเนินงานพัฒนาท่ีมีความเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน 
 4. ปจจัยจูงใจ 
  4.1 การไดรับผลประโยชนจากการไดเขามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา 
  4.2 โครงการพัฒนาตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
 เง่ือนไขของการมีสวนรวมของประชาชน 
 เง่ือนไขการมีสวนรวมของประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนานั้นอาจกลาวไดวา 
มี 2 ประการ 
 1. สภาพทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพ ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวม 
 2. การกระจายอํานาจในการตัดสินใจใหแกประชาชนในการกําหนดกิจกรรมพัฒนา 
 นอกจากนี้ ยังมีองคประกอบท่ีสนับสนุนประชาชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
พฒันาชุมชน คือ เง่ือนไขโครงการพัฒนา และนักพัฒนา คือ โครงการพัฒนาจะตองมีความเรียบงาย 
และมีความสะดวกตอประชาชนท่ีจะเขามารวม รวมท้ังมีการกระจายอํานาจรับผิดชอบ เพื่อให
ประชาชนรวมกันเปนเจาของ ในสวนของนักพัฒนาซ่ึงเปนฝายสนับสนุนประชาชนในกิจกรรม
พัฒนา จะตอง 
 1. มีการศึกษาชุมชนรวมกับประชาชน 
 2. มีความต้ังใจทํางานพัฒนาและมีความพรอมท่ีจะทํางานกับประชาชน 
 3. การรับฟงปญหา และการรวมทุกขสุขกับประชาชน 
 เทคนิคการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวม 
 การทําใหกลุมมีสวนรวมในกิจกรรมใด หมายถึง การทําใหเกิดความรูสึกผูกมัดตอเร่ือง
นั้นและมีสวนในการปฏิบัติ ซ่ึงเปนผลจากการเปล่ียนแปลงทัศนคติของตนเองสถานการณท่ีทําให
เกิดการมีสวนรวมของประชาชนมี 2 ลักษณะ ในลักษณะแรก กรณีท่ีมีสถานการณเรงดวนเกิดข้ึน
ในชุมชน เชน ความเดือดรอนจากปญหาท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน จึงทําให
เกิดการประทอง การเจรจาตอรอง เปนตน การสรางการมีสวนรวมจะเกิดข้ึนไดเร็ว เพราะใน
สถานการณดังกลาว ประชาชนจะมีจิตสํานึกท่ีแกไขปญหารวมกัน และไดลงมือปฏิบัติใน
สถานการณจริง ส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ คือ การจัดการดานขอมูล
ขาวสาร การจัดบทบาทหนาท่ีของแตละฝาย 
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 สวนลักษณะท่ีสอง กรณีไมมีสถานการณเรงดวนในชุมชน นักพัฒนาจะตองกระตุนให
เกิดแรงจูงใจ หรือการใชแรงเสริม เพื่อการสรางการมีสวนรวมของประชาชนใหเกิดข้ึน 
 กลาวไดวา การใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในงานพัฒนาชุมชนน้ัน นักพัฒนา
จะตองใชเทคนิค วิธีการ ขอมูลขาวสารและส่ือตาง ๆ เพื่อกระตุนใหประชาชนไดมาเขารวม 
 ขอดีของการมีสวนรวม 

 การมีสวนรวมนั้นทําใหมีการเปล่ียนแปลงเรียนรู การมีสวนรวมกันทํากิจกรรมทําใหแต
ละฝายไดเรียนรูซ่ึงกันและกันแลกเปล่ียนประสบการณ ความคิดเห็นซ่ึงกันและการจนไปสูการ
ยอมรับความแตกตางในรูปรางความรู นิสัย ตางอันเปนรากฐานสําคัญของประชาธิปไตย ทําใหงาน
ท่ียากบางอยางสําเร็จข้ึนมาได งานหลายอยางหากทําเพียงผูเดียว หรือทํานอยคนอาจไมสําเร็จ ตอง
ใหผูมารวมงานมากคนจึงจะสําเร็จ จึงตองใหคนท้ังชุมชนเห็นดวยและรวมกันปฏิบัติ ทําใหบุคคล
คิดชวยตนเอง เพราะถารัฐเปนฝายทําใหก็จะรอความชวยเหลือ หากมารวมกันพิจารณา อาจทําบาง
ส่ิงไดเอง และจะตองดูแลรักษาส่ิงนั้นมากข้ึน ทําใหความชวยเหลือนั้นตรงกับท่ีตองกัน โดยเฉพาะ
การมีสวนรวมในข้ันการระบุประเด็น ปญหาและความตองการ จึงไมเกิดปญหาที่สรางไวเพื่อใช
แลวไมใหเกิดประโยชน เชนท่ีอานหนังสือในหมูบาน สะพานลอยใหคนขาม ซ่ึงทําแลวไมมีผูใชก็
เสียประโยชนไป มักทําใหประหยัดทรัพยากรลงได เพราะการชวยตรงกับความตองการท่ีจะใชจะ
ทํา และยังอาจมีแรงงานจากการท่ีมรสวนรวมมาชวยได อาจมีบางถามีสวนรวมจนวุนวาย ไมมีการ
จัดการท่ีดีก็อาจส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติมากกวาท่ีควร หรืออาจเกิดความเสียหายก็ได ทําให
รูสึกเปนเจาของ การมีสวนรวมทํา ทําใหรูสึกเปนเจาของ ก็มักรวมกันดูแลรักษาซอมแซม และมี
ความภูมิใจ ในส่ิงท่ีตนรวมกันทําข้ึนมาส่ิงของท่ีบุคคลไดเขารวมกันมาจึงอยูคงทน เพิ่มทางเลือกท่ีดี
เพื่อการตัดสินใจ การไดรับรูในโครงการอยางละเอียดทําใหชวยกันหาทางเลือก) หลายทางท่ีเหมา
สมและสมบูรณท่ีสุด ทําใหเกิดผลเสียหายนอยลงหรือเกิดผลดีมากกวาการไมใหเขามามีสวนรวม 
เกิดการสรางฉันทามติ (consensus building) หรือการเห็นพองตองกันข้ึนมาได โดยในประเทศ
ตะวันตกการมีสวนรวมของประชาชน มักทําใหเกิดความเขาใจระหวางคูกรณี เกิดการสราง
ขอตกลงท่ีม่ันคง ยืนยงได ทําใหชุมชนหรือสังคมเขมแข็ง เพราะชุมชนที่เขมแข็งควรตองมีสวน
รวมกัน ตัดสินใจรวมดูแลปกครองพิทักษผลประโยชนของชุมชน หรือสังคมนั้นเองโดยการมีสวน
รวมคิดรวมทํา 
 เรามักพบอุปสรรคและปญหาการมีสวนรวมจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 
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 1. การส่ือสาร 
  การมีสวนรวมจะเร่ิมข้ึนเม่ือประชาชนนั้น ไดรับขาวสารจึงเขาไปเปนท่ีปรึกษาและ
เปนตัวแทนของชุมชนท่ีมีสวนรวมตัดสินใจ การมีสวนรวมจะเพิ่มไปยังบุคคลกลุมตาง ๆ มากข้ึน 
เม่ือตางฝายมีขอมูลนั้น ๆ ใกลเคียงกันนอกจากนี้เม่ือประชาชนขาดขอมูลท่ีเพียงพออาจทําใหการ
แสดงความคิดเห็นเปนไปโดยใชอารมณขาดเหตุผล 
 2. วิธีการ 
  การริเร่ิมโครงการตองเร่ิมท่ีตัวปญหา แลวใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับปญหา
นั้น โดยรวมอภิปราย แลวกําหนดวิธีแกไขปญหาตาง ๆ การแสดงความคิดเห็นนั้น ไมควรเปนการ
พูดในท่ีประชุมอยางเดียว เพราะอาจมีผลกระทบตอผูให ความเห็นหรือครอบครัวและอาชีพของ
บุคคลนั้น ๆ ได การมีสวนรวมตองใหเปนความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีแสดงความคิดเห็นไดโดยเทา
เทียมและอยูบนพื้นฐานท่ีเคารพซ่ึงกันและกัน 
 โดยการมีสวนรวมนั้นจากประสบการณในโครงการตาง ๆ พบขอผิดพลาดท่ีทําใหการ
มีสวนรวมนั้น ไมประสบความสําเร็จ 
 1. เจาหนาท่ีจํานวนไมนอยมักคํานึงวาชาวบานไมรูอะไรมาก จึงไมควรใหมีสวนรวม
มากนัก ทําใหมีการจัดงานดานนี้ไวจํากัด ซ่ึงชาวบานก็ไมพอใจท่ีใหมาเพียงรับทราบ มากกวาเปนผู
รวมคิดในโครงการตาง ๆ นั่นคือควรใหรวมคิดดวย มิใชใหรวมดวยโดยใชแรงงานเทานั้น 
 2. ผูท่ีมารวมกับราชการนั้น มักเปนผูท่ีจะไดรับผลประโยชนจากโครงการ โดยผูท่ีเห็น
ดวย หรือไดประโยชนจากโครงการ ก็มักไดรับคําเชิญใหมารวมดวย แตผูท่ีคัดคานโครงการมักถูก
กีดกันไมใหมารวมดวย 
 3. การมีสวนรวมในสวนของชาวบานตองคํานึงวา เปนชวงเวลาท่ีชาวบานสะดวกท่ีจะ
รวมและเปนสถานท่ีท่ีชาวบานสะดวก แตมักพบวายึดเอาโอกาสที่ทางราชการมักวางและสถานท่ีท่ี
ราชการสะดวก ทําใหชาวบานท่ีหลากหลายมารวมดวยไดนอยกวาท่ีควร 
 4. บางหนวยงานเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมนอยไปแตบางแหงเห็นเปนยา
วิเศษ ท่ีเห็นวาความสําคัญนอยก็จัดงบประมาณใหอยางเสียมิได แตท่ีเห็นความสําคัญมากอะไรนิด
อะไรหนอยก็ตองใหชาวบานมีสวนรวม 
 พัชรี สิโรรส (2546 : 2-3) ไดระบุวาการมีสวนรวมนั้นมีประโยชนมากมาย เชน 
ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในปจจุบัน คือ กระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมีสวน
ไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปล่ียนขอมูลความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือก และการ
ตัดสินใจตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการท่ีเหมาะสมและเปนท่ียอมรับรวมกัน ทุกฝายท่ีเกี่ยวของจึงควรเขา
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รวมในกระบวนการน้ีตั้งแตเร่ิมจนกระท่ังถึงติตามและประเมินผล เพื่อใหเกิดความเขาใจและการ
รับรู – เรียนรู การปรับเปล่ียนโครงการรวมกัน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอทุกฝาย 
 1. เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ ชวยใหเกิดการพิจารณาทางเลือกใหม ทําใหการตัดสินใจ
รอบคอบ 
 2. การลดคาใชจายและสูญเสียเวลา เม่ือการตัดส้ินใจนั้นไดรับการยอมรับ จะชวยลด
ความขัดแยงระหวางการนําไปปฏิบัติ 
 3. การสรางฉันทามติ ลดความขัดแยงทางการเมืองและเกิดความชอบธรรมในการ
ตัดสินใจของรัฐ 
 4. การเพิ่มความงายในการนําไปปฏิบัติ สรางใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนเจาของ
และมีความกระตือรือรนในการชวยใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
 5. การมีสวนรวมต้ังแตตนตนสามารถลดการเผชิญหนาและความขัดแยงท่ีรุนแรงได 
 6. ชวยทําใหเจาหนาท่ีของรัฐมีความใกลชิดกับประชาชนและไวตอความรูสึกหวง
กังวลของประชาชน และเกิดความตระหนักในการตอบสนองตอความกังวลของประชาชน 
 7. การพัฒนาความเช่ียวชาญและความคิดสรางสรรคของสาธารณชน ถือวาเปนการให
การศึกษาชุมชน เพื่อเรียนรูกระบวนการการตัดสินใจ และเปนเวทีฝกผูนําชุมชน 
 ความสําเร็จของกระบวนการการมีสวนรวมคือ ความสามารถในการจดัการใหประชาชนมี
สวนรวมอยางกวางขวาง โดยเฉพาะผูท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการหรือการตัดสินใจ ซ่ึงการมี
สวนรวมอยางกวางขวางนํามาซ่ึงขอตกลงรวมกันและการตัดสินใจท่ีรอบคอบมากข้ึน ความสําเร็จ
ของการมีสวนรวมข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ การมีสวนรวมของประชาชนควรเกิดเม่ือไร ใคร
ควรเขามามีสวนรวมในกระบวนการ 
 
การประชุมรับฟงความคิดเห็น 
 การเลือกรูปแบบการประชุมกับประชาชนมีทางเลือกมากมาย รูปแบบท่ีเหมาะสมข้ึนอยู
กับ จุดมุงหมายของการประชุม ขนาดของผูเขารวมประชุมท่ีคาดวาจะมา แมกระทั่งระดับการ
ปฏิสัมพันธท่ีตองการระหวางผูเขาประชุม ความคุนเคยของผูท่ีเขาประชุมเปาหมายของการประชุม 
การเลือกรูปแบบใดของการประชุมจะข้ึนอยูกับวาตองการจะทําอะไรใหสําเร็จในระหวางการ
ประชุม เหตุผลบางอยางสําหรับการประชุมกับประชาชนคือ ใหขอมูลขาวสารกับสาธารณชน ความ
คิดเห็น หรือทางเลือกตาง ๆ การรับฟงความคิดเห็นและการปรึกษาหารือรวมกันนั้น มีเทคนิคหรือ
รูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อสรางการมีสวนรวมโดยแบงไดดังนี้ 
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 1. การรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ (ประชาพิจารณ) เปดโอกาสใหประชาชน
เจาของพื้นท่ีโครงการนํารอง 67 ราย ผูมีสวนไดเสียไดมีโอกาสพูดแสดงความคิดเห็นตอการ
ตัดสินใจดําเนินนโยบายหรือโครงการของภาครัฐ เพื่อปฏิบัตตามขอบังคับของกฎหมาย/ระเบียบ ท่ี
ระบุวารัฐตองรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการของประชาชนผูเกี่ยวของ เปนกิจกรรมท่ีตองจัด
ข้ึนกอนการตัดสินใจ จึงอาจจัดในชวงการขออนุญาต หรือชวงท่ีหนวยงานภาครัฐทําการปรับปรุง
ดัดแปลงขอเสนอท่ีเคยจัดทําข้ึน ทําการตัดสินใจข้ันสุดทาย ประชาชนจะเสนอความคิดเห็น และ
จะตองมีการจัดทําการบันทึกคําใหการ ซ่ึงในท่ีนี้คือความคิดเห็นดังกลาว เปนการส่ือสารทางเดียว
เนื่องจากเปนเวทีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานรัฐจําเปนตองนําขอคิดเห็นท้ังดาน
บวกและลบ รวมท้ังประเด็นสําคัญไปประกอบการพิจารณา (ชัยมงคล นิมศรีสุขกุล 2549 : 17)  
 2. การสนทนากลุมยอย เปนการสนทนาแบบหลายคน ผูวิจัยไดจัดการสนทนา และ
ผูเช่ียวชาญ และเจาหนาท่ีโดยการสนทนามีจุดรวมศูนยของประเด็นเนื้อหารวมกัน การใชเทคนิคนี้
สามารถใชรวมกันหรือเลือกใชเทคนิคอ่ืน ๆ ได เชนการสัมภาษณเชิงลึก การประชุมทางการและไม
เปนทางการ การสัมมนา การจัดเวทีสาธารณะ ซ่ึงเทคนิคนี้อยูมนระดับการมีสวนรวมบางสวน ใน
เร่ืองของการแสดงความคิดเห็น การใหคําปรึกษา การรวมรับรูขอมูลและการใหขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจดวย สามารถนําขอคิดเห็นไปรวมในการตัดสินใจไดอยางเต็มท่ี 
  ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกันกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงหากแบงดวยขนาดของ
ผูเขารวมประชุมแลวนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการถือเปนการประชุมกลุมยอย ซ่ึงการประชุมใน
ลักษณะน้ี เปนการประชุมท่ีมีเปาหมายแนนอนมีวัตถุประสงคเฉพาะและตองการคําตอบท่ีชัดเจน 
เปนการส่ือสารสองทางท่ีไดแลกเปล่ียนขอมูลความคิดเห็นทัศนคติซ่ึงกันและกัน รูปแบบการ
ประชุมเปนทางการ ผูเขารวมประชุมจะมีปฏิสัมพันธกันสูง มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน
เพื่อใหไดขอสรุป หรือขอตกลงรวมกัน แลวทุกคนจะตองยอมรับผลที่ไดนั้น โดยการจัดประชุมใน
พื้นท่ีโครงการอยูประมาณ 20-30 คณะ โดยควรประกอบดวยตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ประเด็นเร่ืองนั้น ๆ  
 3. การสัมภาษณรายบุคคล เปนวิธีการท่ีผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อทราบ
จากประชาชนในพ้ืนท่ี และเจาหนาท่ีของโครงการ บุคลิกภาพ ทัศนคติ คานิยม และอ่ืน ๆ จากการ
แสดงอารมณหรือพฤติกรรมออกมาระหวางการสัมภาษณ การสัมภาษณไมไดอยูในระดับการมี
สวนรวมในการตัดสินใจที่ผูสัมภาษณมีอํานาจในการตัดสินใจหรือเปนตัวแทนเขารวมตัดสินใจ 
หรือรวมเปนท่ีปรึกษา รวมเจรจาตอรอง ยกเวนกรณีผูใหสัมภาษณเปนผูนําหรือบุคคลสําคัญที่เขา
รวมอํานาจเปนตัวแทน เปนท่ีปรึกษา เปนผูเจรจาตอรองจึงอยูในระดับการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ซ่ึงการสัมภาษณอยูในระดับการมีสวนรวมบางสวน ในเร่ืองของการแสดงความคิดเห็น 
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การใหคําปรึกษา การรวมรับรูขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจให และผูมีสวนเกี่ยวของในการ
ตัดสินใจโดยตรง 
 4. เวทีสาธารณะ การจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะจะเร่ิมตนดวยการแจงใหประชาชน
ทราบความเปนไปของโครงการในพ้ืนท่ีจัดรูปท่ีดิน การแลกเปล่ียนขอมูลและอภิปรายในประเด็น
ซับซอนหรือสําคัญโดยไมมีการตัดสินใจ ดวยเหตุนี้จึงเปนการเปดกวางและยืดหยุน ในบางคร้ังเวที
สาธารณะเปนเทคนิคท่ีชวยใหการทําประชาพิจารณมีความสมบูรณโดยสามารถใชเวทีสาธารณะ
เปนเวทีสําหรับอภิปราย ถูกปญหากอนท่ีจะมีการทําประชาพิจารณการประชุมจะเปดโอกาสให
ผูเขารวมประชุมใหขอคิดเห็น เสนอแนะ รวมท้ังการซักถามเพ่ือทราบรายละเอียดท่ีเกี่ยวของโดย
คณะทํางานแลกเปล่ียนขอมูลจะเปนผูตอบขอซักถามและนําขอเสนอแนะท่ีไดจากการประชุมไป
พัฒนาปรับปรุงรายละเอียดการดําเนินโครงการใหมความเหมาะสมตอไป การจัดเวทีสาธารณะมีได
จํากัดวาจะตองใชในกรณีทียังไมมีโครงการเทานั้น อาจจัดข้ึนเพื่อแกไขปรับปรุงหรือการพัฒนา
โครงการท่ีมีอยูเดิมใหมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึนก็ได เชนกัน ผลท่ีไดจากเวทีสาธารณะจะนําไปสู
การพัฒนาโครงการใหม หรือการปรับปรุงแกไข รายละเอียดของโครงการใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  
 
การประชุมกลุมยอย 
 ความหมายของการประชุมกลุมยอย 
 เจมส แอล เครยตัน (วันชัย วัฒนศัพท และคณะ 2551 : ไมปรากฏเลขหนา) ไดให
ความหมายของการประชุมกลุมยอยหรือสนทนากลุมวา หมายถึงการประชุมกลุมเล็กท่ีบรรยากาศ
ไมเปนทางการท่ีองคกรหรือหนวยงานใชเปนการประชุมรับฟงความคิดเห็นดวยไมมีความพยายาม
ท่ีดําเนินการตามรูปแบบท่ีเขมงวดของการสนทนากลุมแบบเปนทางการบางคร้ังการประชุมเหลานี้
พุงเปาไปท่ีผูมีสวนไดสวนเสียเฉพาะ ตัวอยางเชน การประชุมหนึ่งอาจจัดข้ึนกับกลุมส่ิงแวดลอม 
อีกกลุมจัดกับกลุมอุตสาหกรรม อีกการประชุมจัดกับกลุมผูกับดูแล โดยมุงหวังขอมูลเชิงลึกจากการ
ประชุม 
 องคกรและหนวยงานบางหนวยเร่ิมท่ีจะใชการสนทนากลุมเปนทางเลือกเพ่ือท่ีจะ
ทดสอบความเห็น การสนทนากลุมเปนกลุมอภิปรายเล็ก ๆ ท่ีจะชวยในการระบุถึงปฏิกิริยาทางดาน
อารมณ ระบุถึงประเด็น ขอมูลท่ีตองการ และภาษาท่ีคนในทองถ่ินใชในการพูดเกี่ยวกับประเด็น
ตาง ๆ ท่ีพุงเปาใหความสนใจ  ในบริบทของกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนมีโอกาสท่ี
จะมองถึงการทําการสนทนากลุมวาเปนความพยายามท่ีจะโนมนาวรวมถึงความพยายามท่ีจะเรียนรู
จากสาธารณชน และนักวิจัยจะมีการรวบรวมขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางมาก  การสนทนากลุม
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สามารถชวยพิจารณาปฏิกิริยาโตตอบจากความรูสึก พิจารณาถึงประเด็นตาง ๆ ถึงขอมูลตาง ๆ และ
ภาษาท่ีประชาชนท่ัวไปใชในการพูดเกี่ยวกับประเด็นนั้นอยางตรงไปตรงมา 
 พัชรี สิโรรส (2546 : 4-12) ยังไดระบุวัตุประสงคของการสนทนากลุมยอยหรือการ
ประชุมกลุมยอย คือ  
 1. เพ่ือใชสรางหรือทดสอบขอมูลความจริงในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกิดขอสงสัยและตองการ
ไดรับคําตอบจากกลุมคนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 2. เพื่อสํารวจความคิด ทัศนคติของกลุมคนวามีความคิดเห็นตอเร่ืองหนึ่ง ๆ อยางไร
บาง และประมวลความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจดําเนินการในเร่ืองนั้น ๆ  
 ลักษณะของเทคนิคการประชุมกลุมยอย 
 การสนทนาแบบหลายคนโดยไมระบุจํานวนผูเขารวมประชุมท่ีชัดเจน  มีผูดําเนินการ
สนทนา ผูจดบันทึก ผูเอ้ืออํานวยความสะดวกตาง ๆ และวัสดุอุปกรณ มีบรรยากาศท่ีเปนกันเอง 
สถานท่ีรมร่ืน 
 การใชเทคนิคการสนทนากลุม สามารถใชรวมกันหรือเลือกใชเทคนิคอ่ืน ๆ ได เชน 
การสัมภาษณเชิงลึก การประชุมทางการและไมเปนทางการ การสัมมนา การจัดเวทีสาธารณะ 
 การสนทนากลุมอยูในระดับการมีสวนรวมบางสวน ในเร่ืองของการแสดงความคิดเห็น 
การใหคําปรึกษา การรวมรับรูขอมูลและการใหขอมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจใหกับผูมีสวน
เกี่ยวของในการตัดสินใจโดยตรง 
 
แนวคิดการส่ือสารและการประชาสัมพันธ 
 แนวคิดการส่ือสาร 
 เสนาะ  ติเยาว (2541 : 22 )ไดระบุวาความหมายของการส่ือสารจะแตกตางกันท้ังนี้
ข้ึนอยูวาจะพิจารณาวาการส่ือสารในแงไหนและมีวัตถุประสงคท่ีจะใชการส่ือสารนั้นอยางไร โดย
ใหความหมายอยางกวาง ๆ วาหมายถึงการรับสงขาวสาร ซ่ึงการส่ือสารเปนวิธีการหรือเทคนิคอยาง
หนึ่งในการส่ือความ ซ่ึงหากไมเขาใจก็ไมอาจส่ือสารได เชน การใช โทรศัพท วิทยุ ดาวเทียมในการ
ส่ือสาร ในแงของคําการส่ือสารมีความหมายแตกตางกันข้ึนอยูกับวัตถุประสงค รูปแบบและผลท่ี
เกิดข้ึน การส่ือสารชนิดตาง ๆ จะกอใหเกิดผลและใหแนวความคิดในลักษณะท่ีแตกตางกันใน
ความหมายท่ีวาการส่ือสารประกอบดวยการถายทอดขาวเพื่อกอใหเกิดผลนั้นก็เนนใหเห็นวาการ
ส่ือสาร  ตระเตรียมและสงขาวในลักษณะท่ีจะทําใหผลเกิดข้ึน นอกจากนี้ยังไดแบงระดับของ
กิจกรรมทางการส่ือสาร ไดเปน 7 ระดับ  คือ 
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 1. ระดับตัวเอง การส่ือสารกับตัวเอง เปนกิจกรรมทางการส่ือสารอยางหนึ่งจะเกิดข้ึน
เม่ือมีการส่ือสารกับตัวเอง  กลาวอยางส้ัน ๆ เม่ือคนคิดหรือพูดกับตนเอง  การที่คนพูดกับคนอ่ืน
อยางไรคนก็พูดกับตนเองไดเชนเดียวกัน  ตัวอยางของการส่ือสารกับตัวเองก็คือการท่ีเรายับยั้งการ
กระทําหรือความคิดบางอยาง  การวิเคราะหตัวเอง   
 2. ระดับระหวางบุคคล การส่ือสารระหวางบุคคล เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับคนต้ังแต
สองคนข้ึนไป  การที่บุคคลสองคนหรือมากกวาติดตอกันนั้นจะทําใหท้ังสองฝายมีความเขาใจกัน
และรับรูขอมูลตาง ๆ ของโลก  นอกจากน้ีก็จะทําใหรูจักตนเองดวยเพราะการส่ือสารเปนเสมือน
ภาพสะทอนท่ีกลับมาหาตัวเอง 
 3. ระดับกลุมยอย ความสัมพันธในกลุมยอยเปนกระบวนการท่ีมีลักษณะพิเศษแตกตาง
ไปจากการส่ือสารระหวางบุคคลและรูปแบบการส่ือสารอ่ืน การส่ือสารในระดับกลุมยอยจะแสดง
ใหเห็นแนวความคิดตาง ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก การส่ือสารในกลุมยอยเปนรากฐาน
ของการทํางานแบบประชาธิปไตย ความเสมอภาคในกลุมยอยมักจะมีอยูมากและเทาเทียมกัน  
ประการท่ีสอง วัตถุประสงคของกลุมท่ีแนนอนและชัดเจน จะทําใหทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพโดยมุงสูจุดหมายปลายทางเดียวกัน ไมคํานึงถึงผลประโยชนตนมากนักความตองการ
สวนตัวจึงเปนรอง  ประการท่ีสาม  แนวความคิดในการทํางานของกลุมมักมุงถึงการปรึกษาหารือ
มากกวาท่ีจะมุงคัดคานหรือตอสูเพื่อเอาชนะกัน 
 4. ระดับเทคโนโลยี  เปนเทคโนโลยีทางดานการส่ือสารตาง ๆ ท่ีรวมถึงเคร่ืองมือ
อุปกรณทางการส่ือสาร ระดับนี้เนนในแงของการใชส่ือทางการส่ือสาร จึงเห็นไดวาบุคคล ผูเกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีทางการส่ือสารจะตองมีความรูความเขาใจในการใชอุปกรณทางการส่ือสารอยางดี   
 5. ระดับชุมชน การส่ือสารในระดับชุมชนจะเกิดข้ึนเม่ือผูรับขาวสารมีจํานวนมากและ
โอกาสที่จะกอใหเกิดขอมูลยอนกลับมีนอย การส่ือสารในระดับชุมชนจะเกิดข้ึนในโอกาสพิเศษ
และไมมากเหมือนกับการส่ือสารมวลชน ขอสําคัญของการแจงขอมูลจะตองมีลักษณะเปนการ
เสนอ ขอมูลท่ีผูฟงไมเคยรูมากอน เปนการชักชวนใหคลอยตามน้ันเปนเร่ืองของการส่ือความท่ี
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติความเช่ือ  และพฤติกรรมของผูฟง   
 6. ระดับมวลชน การส่ือสารมวลชนเปนเร่ืองเก่ียวของกับความกาวหนาทางส่ือหรือ
ตัวกลางของการส่ือสาร คือ ตองอาศัยส่ืออยางมากจึงจะทําใหการส่ือสารมวลชนน้ันประสบผล
เพราะผูฟงมีจํานวนมากอยางไมจํากัดและผูฟงเหลานั้นมีความแตกตางกันอยางส้ินเชิง   
 7. กระบวนการส่ือสารโดยท่ัวไป  แนวความคิดทางดานการส่ือสารนั้นจะเนนในแง
ของกระบวนการส่ือสารเปนสําคัญ โดยท่ีกระบวนการส่ือสารประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ สภาพ
ของการส่ือสาร แหลงขาว ผูรับขาว ขาวสาร ชองทาง ส่ิงรบกวน กระบวนการสงขาว  สวนประกอบ
ตาง ๆ ดังกลาวนี้นับวาเปนสวนประกอบข้ันพื้นฐานสําหรับการส่ือสาร 
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 การประชาสัมพันธ 
 การประชาสัมพันธนับเปนการสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานกับกลุมประชาชน
ท่ีเกี่ยวของโดยการติดตอส่ือสารและจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหกลุมประชาชนเหลานั้นมีพฤติกรรม
ไปในทางที่สงเสริมความสําเร็จในการดําเนินงานของหนวยงานนั้น ๆ จารุวรรณ  อรุณฤกษ 
(2542 : 2)  ไดสรุปและอธิบายเกี่ยวกับประชาสัมพันธได ดังน้ี      
 1. การประชาสัมพันธเปนการสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางหนวยงานกับกลุม
ประชาชนท่ีเกี่ยวของ ทําใหเกิดความรูความเขาใจ และความรูสึกนึกคิดท่ีดีตอกัน ตลอดจนการ
ยอมรับและสนับสนุนความรวมมือซ่ึงกันและกัน โดยการประชาสัมพันธเปนกระบวนการ
ติดตอส่ือสารสองทาง (Two-way communication process) คือ มีการติดตอส่ือสารจากหนวยงาน
ไปสูประชาชนในขณะเดียวกันหนวยงานก็จะตองรับฟงประชามติหรือขาวสารตาง ๆ จาก
ประชาชน เพื่อวางแผนดําเนินการและปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามท่ี
ประชาชนตองการและพอใจ    
 2. การประชาสัมพันธเปนงานท่ีตองมีการกระทําควบคูไปกับการเผยแพร กลาวคือ เม่ือ
หนวยงานไดกระทําหรือดําเนินงานในส่ิงใด ๆ ไปหนวยงานจะตองเผยแพรบอกกลาวขาวสารส่ิง
ตาง ๆ เหลานั้นใหประชาชนไดรูไดเขาใจ การประชาสัมพันธเปนงานท่ีตองต้ังอยูบนพื้นฐานของ
ความถูกตองเปนจริง และผลประโยชนของประชาชน การประชาสัมพันธเปนการส่ือสารโนมนาว
ใจ ที่ยึดหลักความเปนจริง มุงใหผูรับสารเกิดความเชื่อถือและปฏิบัติตามโดยสมัครใจ  
 3. การประชาสัมพันธเปนงานระดับนโยบายและเปนภาระหนาท่ีของฝายบริหาร การ
ประชาสัมพันธ สถาบันทุกแหงทุกประเภทตางก็นําเอาการประชาสัมพันธไปใชกับองคการ สถาบัน 
ของตนอยางกวางขวางและแพรหลาย การประชาสัมพันธเปนงานท่ีตองมีการวางแผนและการ
ติดตามประเมินผล จําเปนจะตองมีแผนงานท่ีกําหนดจุดประสงคและยุทธวิธีไว เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ สามารถบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไปในอนาคต 
 การประชาสัมพันธเปนงานท่ีตองกระทําอยางตอเนื่อง ใชเวลา และใหผลในระยะยาว 
การประชาสัมพันธเปนงานท่ีมุงสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานกับกลุมประชาชนให
ประชาชนมีความเขาใจ มีทัศนคติและภาพลักษณท่ีดี ไววางใจ มีความนิยม ยกยอง เช่ือถือ ศรัทธา 
ยอมรับ สนับสนุนในหนวยงาน ซ่ึงจะเปนเชนนี้ตองอาศัยเวลาและจะตองกระทําอยางตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ เพราะส่ิงเหลานี้ไมอาจเกิดข้ึนในเวลาอันรวดเร็วแตเม่ือเกิดข้ึนแลวก็จะดํารงอยูและสง
ผลดีในระยะยาว 
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การมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  
 กองเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมโยธาธิการและผังเมืองไดสรุปใจความสําคัญของ
ข้ันตอนท่ีประชาชนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ.2518 ดังนี้ 
 1. เม่ือจะมีการวางผังเมืองรวม ณ ทองท่ีใดในกรณีท่ีสวนกลางเปนผูดําเนินการวางผัง
ตามกฎหมายระบุ ตองแจงใหพนักงานทองถ่ินของทองท่ีนั้นไดทราบวาจะมีการวางและจัดทําผัง
เมือง ณ ทองท่ีนั้น พนักงานทองถ่ิน ในทองท่ีดังกลาวสามารถมีสวนรวมในการดําเนินการไดโดย
การใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการวางและจัดทําผัง 
 2. ในระหวางการวางผัง ตองมีการสํารวจ จัดเก็บ ขอมูล วิเคราะห วิจัย เจาหนาท่ีผูวาง
ผังจะเขาพบคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม ซ่ึงมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ประกอบกับผูแทน
องคการบริหารสวนทองถ่ินผูแทนสวน ราชการตาง ๆ และบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงถือวาเปนสวนหนึ่งของ
ตัวแทนประชาชน เพื่อขอทราบแนวนโยบายและความตองการของทองถ่ินเม่ือวางผังเบ้ืองตนเสร็จ
แลว ก็ตองนํา ผังนั้นไปปดประกาศและประชุมรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนไมนอยกวา 1 คร้ัง 
ประชาชนสามารถมีสวนรวม ในการดําเนินการชวงนี้โดยการเขารวมประชุมรับฟงและแสดงความ
คิดเห็นหรือใหขอมูลเพิ่มเติม ผูวางผังก็จะนําความคิดการชวงนี้โดยการเขารวมประชุมรับฟงและ
แสดงความคิดเห็นหรือใหขอมูลเพิ่มเติม ผูวางผังก็จะนําความคิดเห็นและความตองการตาง ๆ นั้น
ไปประมวลกับหลักวิชาการเพื่อพิจารณาจัดวางผังเมืองใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและความ
ตองการของชุมชนนั้น ๆ  
 3. เ ม่ือวางผังเสร็จสมบูรณแลวก็จะนําผัง เสนอใหคณะกรรมการผังเมืองซ่ึง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเม่ือผังไดรับความเห็นชอบแลว
จะตองนําผังไปปดประกาศในทองท่ีท่ีทําการวางผังเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน เพื่อใหประชาชนผูมี
สวนไดเสียสามารถรองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใช
ประโยชนท่ีดินของผังเมืองนั้น ๆ โดยทําหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงาน
ทองถ่ินผูวางและจัดทําผังนั้น 
 
การมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองรวมในตางประเทศ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณไดทําการศึกษาหลักกฎหมาย ผังเมือง ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อเสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง (2547 : 7-20)โดยเนื้อหานั้นประเทศ
สหรัฐอเมริกาใหความสําคัญกับงานผังเมืองมาก ดังจะเห็นไดจากการมีองคกรและหนวยงานของ
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ราชการอยูในทุก ๆ ระดับช้ันของโครงสรางการปกครอง และยังมีคณะกรรมการทางเทคนิคทาง
วิชาการอีกมากมายอยูในหนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับชุมชน โดยประเทศสหรัฐอเมริกานั้นให
ความสําคัญและสงเสริม การมีสวนรวมตลอดกระบวนการวางแผนการกําหนดการใชท่ีดิน 
(Zoning)  และการพัฒนาเมืองต้ังแตตนจนจบ และเปดพื้นท่ีใหประชาชน สามาถแสดงความ
ตองการ การคัดคานไดตลอดเวลาแมวาผังนั้นไดประกาศใชแลวก็ยังสามารถอุทธรณไดดวย และ
ประชาชนก็ใชสิทธินั้นในทางปฏิบัติดวย และเนื่องจากองคกรปกครองทุก ๆ ระดับจะมีฝายบริหาร
และนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง บุคคลเหลานั้นจึงตองฝงเสียงประชาชนและหาพ้ืนท่ีใหตัวแทน
ของประชาชนหรือกลุมธุรกิจตาง ๆ เขามาเปนกรรมการ/ท่ีปรึกษาในชุดตาง ๆ ท่ีมีอยูท้ังฝายบริหาร 
ฝายนิติบัญญัติ  ซ่ึงในกระบวนการวางผังนั้นประเทศสหรัฐอเมริกามีความแตกตางจากประเทศไทย 
หลายประเด็น เชน  
 1. ขั้นตอนการจัดทํา 
  ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
  มลรัฐจอรเจีย มีข้ันตอนการวางและจัดทําแผนและผังเมือง ดังนี้ 
  1.1 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันและการคาดการณในอนาคต 
  1.2 การรับฟงความคิดเห็นของสาธารณะ(Public Hearings) โดยแยกตามการศึกษา
รวม 6 คร้ัง 
  1.3 รางแผนผัง 
  1.4 สภาเมืองใหความเห็นชอบ โดยเปดโอกาสใหประชาชนตรวจได 45 วัน ตาม
ดวยการประชุมรับฟงความคิดเห็นของสาธารณะ (Public Hearings) 
  ข้ันการรวบรวม และจัดพิมพ 
  มลรัฐวอชิงตัน มีข้ันตอนการวางและจัดทําแผนและผังเมือง ดังนี้ 
  1.1 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันและการคาดการณในอนาคต 
จําแนกตามชุมชน 
  1.2 กําหนดวิสัยทัศนของแผนและผัง 
  1.3 กําหนดเปาหมายและนโยบายการพัฒนาเมืองตามองคประกอบดานตาง ๆ  
  1.4 การนําแผนและผังไปปฏิบัติ โดยใช 
   1.4.1 เทศบัญญัติการใชประโยชนท่ีดิน  
   1.4.2 แผนการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
   1.4.3 แผนและผังชุมชนยอย 
  1.5 ประเมินและปรับปรุงแกไขแผนและผังปละคร้ังและปรับปรุงคร้ังใหญทุก ๆ 
10 ป 
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  ประเทศไทย มีข้ันตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม ดังนี้ 
  1.1 หากกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาหนาท่ีพนักงานทองถ่ินเห็นสมควรท่ีจะ

วางและจัดทําผังเมืองรวม ณ ทองท่ีใด ก็ใหดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม ณ ทองท่ีนั้น 
  1.2 กรมโยธาธิการและผังเมืองแจงใหเจาหนาท่ีทองถ่ินทราบและมาแสดงความ

คิดเห็นตอกรมโยธาธิการและผังเมือง 
  1.3 โฆษณาใหประชาชนทราบแลวจัดการประชุม ไมนอยกวาหนึ่งคร้ัง เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในทองท่ีท่ีจะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น 
  1.4 ผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวม ประกอบดวยผูแทน
องคการบริหารสวนทองถ่ิน ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนสวนราชการตาง ๆ ในทองท่ี 
และบุคคลอ่ืนที่เห็นสมควร 
  1.5 นําผังเมืองรวมท่ีวางและจัดทําเสร็จแลวเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา

ใหความเห็นชอบ 
  1.6 ปดประกาศแผนท่ีผังเมืองรวมท่ีแสดงเขตผังเมืองรวมเปนเวลาไมนอยกวา 90 
วัน เชิญชวนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูแผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวม 
  1.7 กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาหนาท่ีทองถ่ินรวบรวมคํารองเสนอตอ

คณะกรรมการผังเมือง หากคณะกรรมการเห็นชอบกับคํารอง ใหแกไข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิก
ขอกําหนด หากไมเห็นชอบก็ยกคํารอง 
  1.8 หลังจากผังไดรับความเห็นชอบแลว จึงเปนข้ันตอนท่ีเกี่ยงของกับการออกแบบ
กระทรวง เพื่อประกาศใชผังเมืองรวม 
  โดยหลักการแลว กระบวนการในการวางแผนและผังของท้ัง2 มลรัฐและประเทศ
ไทยมีความคลายคลึงกัน แตเม่ือลงรายละเอียดแลวพบวาการพิจารณาวาพื้นท่ีใด ๆ สมควรจะมีการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมข้ึนอยูดุลพินิจของเจาหนาท่ีพนักงาน จึงเปดโอกาสใหเกิดพื้นท่ีท่ีไมมีการ
วางผังเมืองนอกจากนี้กระบวนการและข้ันตอนตาง ๆ ของการจัดทําผังเมืองไทยจะใชเวลายาวนาน
กวา 2 ปกอนท่ีจะมีการประกาศใชผังเมืองรวม  
 2. การมีสวนรวมของประชาชน 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา   
  มลรัฐจอรเจีย ไมไดระบุการมีสวนรวมของประชาชนในผังระดับภาคไว แตในการ
วางและจัดทําแผนและผังระดับเมืองรวมระดับทองถ่ิน ไดกําหนดวาตองจัดประชาชนมีโอกาสใน
การเสนอความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษร จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Public 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 34 

Hearing) หรือเสวนา (Forum) อ่ืน ๆ และใหมีการตอบสนองความคิดเห็นจากประชาชน นอกจากนั้น 
รัฐบาลทองถ่ินจะตองแจงใหเจาของอสังหาริมทรัพยทราบตอการกระทําใดท่ีจะกระทบตอทรัพยสิน 
โดยผานการโฆษณาทางหนังสือพิมพท่ีเผยแพรในพื้นท่ี หรือโดยวิธีอ่ืน ๆ โดยกอนวางและจัดทํา
แผนและผัง รัฐบาลทองถ่ินจะตองจัดทําและเผยแพร กําหนดการในการวางและจัดทําแผนและผัง
เมืองรวม ระบุกรอบเวลาแตละข้ันตอนของกระบวนการวางแผนและผัง และอธิบายกระบวนการ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับผูอาศัย ธุรกิจกลุมผลประโยชนภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยจะตองจัด
ใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน อยางนอย 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกใหทํากอนการ
ทําแผน เพื่อช้ีแจงใหประชาชนทราบถึงวัตถุประสงค กระบวนการของการวางแผนและผัง 
กําหนดการและแผนงานในการมีสวนรวมของประชาชน และคร้ังท่ี 2 เม่ือทําแผนและผังเสร็จ แต
กอนเสนอแผนและผังตอศูนยพัฒนาภาค เพื่อช้ีแจงใหประชาชนทราบถึงเนื้อหาโดยสรุปของราง 
ประเทศไทย 
 ในการวางผังเมืองของไทย กําหนดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
อยางนอย 1 คร้ัง คือ ชวงโฆษณาใหประชาชนทราบวาจะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมข้ึนใน
ทองถ่ินและติดประกาศรางเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียตรวจสอบและย่ืนคํารองขอเปล่ียนแปลงเปนเวลา

อยางนอย 90 วัน แตปจจุบันมีความพยายามท่ีจะใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากข้ึนกวาท่ีกําหนด
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 คือ บางพื้นท่ีจะจัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมต้ังแต
ข้ันตอนการกําหนดปญหา ความตองการ วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และโครงการเรงดวนรายสาขา 
 คณะผูศึกษาไดแสดงความคิดเห็นไวอยางนาสนใจ  โดยมีใจความท่ีสรุปไดวาการมี
สวนรวมของประชาชนถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการวางผังเมืองรวม เพราะเปนการออกแบบ
กฎหมายทีมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชนทุกคน ผังเมืองรวมจึงควรถูกจึงทําข้ึนโดยความ
เห็นชอบจากประชาชนสวนใหญดังนั้นการกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยาง

นอย 1 คร้ัง จึงถือวาเปนการจํากัดโอกาสของประชาชน  
 นอกจากนี้บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในปจจุบันเปนลักษณะการบอกกลาว

และสอบถามความคิดเห็นโดยเฉพาะกับผูมีสวนไดเสียมากกวาท่ีจะเปนการวางแผนรวมกันของ

ประชาชนในพื้นท่ี ในการจัดทําผังเมืองรวมสวนใหญประชาชนไมสามารถมีสวนรวมในการ
กําหนดปญหา ความตองการ และทิศทางการพัฒนาเมืองไดดวยตนเองตั้งแตเร่ิมการวางแผน แตจะ
มีสวนรวมในข้ันตอนท่ีเปนฉบับลางแลว ซ่ึงเปนข้ันตอนทาย ๆ ของการวางแผน จึงเปนเพียงการ
แกไขในรายละเอียดปลีกยอยไมใชเชิงนโยบายสําคัญ 
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 นอกจากนี้ ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา การมีสวนรวมของประชาชนยังหมายถึง
การมีอํานาจออกเสียงคัดคานหรือสนับสนุนในประกาศใชแผนและผังเมืองรวม รวมไปถึงชวงเวลา
ท่ีประกาศใชแผนและผังเมืองไดอีกดวย ประชาชนยังสามารถตรวจสอบ แกไขปรับปรุงแผนและผัง
ใหสอดคลองกับสภาวะการณของเมืองไดอีกดวย  จะเห็นไดวาประชาชนเปนผูสําคัญในการทําผัง
เมืองรวมเปนอยางยิ่ง แตสําหรับประเทศไทยเม่ือไดประกาศใชผังแลวก็ถือหมดหนาท่ีของ
ประชาชนโดยปริยาย การจะแกไขปรับปรุงผังใหถือเปนหนาท่ีหรือดุลพินิจของเจาหนาท่ีเทานั้น ซ่ึง
ทําใหผังขาดความเปนพลวัตไมสอดคลองกับสภาพความเปนไปของเมือง 
 จากการที่ไดพิจารณาขอแตกตางดานการบริหารการปกครองท่ีเกี่ยวของกับงานผังเมือง
ของสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย คณะผูศึกษามีขอเสนอแนะเร่ืองการจัดวางผังเมืองของประเทศ
ไทยดังตอไปนี้ 
 1. งานดานผังเมืองของประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาเมืองหรือทองถ่ิน
ดังเชนท่ีเปนอยูในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงขณะน้ีแผนการกระจายอํานาจของไทยกําลังดําเนินการถายโอน
อํานาจจากหนวยราชการสวนกลางและภูมิภาคใหแกราชการสวนทองถ่ินอยู เช่ือวาเม่ือการถายโอน
อํานาจตาง ๆ แลวเสร็จงานดานผังเมืองก็จะเปนภารกิจท่ีองคปกครองทองถ่ินจะตองดําเนินการเอง 
ซ่ึงประชาชนในชุมชนทองถ่ินจะทั้งตอชุมชนและหนวยงานจัดทําผังเมืองระดับประเทศมากย่ิงข้ึน 
เพราะประชาชนในทองถ่ินจะมีสวนในการกําหนดแนวทางการใชพื้นท่ีและส่ิงแวดลอม การอยู
อาศัยไดดวยตัวเอง ในขณะท่ีองคกรยังไมมีสมรรถนะเพียงพอซ่ึงอาจมาจากการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรูดานผังเมือง หรือขาดงบประมาณในการจัดการผัง การวางผังเมืองควรจะเปนหนาท่ีของกรม
โยธาธิการและผังเมืองทีจะตองชวยหรือองคกรเหลานี้ตอไปจนกวาองคกรปกครองทองถ่ินจะมี
ความสามารถเพ่ิมเพียงพอท่ีจะวางผังเมืองไดเอง 
 2. สถานภาพของหนวยงานทีมีหนาท่ีการวางผังเมืองระดับประเทศควรแยกจากกรม
โยธาธิการเพราะเปนงานคนละดานท่ีใชผูชํานาญการเฉพาะดาน สําหรับบทบาทหนาท่ีของ
หนวยงานวางผังเมืองในระดับประเทศในอนาคตหนวยงานเหลานี้ควรทําหนาท่ีในการกําหนด
ทิศทางและมาตรฐานการจัดวางผัง การกํากับดูแล การจัดทําและใหบริการขอมูล รวมท้ังใหความ
ชวนเหลือวิชาการตลอดจนใหการฝกฝนเจาหนาท่ีดานผังเมืองแกชุมชนเมืองท่ัวประเทศ  
 3. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จะตองมีการดําเนินการในกระบวนการผัง
เมืองทุกระดับ ตั้งแตการสรางภาพของเมืองในอนาคตที่ตองการจะใหเปน กําหนดวิสัยทัศน 
เปาหมาย ทิศทาง และคุณภาพชีวิตของชาวเมืองท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว ซ่ึงหนาท่ีนี้เปนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตรง เช่ือวาในการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถ่ินทองถ่ินจะ
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บทบาทอยางสําคัญจะตองสรางกลไกใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมือง
ตั้งแตจุดเร่ิมตนตลอดท้ังกระบวนการใหมากข้ึน  
 4. กลไกการใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองท่ีเปนทางการไดแก
กฎหมายท่ีกําหนดใหประชาชนตองเขามามีสวนในการทําผังทุกข้ันตอน สวนกลไกอื่น ๆ ไดแก
สงเสริมใหมีการรวมกลุมวิชาชีพ และองคกรประชาชนผูรักทองถ่ินใหมากยิ่งข้ึน และเปดชองให
องคกรเหลานี้เขามามีบทบาทในกระบวนการผังเมืองอยางเปนทางการ  
 สหราชอาณาจักรอังกฤษ 
 ในสหราชอาณาจักรอังกฤษ  ไดระบุการมีสวนรวมของประชาชน ในกระบวนการผัง
เมืองไวอยางเปนทางการในพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับป พ.ศ. 2490 โดยกําหนดใหผูแทนกลุม
ประชาชนมีสิทธ์ิออกเสียงในกระบวนการผังเมือง การกําหนดใหหนวยงานผังเมืองทองถ่ินตอง
จัดพิมพและประกาศเผยแพรโครงการท่ีขออนุญาตกอสรางและตองการใบอนุญาตผังเมือง 
โดยเฉพาะโครงการท่ีจําเปนตองมีการสอบถามความคิดเห็นเพื่อนบาน โดยท่ียื่นขออนุญาตผังเมือง
จะตองนําเสนอตอรัฐมนตรี และสมาชิกของกลุมประชาชนจะตองไดรับเอกสารการขออนุญาต
โครงการดวย และสามารถตรวจสอบถาไมเห็นดวยก็สามารถเขียนเปนลายลักษณอักษรถึงรัฐมนตรี
ไดโดยตรง ระบบการไตสวนสาธารณะก็เปนระบบท่ีจะทําการตรวจสอบทั้งในเร่ืองการขออนุญาต
โครงการ และการอุทธรณผลการตัดสินใจของเจาหนาท่ีทองถ่ินท่ีไมอนุญาตผังเมือง 
 ในทศวรรษท่ี 1960 มีผูเสนอแนะวา วิธีการผังเมืองท่ีใหผูแทนแสดงความคิดเห็นนั้นไม
ถูกตอง และสงเสริมคําพูดท่ีวา ผังเมืองเปนเร่ืองของการเมืองท่ีเขามาเกี่ยวมากข้ึน ดังนั้นจึงเรียกรอง
ใหมีการกําหนดวิธีการผังเมืองท่ีเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปมีสิทธ์ิมีสวนรวมในกระบวนการ
ของตนเองอยางแทจริง ทําใหเกิดแนวคิดเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนข้ึนอยางจริงจังในยุคนี้ 
ดังนั้นในทศวรรษท่ี 1960 เปนชวงท่ีมีสวนรวมของประชาชนในกระบานการผังเมืองใน
สหราชอาณาจักรไดเร่ิมมีอยางจริงจังพรอมประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกอ่ืน ๆ มีการคิดคนวิธีการ
การมีสวนรวมในการเมืองการปกครอง รวมท้ังการผังเมืองท่ีเหมาะสมกับบริบทของแตละประเทศ
ในสหราชอาณาจักร  
 ในเดือนมีนาคม 1968 รัฐบาลกลางคือ รัฐมนตรี ไดแตงต้ังคณะทํางานข้ึนมาหนึ่งชุด 
เพ่ือพิจารณารายงานและการกําหนดขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน ในข้ันตอนท่ีเหมาะสม
ในกระบวนการจัดทําแผนผังเมืองของทองถ่ินตัวเอง รายงานท่ีไดรับการพิมพเผยแพรในป ค.ศ. 
1969 กลาวถึง การมีสวนรวมของประชาชนทราบถึงขอมูล แล การเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติการ
จัดทําแผนผังเมือง อยางไรก็ตาม มีขอจํากัดเกี่ยวกับแนวความคิดนี้ เพราะการจัดทําแผนผังนั้น 
อาจจะมีขอจํากัดอยูท่ีวา แผนผังพัฒนาหรือแผนผังเมือง จะจัดทําโดย เจาหนาท่ีไดรับการอบรมมี
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ความรูและทักษะ และเจาหนาท่ีผังเมืองทองถ่ินผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเทานั้น ในรายงานไดกลาวถึง
วิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนผังเมืองโดยการจัดการประชุมหรือเสวนา
ชุมชน เพื่อใหมีหนาท่ีในการวางผังและการตัดสินใจในแผนผังรวมกับเจาหนาท่ีทองถ่ิน และ
รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนอีกอยางคือ ปรึกษาหารือ เปนวิธีการท่ีคิดวาจะไดผลในเร่ือง
การมีสวนรวมของประชาชน 
 ในประเทศสหราชอาณาจักรนั้น วิธีการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการผัง
เมืองท่ีปฏิบัติในปจจุบันท่ีสําคัญคือ การปรึกษาหารือ เม่ือเปรียบเทียบกับ “บันไดของการมีสวน
รวมของประชาชน” ในประเทศท่ีปกครองดวนระบบประชาธิปไตยออกเปน 8 ข้ันบันได เร่ิมต้ังแต
บันไดสองข้ันแรกท่ีประชาชนไมมีสิทธ์ิและอํานาจท่ีจะออกความคิดเห็นอะไรเลย นั่นคือไมไดมี
สวนรวมอะไรเลย ข้ันท่ี 3-5 คือ การแจงใหประชาชนรูวาหนวยงานของรัฐกําลังทําอะไร การ
ปรึกษาหารือประชาชนและการที่ประชาชนออกความคิดเห็นตอโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลได แต
การตัดสินใจสุดทายก็ยังกระทําโดยเจาหนาท่ีรัฐ ท้ังสามข้ันน้ีเรียกวา การมีสวนรวมบาง สวนบันใด
ข้ัน 6-8 เปนข้ันสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยคือ การเปน
หุนสวน การมีอํานาจรวมดวย และการควบคุมโดยประชาชน ซ่ึงท้ังสามข้ันนี้ถือเปนข้ันสูงสุดของ
การที่ประชาชนมีบทบาทอํานาจในการปฏิบัติงานของรัฐมากท่ีสุด ดังนั้นวิธีการมีสวนรวมของ
ประชาชนในประเทศสหราชอาณาจักร ถือวาอยูในข้ันปานกลาง  ในขณะท่ีปะเทศไทย การมีสวน
รวมของประชาชนอยูในข้ัน 1-3 คือ การไมมีสวนรวมในกระบวนการ และการท่ีหนวยงานของรัฐ
แจงใหประชาชนรับทราบมากกวาข้ันอ่ืน ๆ  
 กระบวนการจัดทําผังโครงสราง เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายการใชดินในชุมชนของตนเอง ซ่ึงจะเปนกรอบหลักของการจัดทําผังเมืองทองถ่ินและจัดทํา
โดยหนวยงานผังเมืองทองถ่ินและแผนผังเมืองพัฒนาเฉพาะเร่ือง 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนผังโครงสราง นั้นมีข้ันตอนสรุปดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการปรึกษาหารือกอนการปดประกาศรางแผนผัง  กอนท่ีเจาหนาท่ีผังเมือง
ทองถ่ินจะติดประกาศรางผังท่ีออกแบบ จะตองจัดใหมีข้ันตอนการปรึกษาหารือกอนการปด
ประกาศรางแผนผัง ในข้ันตอนนี้ หนวยงานทองถ่ินตองหารือกับคณะกรรมการหรือกลุมบุคคลท่ี
ไดรับการแตงตั้งข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ดูแลการผังเมือง 
ผูแทนหนวยงานท่ีดูแลชุมชน และหนวยงานทองถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง ซ่ึงอาจจะ
มีการพิจารณาเพิ่มเติมวาบุคคลใดควรที่จะตองปรึกษาหารืออีก สวนระยะเวลาการปรึกษาหารือจะ
ส้ันหรือจะยาวขึ้นอยูกับวา เปนการจัดทําแผนผังใหมทดแทนฉบับเดิมหรือวาเพียงแตแกไข
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ปรับปรุงแผนผังเพียงเล็กนอย หนวยงานผังเมืองทองถ่ินจะตองนําความคิดเห็นท่ีไดรับจากการ
หารือกับกลุมคนนี้มาปรับปรุงรางแผนผังกอนท่ีจะดําเนินการข้ันตอนตอไป 
 2. ขั้นตอนการติดประกาศรางแผนผัง  เม่ือหนวยงานผังเมืองทองถ่ินไดจัดทําราง
แผนผังเสนอแนะเสร็จแลว จะติดประกาศในพื้นที่สาธารณะใหประชาชนทราบ เชน ตามหองสมุด
ประจําเมือง ท่ีทําการหนวยงานปกครองทองถ่ิน เอกสารสรุปผลการหารือผูแทนประชาชนใน
ข้ันตอนแรกนั้น จะตองแสดงใหประชาชนทราบดวย ข้ันตอนการปดประกาศนี้จะตองปดประกาศนี้
จะตองเปดโอกาสใหประชาชนรายบุคคลและองคกรตาง ๆ ไดพิจารณารางแผนผัง เพื่อแสดงการ
คัดคานหรือเสนอแนะภายในระยะเวลา 6 สัปดาห เจาหนาท่ีผูจัดทําแผนผังจะตองนําขอเสนอและ
ขอคัดคานท่ีไดรับท้ังหมดมาพิจารณาเปนแผนผัง 
 3. ขั้นตอนไตสวนตรวจสอบสาธารณะ (Examination in Public หรือ EIP) ข้ันตอน
การไตสวนตรวจสอบสาธารณะ จะตองจัดใหมีข้ึนหลังข้ันตอนการรับฟงคําคัดคานของประชาชน
ท่ัวไป จะจัดข้ึนกอนท่ีจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการอิสระโดยรัฐมนตรีฯ ซ่ึงสวนใหญเปน
ผู เ ช่ียวชาญหนึ่งคนหรือหลายคน  ซ่ึงจะแตกตางจากการตอบคําถามทองถ่ิน  ท่ีจัดใหมีใน
กระบวนการจัดทําแผนผังทองถ่ิน ซ่ึงจัดข้ึนเพราะมีการคัดคานรางแผนผังท่ีเจาหนาท่ีผังเมืองจัดทํา 
แตการไตสวนตรวจสอบสาธารณะจัดข้ึนเพ่ือการถกประเด็นท่ีนาสนใจท่ีเกิดจากรางแผนผังท่ี
ออกแบบ ประเด็นการหารือจะกําหนดโดยหนวยงานผังเมืองโดยการหารือท่ีประชุม รวมท้ัง
ประเด็นท่ีไดรับจากการปดประกาศรางแผนผัง ประเด็นเหลานี้จะไดรับการพิจารณาและตัดสินใจ
สุดทาย ประชาชนท่ีเขารวมแสดงความคิดเห็นในข้ันตอนการไตสวนตรวจสอบสาธารณะน้ี จะ
ไดรับการคัดเลือกและเชิญโดยตรงเทาน้ัน 
 4. การจัดทํารายงานความคิดเห็นของคณะกรรมการ EIP หลังจากการไตสวน
ตรวจสอบสาธารณะแลว จะตองจัดทํารายงานของคณะกรรมการ EIP พรอมดวยความคิดเห็น 
รายงานท่ีจัดทําจะตองพรอมตรวจสอบ และจะมีการปรับปรุงแผนผังตามขอเสนอแนะท่ีไดรับใน
ข้ันตอนการไตสวนสอบสาธารณะ เปนเวลา 6 สัปดาห  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 พัชราพร  จําปาเรือง และคณะ (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและสังเคราะหองค
ความรูเร่ือง “กระบวนการในการจัดทําผังเมืองรวมและการมีสวนรวมของประชาชน: กรณีศึกษา
การจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร” ซ่ึง มีวัตถุประสงคเพื่อการสังเคราะหองคความรูในเรื่อง
กระบวนการจัดทําผังเมืองรวมกับการมีสวนรวมของประชาชนในข้ันตอนและกระบวนการของ
การจัดทําผังเมืองรวมโดยไดเลือกกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเปนเมืองศูนยกลาง
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การปกครองระดับประเทศ  และเปนเมืองหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินเพียงแหงเดียวใน
ประเทศไทยท่ีจะตองเปนผูวางผังเมืองรวมเอง  เพื่อใหทราบถึงข้ันตอนของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําผังเมืองรวม  อันจะนําไปสูการศึกษาวิเคราะห ปญหาและขอจํากัดของ
กระบวนการนโยบาย ในการจัดทําผังเมืองรวม ตลอดจนการศึกษาเพื่อทราบถึงโอกาสและชองทาง
ท่ีจะเอ้ืออํานวยใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําผังเมืองในทุกข้ันตอน และ
ทราบขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการจัดทําผังเมือง ท่ีประชาชนพึงพอใจ 
 จากการศึกษาพบวา กระบวนการวางแผนและผังเมืองของไทยไดเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมอยูหลายข้ันตอน  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับนักวางแผนและผังเมืองของไทยดวยวาจะสามารถ
ใชชองทางท่ีใหโดยกฏหมายดําเนินการใชประชาชนไดเขามามีสวนรวมกับการวางแผนและผัง
เมืองไดอยางไรจึงจะสัมฤทธ์ิผล  ไมทําใหเปนการเสียเวลาโดยเปลาประโยชน  ซ่ึงตามข้ันตอนใน
การวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2)  ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. 2518  ไดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําผังเมืองรวมอยู  3  
ข้ันตอนหลัก  ไดแก  1)  ข้ันตอนการสํารวจเพ่ือการวางและจัดทําผังเมืองรวม  2) ข้ันตอน การวาง
และจัดทําผังเมืองรวม  3)  ข้ันตอนการบังคับใชผังเมืองรวม  และนอกจากน้ีตัวอยางในการจัดทําผัง
เพ่ือพัฒนาชุมชนเฉพาะแหงดังท่ีไดยกมาเพ่ือเปนตัวอยางในการศึกษานั้น  ยังเปนตัวอยางที่ดีของ
กระบวนการการจัดทําผังเพื่อพัฒนาชุมชนและการจัดทําผังเมืองรวมที่เปดโอกาสใหประชาชนได
เขามามีสวนรวมอยางแทจริง  เพราะหากมีการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมอยาง
แทจริงแลวประชาชนก็สามารถเขามามีสวนรวมไดในเกือบจะทุกข้ันตอนก็วาได   
 โดยจากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ปญหาและขอจํากัดท่ีแทจริงในกระบวนการและ
ข้ันตอนของการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครไมไดเกิดจากการขาดหรือถูกจํากัดสิทธิ
ในการมีสวนรวมของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และตามกฎหมายผังเมือง  แตปญหาและ
ขอจํากัดนั้นเกิดจาก  การท่ีประชาชนยังขาดความรู  ความเขาใจในเร่ืองของผังเมืองรวม  และการไม
มีการใหความรวมมือกันอยางแทจริงของประชาชนกับเจาหนาท่ีของรัฐ  และเจาหนาท่ีก็ยังขาดการ
ประชาสัมพันธและขาดประสิทธิภาพในการโนมนาวใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ
ทางราชการ   
 อนุวงศ ซาบุตร (2543 : บทคัดยอ)ไดทําการศึกษา  การมีสวนรวมของประชาชนในการ
วางผังเมืองรวม ศึกษาเฉพาะกรณี ผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาขั้นตอนและรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมืองรวม เพื่อศึกษาปจจัย
กลไกและชองทางท่ีมีผลตอการเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมืองรวม  
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 จากการศึกษาพบวา ข้ันตอนและรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผัง

เมืองรวมท่ีผานมา พบวาประชาชนไมไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนทุกข้ันตอน ไดแก การเขา
ประชุม การสํารวจ วิเคราะหผังเมืองรวมกับหนวยงานราชการ และการเปนกรรมการในการจัดทํา
ผังเมืองรวม สงผลใหการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับต่ํา ในขณะท่ีประชาชน
สวนใหญมีทัศนคติท่ีดีในทางบวกตอการวางผังเมืองรวม คือตองการเห็นชุมชนของตนเองมีความ
เปนระเบียบสวยงาม สงผลใหประชาชนสวนใหญเห็นดวยมากกับการวางผังเมืองรวมระหวาง

ประชาชนกับภาครัฐ และประชาชนสวนใหญมีความตองการมีสวนรวมในการวางผังเมืองรวม โดย
เร่ิมต้ังแตคนหาสาเหตุ ปญหาในงานผังเมือง การวางแผน การประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร 
การเปนผูนําในการวางผังเมืองรวม โดยตองการรวมประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารมากที่สุด 
ในขณะท่ีประชาชนสวนใหญไมตองการไปรวมปฏิบัติในการวางผังเมือง 
 จารุวรรณ  สายพิน (2550 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการวางผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
มีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองรวมในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเสนอแนะ
แนวทางท่ี เหมาะสม  ใหกับเจ าหนา ท่ี ท่ี เกี่ ยวของกับการวางผังเ มืองท้ังในพื้น ท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในการท่ีจะประยุกตนําผลการวิจัยไปปรับปรุงกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 จากการศึกษาพบวาประชาชนสวนใหญยังคงขาดความรูความเขาใจและการ

ประชาสัมพันธในเรื่องการวางผังเมืองรวมยังไมเหมาะสม  จึงสงผลใหประชาชนไมเห็นความสําคัญ
ในเร่ืองของการวางผังเมืองรวม  และเม่ือนําเอาบริบทของพื้นท่ีในการวางผังเมืองรวมมาพิจารณา
รวมกับการมีสวนรวม พบวา พื้นท่ีมีความเปนเมือง พื้นท่ีกึ่งเมืองกึ่งชนบท  และพื้นท่ีท่ีมีความเปน
ชนบท  มีความแตกตางกันควรจะใชรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสม  ซ่ึงมีขอสรุปเสนอแนะในเร่ือง
ของการวางผังเมืองรวม  คือ  
 1. การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   
 2. การประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวม โดยมีรูปแบบดังตอไปนี้ การจัดทํา
คูมือสําหรับประชาชน  การจัดทําวารสารส่ิงพิมพ  การจัดทําแผนพับ  การใชส่ือทางวิทยุกระจายเสียง  
และการบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษา  ท้ังนี้ผูวิจัยไดตระหนักถึงการสรางความรูความเขาใจและ
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการวางผังเมืองรวม   
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 ในบทนี้ไดกลาวถึง แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา เพื่อเปน
กรอบทฤษฎีในการทําการศึกษา โดยไดทําการศึกษา ทฤษฎีและแนวคิดการมีสวนรวม การส่ือสาร
และการประชาสัมพันธ นอกจากนี้ไดทําการศึกษากระบวนการและหลักการวางผังเมืองตางประเทศ
ไดแกประเทศอเมริกาและสหราชอาณาจักร รวมถึงการศึกษางานวิจัยที่ไดทําการศึกษา ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวาประชาชนยังเขาสูกระบวนการมีสวนรวมวางผังเมืองนอย ซ่ึงจากงานวิจัยมีแนวทาง
ท่ีสอดคลองกันคือ เนื่องจากขาดความรูและการประชาสัมพันธใหไมเห็นความสําคัญของ
กระบวนการวางผังเมืองและไดมีการเสนอแนะตอรูปแบบการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน รวมถึงปจจัยดานการประชาสัมพันธดวย 
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บทท่ี 3 
 

การออกแบบการวิจัย 
 
 ในบทนี้ไดอธิบายถึงการออกแบบการวิจัย ซ่ึงเปนการกําหนดกรอบในการศึกษาวามี
ข้ันตอนการศึกษาประกอบดวยอะไรบาง  อีกท้ังยังเปนการอธิบายถึงวิธีการศึกษาในแตละข้ันตอน
เพื่อใหทราบถึงข้ันตอนและวิธีการของการศึกษาในกระบวนการของการศึกษา ซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้
ผูวิจัยไดทําการกําหนดกรอบงานวิจัย  โดยมีข้ันตอนตางๆดังท่ีจะกลาวตอไปนี้ 
 
กรอบทฤษฎีหรือแนวความคิด 
 จากการทบทวนทฤษฎีแนวความคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในบทท่ี 2 แลวนั้น 
สามารถสรุปเพื่อนํามาเปนกรอบแนวความคิดในการกําหนดสมมุติฐานไดดังนี้ 
 การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนอยนั้น มีผลมาจาก
รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนั้นยังไมเหมาะสม 
 การศึกษาทฤษฎีแนวคิด 
 โดยหลักการบริหารจัดการกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน(พัชรี สิโรรส 2546 : 
2-4) ระบุวา ความสําเร็จของกระบวนการมีสวนรวมนั้นคือความสามารถในการจัดการใหประชาชน
มีสวนรวมอยางกวางขวาง โดยเฉพาะผูท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการหรือการตัดสินใจ ซ่ึงการมี
สวนรวมอยางกวางขวางจะนํามาซ่ึงขอตกลงรวมกันและการตัดสินใจที่รอบคอบมากข้ึน 
ความสําเร็จของการมีสวนรวมข้ึนอยูกับหลายปจจัย ไมวาจะเปนเวลา บุคคลและรูปแบบ ซ่ึงการ
เลือกรูปแบบหรือเทคนิค การมีสวนรวมของประชาชน ตองคํานึงถึงความเหมาะสมของโครงการ 
ความหลากหลายและลักษณะท่ีแตกตางกันของพ้ืนท่ี (พัชรี สิโรรส 2546 : 2-7) 
 สอดคลองกับงานวิจัยของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  วาดวย
โครงการศึกษาเร่ืองหลักกฎหมายผังเมืองและระบบการผังเมืองของตางประเทศ กรณีศึกษา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  คณะผูศึกษาไดแสดงความคิดเห็นไวอยางนาสนใจ  โดยมีใจความท่ีสรุปได
วาการมีสวนรวมของประชาชนถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการวางผังเมืองรวม เพราะเปนการ
ออกแบบกฎหมายทีมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชนทุกคน ผังเมืองรวมจึงควรถูกจึงทําข้ึนโดย
ความเห็นชอบจากประชาชนสวนใหญดังนั้นการกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
อยางนอย 1 คร้ัง จึงถือวาเปนการจํากัดโอกาสของประชาชน  
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 นอกจากนี้บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในปจจุบันเปนลักษณะการบอกกลาว
และสอบถามความคิดเห็นโดยเฉพาะกับผูมีสวนไดเสียมากกวาท่ีจะเปนการวางแผนรวมกันของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ในการจัดทําผังเมืองรวมสวนใหญประชาชนไมสามารถมีสวนรวมในการ
กําหนดปญหา ความตองการ และทิศทางการพัฒนาเมืองไดดวยตนเองตั้งแตเร่ิมการวางแผน แตจะ
มีสวนรวมในข้ันตอนท่ีเปนฉบับลางแลว ซ่ึงเปนข้ันตอนทายๆ ของการวางแผน จึงเปนเพียงการ
แกไขในรายละเอียดปลีกยอยไมใชเชิงนโยบายสําคัญ 
 
กระบวนการวิจัย 

 ในการวิจัยมีข้ันตอนท้ังหมด 7 ข้ันตอน ไดแก 
 1. การกําหนดปญหาการวิจัย เปนข้ันตอนแรกท่ีกอใหเกิดการศึกษาวิจัยข้ึน เพื่อ
กําหนดใหเกิดปญหาท่ีใชเปนคําถามในการวิจัย โดยศึกษาและทําการสังเกตการณจากเอกสาร 
บทความ งานวิจัยท่ีเคยทําการศึกษามาแลว จากการศึกษาได กําหนดปญหาในการวิจัย คือ รูปแบบ
การมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมืองนั้น มีความเหมาะสมหรือไมและรูปแบบการมีสวน
รวมของประชาชนควรเปนรูปแบบใด 
 2. การกําหนดสมมติฐานการวิจัย   การกําหนดสมมติฐานการวิจัยนั้นคือการกําหนด
คําตอบลวงหนาเพื่อตอบปญหาการวิจัยท่ีไดทําการต้ังไวตั้งแตข้ันตอนการต้ังคําถามการวิจัย  โดย
ในข้ันตอนการตั้งสมมติฐานน้ันตองอาศัยข้ันตอนการสํารวจเอกสารและทฤษฎีตางๆเพื่อยืนยัน

คําตอบในการตั้งสมมติฐาน ผูศึกษาจึงไดกําหนดเปนสมมติฐานทางสถิติไว 1 สมมุติฐาน ดังนี้  
  การท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนอยนั้น มีผลมาจาก
รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนั้นยังไมเหมาะสม 
  H0  : pAB =  0   
  H1  :  pAB ≠  0    
  A  =  รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมือง 
  B  =  ความไมเหมาะสม 
 3. การกําหนดตัวแปรและคํานิยาม  การกําหนดตัวแปรตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยท้ัง
ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และการกําหนดคํานิยามของตัวแปรนั้นๆ  ผูวิจัยจึงไดกําหนดตัวแปรการ
วิจัยโดยตัวแปรท่ีไดจากแผนภูมิความสัมพันธของตัวแปรการวิจัย        
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  สมมุติฐานท่ี 1      
  ตัวแปรตน A = รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองของประชาชนใน
ปจจุบัน 
  ตัวแปรตาม  B = ทําให ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางผัง
เมืองนั้นยังไมเหมาะสม 
 4. การกําหนดประชากรกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง ประชากรในการวิจัย  
ไดแก ประชากรในพื้นท่ีผังเมืองรวมหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยกลุมตัวอยางของการวิจัย
นั้น ไดแก ประชากรท่ีเปนตัวแทนของประชากรท้ังหมด  ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ การกําหนดจํานวน
กลุมตัวอยาง จะใชวิธีการอางอิงตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน (ธานินทร 2552 : 47) สวนการสุม
ตัวอยางใชวิธีสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) โดยการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และกําหนดตัวอยางกลุมผูเช่ียวชาญจากผูเช่ียวชาญใน
กระบวนการวางผังเมือง ซ่ึงเปนการกําหนดกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล  ในเบื้องตนไดทําการศึกษาขอมูลจากเอกสารทฤษฎีและ

แนวคิดรวมถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของเบ้ืองตน เพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษา หลังจากนั้นไดใช
แบบสอบถามกับประชาชนในพ้ืนท่ีวางผังและแบบสัมภาษณกับผูเช่ียวชาญในกระบวนการวางผัง

เมืองรวม เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและนาเช่ือถือ 
 6. การวิเคราะหขอมูล 

  6.1 การวิเคราะหบริบทพื้นท่ี โดยการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเอกสาร
ขอมูลบริบทของพื้นท่ีดวย การวิเคราะหเชิงพรรณนา 
  6.2 การวิเคราะหสมมุติฐาน โดยนําแบบสอบถามท่ีไดจากการลงสนามมาวิเคราะห
ดวยโปรแกรมทางสถิติ จากน้ันพิสูจนสมมุติฐานดวยสถิติเชิงอางอิง และนําผลจากแบบสัมภาษณ
มาสนับสนุนคําตอบท่ีได 
 7. การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย  ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนการเรียบเรียง อภิปราย 
และสรุปผลจากขอมูลท่ีมาจากการทําแบบสอบถามของประชาชนในพ้ืนท่ี จากนั้นนําขอมูลท่ีผาน
การอภิปรายผลและสรุปผลมาเปรียบเทียบกับสมมติฐานขางตนท่ีอางอิงทฤษฎีและผลงานการวิจัย

อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของมาประกอบการอภิปราย สรุปผลการศึกษาในคร้ังนี้   
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การเลือกพื้นท่ี กรณีศึกษา 
 การเลือกพื้นท่ีศึกษาในการดําเนินการวิจัย ผูศึกษาไดทําการศึกษาพ้ืนท่ีผังเมืองรวมหัวหิน
ซ่ึงมีพื้นท่ีท้ังส้ิน 86.36  ตารางกิโลเมตร หรือ 53,975 ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองหัวหิน (ตําบล
หัวหิน ตําบลหนองแก และบางสวนของตําบลเขาหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ) 
มีประชากรทั้งส้ิน 54,417 คน 
 
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 ในการศึกษาในคร้ังนี้ไดดําเนินการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางโดยใชดังนี้ 
 1. ประชากรในการวิจัย (Population of the Research) ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ไดแก ประชากรท่ีอยูในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึง มีประชากรทั้งส้ิน 
54,417 คน 
 2. การกําหนดกลุมตัวอยาง (Sample)   ขนาดของกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย
เปนกลุมตัวแทนของประชากรท่ีอยูในพ้ืนท่ีโครงการศึกษาโดยการคํานวณหากลุมตัวอยางตาม
ตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamanane (ธานินทร 2552 : 47) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% คาความขาด
เคล่ือน ±5% ไดขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 397 คน และกลุมผูเช่ียวชาญในกระบวนการวางผังเมือง
รวมเมืองหัวหิน 
 3. ขนาดของกลุมตัวอยางการวิจัย (Sample of the Research) ขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยเปนตัวแทนประชากรที่อยูในเขตผังเมืองรวมหัวหิน ท้ังส้ินจํานวน 397 ตัวอยาง และผูเช่ียวชาญ 
3 ทานในกระบวนการการวางผังเมืองรวมเมืองหัวหิน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลและทําการศึกษาคร้ังนี้แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร ไดแก กลองถายภาพ, เคร่ืองบันทึกเสียง, คอมพิวเตอร 
 2. เคร่ืองมือทางสังคมศาสตร ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับประชาชน 
และแบบสัมภาษณ (Interview Form) สําหรับผูเช่ียวชาญในกระบวนการวางผังเมือง  
 1. ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม 
  1.1 การกําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม เพื่อทราบความพึงพอใจและความ
ตองการการมีสวนรวมของประชาชนในเขตผังเมืองรวมหัวหิน     
  1.2 กําหนดประเด็นหลักของเนื้อหา  
   1.2.1 ความคิดเห็นของรูปแบบการสวนรวมในกระบวนการผังเมืองในปจจุบัน 
   1.2.2 รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางผังเมือง 
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  1.3 แจกแจงประเด็นหลักเปนประเด็นยอย  ไดแก 
   1.3.1 ความรูความเขาใจดานผังเมือง 
   1.3.2 ทัศนคติดานการมีสวนรวม 
   1.3.3 ปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวม 
   1.3.4 ความตองการรูปแบบการมีสวนรวมแบบอื่น 
  1.4 กําหนดจํานวนขอคําถาม 
   มีการกําหนดเนื้อหาในการทําแบบสอบถามเพ่ือใชในกาสอบถามประชาชนใน
พื้นที่ศึกษา ซ่ึงไดกําหนดแบบสอบถามเพื่อความสะดวกและงายตอการตอบคําถาม ท้ังส้ิน 10 ขอ  
 
ตารางท่ี 1 แสดงการกําหนดคาน้ําหนักของประเด็นการจัดทําแบบสอบถาม 
 
ประเด็นหลัก น้ําหนัก จํานวนขอ ประเด็นยอย น้ําหนัก จํานวนขอ 

A1 20 2 A 50 5 
A2 30 3 
B1 20 2 B 50 5 
B2 30 3 

รวม 100 10  100 10 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการกําหนดเนื้อหาของการจัดทําแบบสอบถาม 
 

ประเด็นหลัก น้ําหนัก 
จํานวน
ขอ ประเด็นยอย น้ําหนัก 

จํานวน
ขอ 

A1. ความรูความเขาใจดานผัง
เมือง 

20 2 A. ความคิดเหน็รูปแบบการมี
สวนรวม 

50 5 

A2. ทัศนคติดานการมีสวนรวม 30 3 
B1. ปญหาและอุปสรรคการมี

สวนรวม 
20 2 B. รูปแบบการมีสวนรวมของ

ประชาชนในกระบวนการ
การวางผังเมือง 

50 5 

B2. ความตองการรูปแบบการ
มีสวนรวมแบบอ่ืน 

30 3 

รวม 100 10   100 10 
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  1.5 กําหนดรูปแบบคําถาม 
   เปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) 
   เปนคําถามรูปแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
   เปนคําถามรูปแบบแบบสอบถามปลายเปด (Open - Ended) 
  1.6 จัดทํารางแบบสอบถาม 
   แบบสอบถามไดแบงออกท้ังส้ิน 5 ตอน ไดแก 
   ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล 
   ตอนท่ี 2 ความรูความเขาใจดานผังเมือง 
   ตอนท่ี 3 ทัศนคติดานการมีสวนรวม 
   ตอนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวม 
   ตอนท่ี 5 ความตองการรูปแบบการมีสวนรวมแบบอื่น 
 2. แบบสัมภาษณ (Interview Form) 
  แบบสัมภาษณ แบงออกเปน 4 ประเด็นดังนี้ 
  2.1 ความเหมาะสมของรูปแบบ การมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมือง 
  2.2 ปญหาและอุปสรรคของกระบวนการการมีสวนรวม 
  2.3 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
แบบกลุมยอย 
  2.4 ขอเสนอแนะตอกระบวนการการมีสวนรวมในกระบวนการการวางผังเมืองรวม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ผู ศึกษาทําการคนควาขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) จากเอกสารทฤษฎี ขอมูลบริบทของพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของ รวมถึงตัวอยางงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา 
 ข้ันตอนตอมาคือขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ 
(Survey Method) โดยใชท้ังแบบสอบถาม (Questionnaire) ท้ังส้ิน 397 ชุดกับกลุมประชาชนและแบบ
สัมภาษณ (Interview Form) กับผูเช่ียวชาญทั้งส้ิน 3 ชุด 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชท้ังแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ
(Interview Form) เปนเคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลไดแบงเปน 2 แบบ ไดแก  
 1. การวิเคราะหแบบสอบถาม  
  การวิเคราะหแบบสอบถามน้ันไดนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมทางสถิติ โดย
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) จํานวน 3 ขอ ใชวิธีการหา
คาความถ่ี (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ(Percentage) ตอนท่ี 2และ ตอนท่ี 3 รูปแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scaled) จํานวน 2 และ 3 ตามลําดับ ใชวิธีหาคาเฉล่ีย (Mean : ) เพื่อ
สรุปผล ตอนที่ 4 รูปแบบคําถามแบบปลายเปด (Open Ended) จํานวน 2 ขอ ใชวิธีการวิเคราะห
เนื้อหาเชิงพรรณ ตอนท่ี 5 รูปแบบคําถามประมาณคา (Rating Scaled) จํานวน 2 ขอและรูปแบบ
คําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ และไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS หาคาความสัมพันธระหวางตัว
แปรในสมมุติฐานสถิติ เพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) วามีความสัมพันธกันหรือไม 
 2. การวิเคราะหแบบสัมภาษณ   
  ในการวิเคราะหแบบสัมภาษณไดนําทฤษฎีและแนวคิด จากการศึกษามาวิเคราะห
และอธิบายขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน ในรูปแบบวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) 
 ซ่ึงมีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเดิรท
(Linkert) ดังนั้น (ธานินทร 2552 : 75) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินตามวิธีของลิเดิรท 
 

ระดับความคิดเห็น คาน้ําหนกัของตัวเลือก 
มากท่ีสุด กําหนดใหมีคา = 5 
มาก กําหนดใหมีคา = 4 
ปานกลาง กําหนดใหมีคา = 3 
นอย กําหนดใหมีคา = 2 
นอยท่ีสุด กําหนดใหมีคา = 1 
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 เกณฑการแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนน กําหนดเปนชวงคะแนนดังตอไปนี้ 
 คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ  มากท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ  มาก 
 คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ  ปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ  นอย 
 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ  นอยท่ีสุด 
 จากเนื้อหาที่ไดกลาวมาในบทที่ 3 ไดกลาวถึงการออกแบบการวิจัย ข้ันตอนตางๆท่ีใช
ดําเนินการวิจัย โดยการกําหนดปญหาในการวิจัย และการกําหนดสมมุติฐานท้ังส้ิน 2 สมมุติฐาน 
นอกจากนี้ยังไดกลาวถึง การเก็บรวบรวมขอมูล จากท้ังแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ เม่ือไดทํา
การเก็บขอมูลแลว นําผลจากแบบสอบถามมาใชโปรแกรมทางสถิติ เพื่อวิเคราะหผลและนําผลจาก
แบบสัมภาษณมาสนับสนุนผลท่ีได สุดทายการสรุปผลและเสนอแนะ สวนในบทตอไปจะกลาวถึง
ขอมูล บริบทพ้ืนท่ีและผลการศึกษาท่ีไดจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 
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บทท่ี 4 
 

สภาพท่ัวไปของผงัเมืองรวม เมืองหัวหิน 
 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดดําเนินการจัดทําผังเมืองและประกาศเปนกฎกระทรวงใช
บังคับแลวจํานวน 3 ผัง ไดแก ผังเมืองรวมเมืองประจวบฯ ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน และผังเมืองรวม
ชุมชนบางสะพานและอยูในระหวางดําเนินการ 7 ผัง โดยในบทนี้จะกลาวถึงขอมูลสภาพท่ัวไปของ
ผังเมืองรวมเมืองหัวหินท่ีเปนพื้นท่ีในการทําการศึกษา 
 
สภาพท่ัวไป 
 ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขันธ 
ติดกับทะเลอาวไทย พื้นท่ีมีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ทิศตะวันตกเปนภูเขา พื้นท่ีลาดเอียงลงสู
ทะเลอาวไทย มีพื้นท่ีรวม 86.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 53,975 ไร ถนนเพชรเกษม ตัดผานจากทิศ
เหนือจรดทิศใตยาวประมาณ 22 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 230 กิโลเมตร 
ลักษณะพ้ืนท่ีเปนชุมชนหนาแนนและการพาณิชยกรรมประมาณรอยละ 3 และมีชุมชนที่กระจัด
กระจายไมหนาแนนหางไกลออกไป พื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีวางและเขตพื้นท่ี
ทหาร การขยายตัวของเมืองมีลักษณะเปนแนวยาวไปตามถนนเพชรเกษม มีสถานท่ีทองเทียว
หลากหลายแหงมีโรงแรม บานพัก รานอาหารและสถานท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวจํานวนมาก  
 พื้นที่ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน เปนท่ีตั้งของเขตพระราชฐาน คือ วังไกลกังวล ซ่ึงปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาท ประทับอยู เทศบาล
เมืองหัวหินเปนเขตควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 
2539) และเปนเขตพ้ืนท่ีท่ีใชมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม พ.ศ.2547 
 
ขอบเขตพื้นท่ีวางผัง 
 ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) มีพื้นท่ีเพ่ือการปรับปรุงผังเมืองรวม 86.36 
ตารางกิโลเมตร(เขตเดียวกับเทศบาลตําบลหัวหิน) ครอบคลุมพื้นท่ีตําบลหัวหิน และตําบลหนองแก 
อําเภอหัวหินและครอบคลุมทะเลอาวไทยระยะขนาน 500 เมตร กับชายฝงทะเลทางทิศตะวันออก 
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ภาพท่ี 2 แสดงการใชประโยชนท่ีดินในอนาคตผังเมืองรวมเมืองหัวหิน 
ท่ีมา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ,  ผังโครงขายคมนาคม  [ออนไลน],
เขาถึงเม่ือ 28 กุมภาพนัธ 2554.  เขาถึงไดจาก   0http://www.dpt.go.th/prachuap/group_2/data/ 
cityplan_huahin.htm 
 
 ทิศเหนือ จรดเขตเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
 ทิศใต จรดอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ทิศตะวันตก จรดทะเลอาวไทย 
 ทิศตะวันออก จรดเขตตําบลทับใตและตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน  
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ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของอําเภอหัวหิน แคบยาวในแนวทิศตะวันตก-ทิศ
ตะวันออก ดานทิศตะวันตกเปนภูเขาสลับซับซอนมากมายเปนพื้นท่ีปาเขาลาดเนินตางๆ ลาดเอียง
ลงมาทางทิศตะวันออกจรดทะเลอาวไทย บริเวณดานตะวันออกจะเปนท่ีราบสลับกับเนินสูงตํ่า
เล็กนอย ซ่ึงเปนแหลงการเกษตรท่ีสําคัญ คือ สับปะรด และออย บริเวณที่ติดตอกับอาวไทย มีฝง
ทะเลยาวตลอด 22 กิโลเมตร เปนแหลงทองเท่ียวชายทะเลที่มีช่ือเสียงของประเทศและตางประเทศ 
อีกทั้งยังเปนแหลงอาชีพประมงซ่ึงเปนรายไดท่ีสําคัญของอําเภอหัวหิน 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 จากสภาพท่ีตั้งอยูในเขตมรสุมเมืองรอนและติดชายฝงทะเล สภาพอากาศจึงมี 3 ฤดู คือ 
ฤดูรอน ฤดูหนาวและฤดูฝนสภาพอากาศโดยท่ัวไปจึงเย็นสบายไมรอนอบอาวจนเกินไป อุณหภูมิ
โดยเฉล่ียประมาณ 23-24 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนคอนขางตํ่าในบางป 
 

สภาพพ้ืนท่ีและการตั้งถ่ินฐานของชุมชน 
 พื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิน เปนท่ีลุมตํ่าสลับท่ีดอน ซ่ึงอยูระหวางภูเขาทางดาน
ทิศตะวันตก และติดกับทะเลทางทิศตะวันออก ดังนั้นพื้นท่ีจึงมีความลาดเอียงจากดานตะวันตกสู
ดานตะวันออก ชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน ตั้งอยูตําบลหัวหิน บริเวณตอนกลางของพ้ืนท่ีเปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม การบริหารการปกครอง และการทองเท่ียวของจังหวัด เนื่องจากเปน
ท่ีตั้งของกิจกรรมสําคัญตางๆ 
 

ลักษณะประชากร 
 จํานวนประชากรตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร โดยรวมท้ังส้ิน 54,417 คน แยกเปน
ชาย 26,780 คน หญิง 27,637 คน 
 1. ตําบลหัวหิน ประชากรรวม 39,543 คน 
 2. ตําบลหนองแก ประชากรรวม 13,376 คน  
 บานเรือน จํานวน 35,759 หลังคาเรือน แยกเปน 
 1. ตําบลหัวหิน ประชากรรวม 23,973 หลังคาเรือน 
 2. ตําบลหนองแก ประชากรรวม 9,819 หลังคาเรือน 
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 ความหนาแนนของจํานวนประชากร 630.11 คน/ตารางกิโลเมตร มีอัตราการเพ่ิมของ
ประชากรในชวง 4 ป ท่ีผานมา เฉล่ียรอยละ 2 ตอป มีการประมาณการวาประชากรแฝงในเขต
เทศบาลมีสัดสวนท่ีใกลเคียงกับประชากรตามทะเบียนราษฎร การเพ่ิมของประชากรมาจากการยาย
ถ่ินเปนหลักเนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีแหลงสถานศึกษาทุกระดับ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงขอมูลประชากรและครัวเรือน พ.ศ.2548-2552 
 

รายการ 2548 2549 2550 2551 2552 
ประชากรชาย 23,369 25,103 25,031 25,776 26,780 
ประชากรหญิง 24,371 25,477 26,298 27,143 27,637 
รวมประชากร 47,740 50,580 51,329 52,919 54,417 
บาน 26,821 28,681 30,753 33,792 35,753 
 
ท่ีมา : เทศบาลอําเภอหัวหิน, เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเทศบาลอําเภอหัวหิน ประจําป2553  
(ประจวบคีรีขันธ : ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), ไมปรากฏเลขหนา. 
 
 

 
 
แผนภูมิท่ี  2 แสดงอัตราการเพ่ิมของประชากรในชวง 4 ปท่ีผานมา 
ท่ีมา : เทศบาลอําเภอหัวหิน, เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเทศบาลอําเภอหัวหิน ประจําป2553  
(ประจวบคีรีขันธ : ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), ไมปรากฏเลขหนา. 
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 จากสถิติอัตราการขยายตัวของประชากรในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิน ภายในเขต
เทศบาลพบวามีแนวโนมการขยายตัวของประชากรในเขตเทศบาลสูง เพราะพื้นท่ีในเขตเทศบาล
และบริเวณใกลเคียงมีศักยภาพของการพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียว เพื่อสงเสริมการกระจายรายได
สูประชาชนซ่ึงเปนกิจการหรืออุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวท่ีลงทุนนอยแตได
ผลตอบแทนมาก 
 
โครงสรางพ้ืนฐาน 
 1. การคมนาคม  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนอําเภอท่ีตั้งอยูตอนบนสุด
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนจุดเช่ือมตอกับภาคใต มีเสนทางคมนาคมติดตอกับภาคตะวันตก 
ภาคใต กรุงเทพมหานครไดอยางสะดวก โดยเฉพาะรถยนต รถไฟ และทางอากาศ ทางรถยนต มี
ทางหลวงแผนดินและถนนสายสําคัญๆท่ีเช่ือมชุมชนและชุมชนใกลเคียงดังน้ี 
  1.1 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เปนถนนท่ีพาดผานพื้นท่ีดาน
ตะวันตกของพ้ืนที่อําเภอหัวหิน ในแนวเหนือ-ใต 
  1.2 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3218 แยกจากถนนเพชรเกษม (ถนนบายพาส) เขา
ตัวอําเภอหัวหิน ส้ินสุดท่ีบานหวยมงคล 
  1.3 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3325 ถนนเขาเตา เร่ิมจากแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 4 ท่ีบานเขาเตาไปหาดทรายใหญ 
  1.4 ถนน รพช. ปข. 11009/2 (บานหัวนา-บานทับใต) เปนถนนท่ีเช่ือมตอตําบลทับ
ใต ทางรถไฟ มีเสนทางรถไฟสายใตผานพื้นท่ีผังเมืองรวมเมืองหัวหินในแนว เหนือ-ใต โดยมีสถานี
หัวหินเปนสถานีเกาแก และต้ังในอยูบริเวณศูนยกลางชุมชนเมืองหัวหิน 
  1.5 ทางอากาศ มีทาอากาศยานหัวหิน สังกัดกรมการบินพาณิชย กระทรวงคมนาคม 
ตั้งอยูริมถนนเพชรเกษมสุดเขตเทศบาลหัวหินดานทิศเหนือ 
 2. ประปา  การประปาในพื้นท่ีผังเมืองรวม เมืองหัวหินนั้นมี เทศบาลเปนเจาของ
กิจการประปา โดยมีกองประปาเปนหนวยดําเนินการ ตั้งอยู ถนนดําเนินเกษมอยูติดกับสถานีกาชาด
หัวหินเฉลิมพระเกียรติ ปจจุบันมีครัวเรือนท่ีใชน้ําประปา จํานวน 24,513 ครัวเรือน มีระบบผลิต
น้ําประปาจํานวน 5 แหง 
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ตารางท่ี 5 แสดงกําลังการผลิตและกําลังการจายน้ําประปา เทศบาลเมืองหัวหิน 

 

ลําดับท่ี สถานท่ี พื้นที ่
กําลังการผลิต 

ลบ.ม./วัน 

กําลังการจาย

น้ําประปาลบ.

ม./วัน 

1 โรงงานสูบน้ําดําเนินเกษม 2 ไร 2 งาน 2,880 1,800 

2 โรงงานสูบน้ําไรนุน 4 ไร 16,500 13,600 

3 โรงสูบน้ําหัวนา 32 ไร 12,000 9,000 

4 โรงสูบน้ําเขาแลง 130 ไร 12,000 12,000 

5 โรงสูบน้ําเขาเตา 6 ไร 1 งาน 1,200 900 

รวม 174 ไร 3 งาน 44,580 37,300 

 

ท่ีมา : เทศบาลอําเภอหัวหิน, เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเทศบาลอําเภอหัวหิน ประจําป2553  

(ประจวบคีรีขันธ : ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), ไมปรากฏเลขหนา. 

 

ตารางท่ี 6 แสดงแหลงเก็บน้ําดิบสํารองของการผลิตน้ําประปา เทศบาลเมืองหัวหิน 

 

ลําดับท่ี สถานท่ี 
ปริมาณความจุ 

(ลบ.ม.) 

แหลงท่ีมา 

ของนํ้าดิบ 
การไดมาของน้ําเสีย 

1 อางเก็บน้ําโคงพระจันทร 35,000 เข่ือนแกงกระจาน คลองสงแบบเปด 

2 อางเก็บน้ําดําเนินเกษม 23,000 เข่ือนปราณบุรี ทอ GS Ø 600 มม. 

3 อางเก็บน้ําเขาเตา 1,200 เข่ือนปราณบุรี ทอ GS Ø 600 มม. 

4 อางเก็บน้ําหัวนา 87,000 เข่ือนปราณบุรี ทอ HDPE Ø 1,000 มม. 

5 อางเก็บน้ําเขาแลง 87,000 เข่ือนปราณบุรี ทอ AC Ø 200 มม. 

 

ท่ีมา : เทศบาลอําเภอหัวหิน, เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเทศบาลอําเภอหัวหิน ประจําป2553  

(ประจวบคีรีขันธ : ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), ไมปรากฏเลขหนา. 
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 3. ไฟฟา  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหัวหินเปนหนวยงานจําหนายไฟฟาใหบริการ
ประชาชน ซ่ึงในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหินมีไฟฟาใชครอบคลุมเกือบทุกพื้นท่ี จํานวนครัวเรือนที่
ใชไฟฟาในเขตเทศบาลมี 33,877 หลังคาเรือน (จํานวนครัวเรือนมีไฟฟาใช 100% ยกเวนกรณีท่ีมีผู
ยายภูมิลําเนามาอยูเพิ่มเติมอีกภายหลัง) 
 4. การสื่อสาร   ดานการสื่อสาร อาทิ โทรศัพทนั้นในพื้นท่ีผังเมืองรวมเมืองหัวหินมี
ชุมชนสายโทรศัพทในเขตเทศบาลจํานวน 15 ชุมสาย และสามารถใหบริการไดสูงสุด 11,617 
หมายเลข มีท่ีทําการไปรษณียหัวหิน ตั้งอยู ถ.ดําเนินเกษม ตําบลหัวหิน มีสถานีโทรคมนาคม 1 แหง 
ตั้งอยู ถนนดําเนินเกษม ตําบลหัวหิน นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อกระจายขาวสาร
และประชาสัมพันธ 3 แหงไดแก 
  4.1 สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ทอ. 05 
  4.2 สถานีวิทยุชุมชนแหลมหิน 
  4.3 สถานีวิทยุชุมชนราชมงคล 
  นอกจากนี้หัวหินยังมีสถานีโทรทัศน 4 แหง ไดแก สถานีถายทอดโทรทัศน ชอง 7
และ11สถานีโทรทัศนท้ัง 3 แหง ตั้งอยูบนเขาหินเหล็กไฟ สถานีโทรทัศนจี้อันต้ึง เคเบ้ิลทีวี
(สถานีโทรทัศนทองถ่ิน) 
  มีหนังสือพิมพทองถ่ิน 3 ฉบับ ไดแก หนังสือพิมพหัวหิน หนังสือพิมพเสียงประจวบ 
หนังสือพิมพขาวหนาในของเทศบาลเมืองหัวหิน 
  ระบบเสียงตามสายในพื้นท่ีผังเมืองรวมเมืองหัวหิน มีเทศบาลมีระบบเสียงตามสาย
ครอบคลุมในเขตเมือง และมีหอกระจายขาวครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาล 
 5. การระบายน้ํา  ในพื้นท่ีวางผังเมืองรวมเมืองหัวหินนั้นมักมีปญหาน้ําทวมขังโดย
บริเวณท่ีมีน้ําทวมถึง 3 แหง ไดแกบริเวณตลาดโตรุง ถนนเพชรเกษมและหนาวัง ระยะเฉล่ียท่ีน้ํา
ทวมขังนานท่ีสุด 1 - 2 ช่ัวโมง ประมาณชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม สาเหตุของน้ําทวมขังเกิดจาก
เปนท่ีลุมรับน้ําและระบบระบายลงสูทะเลไดชา รวมถึงมีน้ําทะเลหนุนเปนบางคร้ัง 
 6. น้ําเสีย   วิธีบําบัดน้ําเสียโดยวิธีดําเนินการเอง โดยปริมาณนํ้าเสีย 32,000 ลบ.ม./วัน 
ปริมาณท่ีบําบัดได 17,000 ลบ.ม./วัน ทางระบายน้ําหลักในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแก 
  6.1 คลองสมอเรียง ถนนแนบเคหาสน 350 เมตร 
  6.2 คลองบางเกวียนหัก ถนนเพชรเกษม ระหวางซอย 7 และซอย 9 
  6.3 คลองตะเกียบ ชุมชนตะเกียบ 
  6.4 คลองนิล ถนนเพชรเกษม ซอยหัวหิน 19 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 57 

 7. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล วิธีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีการ
จางเอกชนจัดเก็บปริมาณขยะมูลฝอย 90-110 ตัน/วัน และใชวิธีกําจัดขยะโดยการฝงกลบที่ดิน
รองรับ 130 ไร 
 
สภาพเศรษฐกิจ 
 เมืองหัวหินมีสภาพเศรษฐกิจสวนใหญข้ึนอยูกับการทองเท่ียวและการพาณิชยกรรม มี
รานคา โรงแรม บานพักตางอากาศตางๆ จํานวนมาก เปนรายไดใหแกคนในทองถ่ินเปนหลัก รายได
ของทองถ่ินมาจากการทองเท่ียวเปนสําคัญ 
 ดานการบริการ เนื่องจากอําเภอหัวหินมีสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญในระดับประเทศ จึงมี
นักทองเท่ียวจํานวนมากมาเยือน ทําใหเกิดสถานบริการโรงแรม บังกะโล เปนจํานวนมากไวใหบริการ
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศ ทําใหเกิดการจางงานในสาขาบริการจํานวนมากเปนรายได
หลักของชุมชนดานการผลิต มีการผลิตท่ีสําคัญอยู 3 ประการ คือ การเกษตร-ประมง การอุตสาหกรรม
และการพาณิชยกรรมและการบริการ โดยมีเกษตร-ประมงเปนอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของชุมชน 
เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญของชุมชนเปนพื้นท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีบางสวนติดทะเลเปนแนวยาว
เหนือ-ใต สวนดานการอุตสาหกรรม สวนใหญเปนอุตสาหกรรมบริการขนาดเล็กท่ีบริการภายใน
ชุมชนเมือง สวนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ ในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิน ทางดาน
พาณิชยกรรมและการบริการสวนใหญเปนกิจการคาปลีกจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภค และ
เคร่ืองมือทางการเกษตรและการประมง 
 ดานการจางงาน  ผูอยูในวัยกําลังแรงงาน โดยสวนใหญประกอบอาชีพการคา เกี่ยวกับ
การบริการ อาชีพแรงงานเพ่ือการผลิต อาชีพเกษตร-ประมง และอาชีพท่ีใชวิชาชีพ เปนตน 
 ดานเกษตรกรรม   ดานเกษตรกรรมสวนใหญประชาชนท่ีอยูดานทิศตะวันตกของเขต
เทศบาล ประกอบอาชีพดานการเกษตร เนื่องจากสภาพแวดลอมมีความเหมาะสม กวาสวนอ่ืนๆ พืช
ท่ีสําคัญ ไดแก สับปะรด มะมวง ขนุน มะพราว พืชผักและไมดอกไมประดับ จํานวนครัวเรือนใน
ภาคเกษตรกรรมท่ีอยูในเขตเทศบาล จํานวน 85 ครัวเรือน โดยแบงแยกเปน พื้นท่ีทําสวน 250 ไร
ไดแก มะพราว จํานวน 100 ไร ผลผลิต 225 ตัน/ป มะมวง จํานวน 150 ไร ผลผลิต 10 ตัน/ป ขนุน 
จํานวน 25 ไร ผลผลิต 17.50 ตัน/ป 
 สวนพื้นท่ีทําไรประมาณ 1,580 ไร พืชไรท่ีสําคัญไดแก สับปะรด จํานวน 1,580 ไร 
ผลผลิต 7,900 ตัน/ป ซ่ึงสับปะรดเปนผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญในพื้นท่ี 
 ดานการพาณิชยกรรมและการบริการ หัวหินเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญและสถานศึกษา
มากมายทําใหตองรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดานสถานประกอบการดานพาณิชยกรรมนั้น 
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ผังเมืองรวมเมืองหัวหินมีธนาคาร 19 แหง สถานบริการน้ํามัน 26 แหง บริษัท 1,526 แหง ศูนยการคา
หางสรรพสินคา 2 แหง  หางหุนสวนจํากัด 133 แหง  ตลาดสด 1 แหง  รานคาตาง ๆ 1,925 แหง  
โรงฆาสัตว 1 แหง 

 ดานสถานบริการ  สถานบริการประเภทโรงแรมมี 115 แหง (อยูในระหวางขอใบอนุญาต
ประกอบการ 149 แหง) รานอาหารมี 81 แหง โรงภาพยนตรมี 1 แหง สถานีขนสงมี 8 แหง รานเกมส/
อินเตอรเน็ต  มี110 แหง รานคาราโอเกะมี 39 แหง สถานบริการมี 83 แหง 

 ดานปศุสัตว  พื้นท่ีปศุสัตวสวนใหญในผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จะอยูบริเวณท่ีราบเชิง
เขา ทางทิศตะวันตกของเขตเทศบาล โดยสวนใหญจะเปนการเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ไก เปน แพะ และ
ปลาตางๆ จํานวนสัตวในพื้นท่ีโดยประมาณ 

 ดานประมง  หัวหินในอดีตเปนหมูบานชาวประมง การทําประมงจึงเปนอาชีพดั้งเดิม
ของชาวหัวหิน แตเม่ือบานเมืองเปล่ียนแปลงไปหัวหินไดกลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 
ประกอบความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลลดลง ทําใหการประกอบอาชีพ
ประมงลดนอยลง โดยยังมีการทําประมงของประชาชนบริเวณชุมชนสมอเรียง ชุมชนตะเกียบ และ
ชุมชนเขาเตา 

 ดานอุตสาหกรรม  สวนใหญประกอบกิจการอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑคอนกรีต 
บล็อก เสา ร้ัว ปลอก บอ รองลงมาเปนอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมไม ผลิตภัณฑจากไม เชน
ทําวงกบ ประตู หนาตาง ปละสุดทายเปนอุตสาหกรรมอบปลาหมึกแหง ซ่ึงลักษณะโรงงานจะเปน
โรงงานขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 

สภาพสังคม 

 1. ชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินมีท้ังหมด 35 ชุมชน โดยแยกเปน 2 ตําบล
ดังนี้ 
  1.1 ตําบลหัวหินมี 28 ชุมชน  ดังนี้ 
   ชุมชนบอฝาย ชุมชนตะวันสีทอง ชุมชนวัดไกลกังวล ชุมชนสมอโพรง ชุมชน
ประชารวมจิตต ชุมชนเขานอย ชุมชนฟาสีคราม ชุมชนนาปูกลํ่า ชุมชนรวมสุข ชุมชนประชา
สามัคคี ชุมชนพรอมมิตรพัฒนา ชุมชนทางรถไฟ ชุมชนทุงยายอ่ึง ชุมชนศาลารวมใจ ชุมชนตาล
เดี่ยว ชุมชนสวนลิง ชุมชนเทพนิมิต ชุมชนบานอางน้ํา ชุมชนแนบเคหาสน ชุมชนศาลเจาพอเสือ 
ชุมชนสมอเรียง ชุมชนชายทะเล ชุมชนพูลสุข ชุมชนเพชรสระสรง ชุมชนไรนุน ชุมชนเขาพิทักษ 
ชุมชนกอลฟวิว ชุมชนสนามกอลฟ  
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  1.2 ตําบลหนองแก ประกอบดวย 7 ชุมชน 
   ชุมชนหนองแก ชุมชนเขาตะเกียบ ชุมชนหัวดอน ชุมชนบานใหม – หัวนา 
ชุมชนเขาเตา ชุมชนหัวถนน ชุมชนสุริโย 
 2. การศึกษา  เนื่องจากชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน เปนชุมชนเมืองระดับอําเภอ แตมี
ศักยภาพสูงระดับจังหวัดกิจการบริการดานการศึกษาท่ีสําคัญจึงรวมตัวกันอยูในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง 
  2.1 สถาบันการศึกษา ในพื้นท่ีผังเมืองรวมเมืองหัวหิน มีสถาบันการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา มีสัดสวนครูตอนักเรียนเทากับ 1:20 และหองเรียนตอนักเรียนเทากับ 
1:33 
  2.2 สถานศึกษาในเขตเทศบาล ท้ังส้ิน 19 แหง ไดแก โรงเรียนเทศบาลบานหัวหิน 
โรงเรียนเทศบาลบานบอฝาย โรงเรียนเทศบาลบานสมอโพรง โรงเรียนเทศบาลบานเขาตะเกียบ 
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก โรงเรียนเทศบาลบานเขาเตา โรงเรียน
อนุบาลดรุณศึกษา โรงเรียนดรุณศึกษา โรงเรียนสมถวิลหัวหิน โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 
โรงเรียนหัวหินวิทยา โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนพาณิชยการหัวหิน โรงเรียนแยมสะอาด 
โรงเรียนหัวหิน โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
  2.3 ระดับอุดมศึกษา มี 2 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล รัตนโกสินทร 
วิทยาเขตวังไกลกังวล(สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ศูนยหัวหิน) 
 3. ศาสนา  ประชาชนสวนใหญในทองถ่ินนับถือศาสนาพุทธ และมีประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอ่ืนบางไดแก คริสต อิสลาม ซิก เรียงตามลําดับโดย ศาสนสถานไดแก วัด 21 แหง สํานัก
สงฆ 5 แหงคริสตจักร 3 แหง ศาลเจา 5 แหง 
 4. การวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ินท่ีมีมาแตเดิม เชน ประเพณีเกี่ยวกับตรุษ สารท 
ประเพณีกอเจดียทราย ประเพณีทําบุญทุง ประเพณีสงเคราะหทางน้ํา การละเลนทองถ่ินท่ีมีมาแต
เดิม เชน การเลนลูกชวง ข่ีหลังโยนลูกหวง ชักเยอ สะบา มอญรํา มวยทะเลเขามาศรี หรือเขาผีตางๆ 
และท่ีสําคัญการเลนผีพุงใต ซ่ึงยังไมเคยมีปรากฏวามีการเลนชนิดนี้ในทองถ่ินอ่ืน นอกจากหัวหิน
เทานั้น 
 5. สาธารณะสุข  ในเมืองหัวหินนั้นมีสถานพยาบาลไวรองรับและใหบริการประชาชน
โดยแบงเปน โรงพยาบาล(รัฐบาล) 1 แหง ขนาด 200 เตียง โรงพยาบาล(เอกชน) 2 แหง ขนาด 119 
เตียง อ่ืนๆ ชีวาศรม(สถานพยาบาล) 1 แหง ขนาด 30 เตียง ศูนยบริการสาธารณสุข/สถานอนามัย 11 
แหง คลินิก 43 แหง สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ 1 แหง ขนาด 30 เตียง สถาบันการแพทย
และสาธารณะสุข สวนใหญตั้งอยูในเขตเทศบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมีสัดสวนแพทยตอประชาชน
เทากับ 1 : 629 พยาบาลตอประชาชนเทากับ 1 : 63 และเตียงคนไขตอ  
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การทองเที่ยว 
 แหลงทองเท่ียวตางๆในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหินนั้นมีดังนี้ 
 1. ชายหาดหัวหิน  ชายหาดหัวหินเปนหาดท่ีสวยงาม มีหาดทรายท่ีขาวละเอียด น้ํา
ทะเลใสสะอาด โดยมีจุดลงทะเลใหญท่ีถนนดําเนินเกษม จะมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวตางชาติสนใจเขาเท่ียวชมจํานวนมากตลอดท้ังป 
 2. สวนหลวงราชินี  เทศบาลไดปรับปรุงพื้นท่ี 19 ไร บริเวณถนนเลียบวังเหนือ ใหเปน
สถานท่ีทองเท่ียวและพักผอนหยอนใจแหงใหมใจกลางเมือง และสามารถลงชายหาดได โดยมีส่ิง
อํานวยความสะดวกนักทองเท่ียวอยางครบครัน เชนลาดจอดรถ ศูนยจําหนายสินคา หองอาบนํ้า 
 3. เขาหินเหล็กไฟ เปนภูเขาท่ีตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเทศบาลติดกับสนามกอลฟ
หลวงหัวหิน ซึ่งเทศบาลไดพัฒนาปรับปรุงจนเปนจุดชมทัศนียภาพเมืองหัวหินท่ีสวยงาม มีพระ
บรมราชานุสาวรียรัชกาลท่ี 7 กรงนกขนาดใหญ พรอมศูนยจําหนายสินคาและลานจอดรถที่
สะดวกสบาย 
 4. หาดเขาเตา  ชายหาดเล็ก ๆเ ชิงเขาเตา เงียบสงบ มีพระบรมรูปขนาดใหญหันพระ
พักตรออกสูทะเลหางจากตัวเมืองหัวหินไปทางทิศใต ประมาณ 13 กิโลเมตร 
 5. อางเก็บน้ําเขาเตา ตั้งอยูท่ีชุมชนเขาเตา อางเก็บน้ําเขาเตาถือเปนโครงการพระราชดําริ
ดานชลประทานแหงแรกในประเทศไทย หางจากหัวหินไปทางทิศใต ประมาณ 13 กิโลเมตร 
 6. ศูนยทอผาเขาเตา   สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถไดพระราชเสาวนียให
จัดต้ังศูนยทอผาเขาเตา เพื่อสงเสริมอาชีพการทอผาของประชาชนในชุมชนเขาเตา ซ่ึงถือเปนปฐม
บทของการสงเสริมหัตถกรรมและการต้ังศูนยศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
ในเวลาตอมา ศูนยทอผาต้ังอยูท่ีชุมชนเขาเตาใกลอางเก็บน้ํา 
 7. หาดทรายนอย  เปนชายหาดท่ีอยูใตสุดของเขตเทศบาล ติดกับโครงการพระราชดําริ
สวนปาหาดทรายใหญเปนหาดทรายท่ีเงียบสงบ น้ําทะเลใสอยูในเขตชุมชนเขาเตาหางจากตัวเมือง
หัวหินไปทางทิศใตประมาณ 16 กิโลเมตร 
 8. สวนสนประดิพันธ มีหาดทรายท่ีสวยงามเงียบสงบ มีแนวตนสนเอกลักษณของหาด 
บรรยากาศรมร่ืนเย็นสบายซ่ึงอยูในความดูแลของกองสวัสดิการทหารบก หางจากตัวเมืองหัวหินไป
ทางทิศใต 9 กิโลเมตร 
 9. พลับพลาท่ีประทับ สถานีรถไฟหัวหิน  ซ่ึงมีช่ือเสียงดานความสวยงามของสถานี
รถไฟของประเทศไทย 
 10.  ตลาดโตรุงหัวหิน  เปนตลาดจําหนายอาหารของท่ีระลึกท่ีเปดขายทุกวัน เปน
สถานท่ีท่ีนักทองเท่ียว นักศึกษาใหความสนใจในยามเย็น 
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 11.  เกาะสิงโต  ตั้งอยูหางจากฝงสวนสนประมาณ 800 เมตร เปนเกาะเล็กๆ ท่ีมีผูนิยมไป
ตกปลาและดําน้ํา ติดตอเชาเรือไดท่ีหมูบานเขาตะเกียบ 
 12. จุดชมวิวเขาตะเกียบ  วัดท่ีตั้งอยูบนภูเขา ช่ือวัดเขาตะเกียบ ซ่ึงยื่นออกไปในทะเล 
ตั้งอยูหางตัวเมืองหัวหินไปทางทิศใต 6 กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดรมร่ืนเย็นสบาย มีรูปปนเจาแม
กวนอิมประดิษฐานอยูเปนจุดท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพอาวหัวหินท่ีงดงามมากจุดหนึ่งรอบเขา
ตะเกียบ มีท่ีพักและรานอาหารใหบริการหลายแหง 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนผูเขาเยี่ยมเยือนหัวหิน ป 2550 
 

รายการขอมูล ไทย ตางประเทศ รวม 

ผูมาเยือน  แยกเปน 1,357,787 323,179 1,680,966 
นักทองเทียว 778,840 271,271 1,050,111 
นักทัศนาจร 578,947 51,908 630,855 

คาใชจายเฉล่ีย/คน/วัน(บาท) 2,822.26 4,166.07 6,988.33 
นักทองเทียว 1,852.15 2,892.85 4,745.00 
นักทัศนาจร 970.11 1,273.22 2,243.33 

รายได (ลานบาท) 3,397.70 2,806.48 6,204.18 
นักทองเทียว 2,836.06 2,740.39 5,576.45 
นักทัศนาจร 561.64 66.09 627.73 

 
ท่ีมา : เทศบาลอําเภอหัวหิน, เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเทศบาลอําเภอหัวหิน ประจําป2553  
(ประจวบคีรีขันธ : ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), ไมปรากฏเลขหนา. 
 
การผังเมือง 
 พื้นท่ีผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ประกอบดวยพื้นท่ี  ต. หัวหินและ.ต.
หนองแก หรือครอบคลุมเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองหัวหิน  โดยผังเมืองรวมเมืองหัวหินนั้นไดประกาศ
กฎกระทรวงบังคับใชฉบับแรกเปนฉบับท่ี59(พ.ศ. 2531 ) มีระยะเวลาใชบังคับ 5 ป ตั้งแตวันท่ี 26 
ธันวาคม 2531 ถึงวันท่ี 25 ธันวาคม 2536 และมีการขยายเวลาการบังคับใช คร้ังละ 1ป จํานวน 2 
คร้ัง ตอมาไดมีการปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ประกาศ วันท่ี3 กันยายน 2540 มีระยะเวลาใชบังคับ 5 ป ถึง
วันท่ี 2 กันยายน 2545 และมีการขยายเวลาการบังคับใชคร้ังละ 1 ป จํานวนว 2คร้ังตั้งแตวันท่ี 3 
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กันยายน ถึง วันท่ี 2 กันยายน 2547 ดังนั้น สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.ประจวบคีรีขันธ 
รวมกับสํานักงานผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ และสํานักวิศวกรรมการผังเมือง จึงไดทําการ
ปรับปรุงผังคร้ังท่ี 2 เพื่อใหใชบังคับไดอยาตอเนื่อง 
 โดยในข้ันตอนท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม เชนการติดประกาศใหผูมีสวน
ไดเสียไดตรวจ ตั้งแตวันท่ี 27 มกราคม 2547 (ไมนอยกวา 15 วัน) และขอเชิญประชาชนเขารวม
ประชุมรับฟงความคิดเห็น ในวันพฤหัสท่ี 12 กุมภาพันธ 2547 เวลา 9.30 น. ณ. หองประชุมประชุม
โรงเรียน หัวหิน อ.หัวหิน จํานวน 1 คร้ัง  ตอจากนั้นไดมีการติดประกาศ 90 วันตามข้ันตอนในการ
จัดทําต้ังแตวันท่ี 16 มิถุนายน 2547 ถึง วันท่ี 13 กันยายน 2547 เพื่อเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียได
ตรวจสอบเพ่ือขอยกเลิก แกไข และเปล่ียนแปลง 
 โดยในการประชาสัมพันธเพื่อแจงใหประชาชนเขารวมประชาชนเขารวมประชุมรับฟง
ความคิดเห็นนั้น ไดทําการเสนอขาวตามวิทยุกระจายเสียง ตั้งแตวันท่ี 20-26 มกราคม 2547 เปน
เวลาท้ังส้ิน 7 วัน โดยนําเสอแก สถานีวิทยุทอ.05 หัวหินเคเบ้ิลทีวี, เสียงประจวบและทาง
หนังสือพิมพทองถ่ินหัวหินสาร 
 การใชประโยชนท่ีดินในขณะนี้ จึงไมจําเปนตองพิจารณาตามกฎกระทรวงที่ไดส้ินผล
การบังคับใชไปแลว แตจะตองพิจารณาใหเปนไปตามกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวของไปดวย ปจจุบันผัง
เมืองรวมเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) อยูในระหวางการดําเนินการตาม
ข้ันตอนของกฎหมายเพื่อใหมีผลใชบังคับตอไป ซ่ึงยังคงไดกําหนดแนวทางการใชประโยชนท่ีดิน 
รวมท้ังแนวถนนไวเชนเดิม 
 จากการศึกษาสภาพพื้นท่ีผังเมืองรวมเมืองหัวหินนั้น มีบทบาทท่ีสําคัญ คือ ดานการ
ทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญระดับประเทศและมีบทบาทเปนศูนยการบริหารราชการการปกครอง 
รวมถึงดานการศึกษาท่ีมีทุกระดับการศึกษา ตั้งแตอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาระดับจังหวัด ในดาน
เศรษฐกิจเปนศูนยกลางการคา การบริการ ศูนยบริการทางการเกษตรและการประมง มีศักยภาพ ใน
การสงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรและประมงนํ้าเค็มท้ังนี้เนื่องจากความ
สมบูรณทางดานกายภาพ ท่ีมีท้ังพื้นท่ีติดทะเลอาวไทยและภูเขาซ่ึงเปนขอไดเปรียบนั้นเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



63 

 
 

บทท่ี 5 
 

การวิเคราะห 
 
 ในบทนี้ไดนําผลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ มาวิ เคราะหโดยผลจาก
แบบสอบถามไดแยกรายละเอียดตามคําถามในแบบสอบถาม เปนขอมูลสถานภาพสวนบุคคล 
จํานวน 3 ขอ  และตามเน้ือหา  4  ตอน 10 ขอ เปนการนําเสนอขอมูลดวยตารางและแผนภูมิรูปภาพ 
เพื่อใหเขาใจเนื้อหาและรายละเอียดไดงาย  สวนแบบสัมภาษณ ไดอธิบายผลการศึกษาดวยเชิง
พรรณนา แบงออกเปน 4 ขอ ตามแบบสัมภาษณ 
 
การวิเคราะหผลการศึกษา 

 การเสนอผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเร่ือง “แนวทางเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ” 
นี้ ไดนําเสนอแยกเปน 2 สวน ไดแก  สวนท่ี 1  ขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถาม  และสวนท่ี 2 
ขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสัมภาษณ  ดังนี้ 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบ 
 1. เพศ   
  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลเร่ืองเพศ ไดนําเสนอในรูปแบบ
ตารางและรูปภาพ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดาน
เพศ 

 
เพศ จํานวน รอยละ 

เพศชาย 178 44.8 
เพศหญิง 219 55.2 

รวม 397 100.0 
 
 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 3   แสดงคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ 
 
  จากตารางท่ี 8 และแผนภูมิท่ี 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 55  สวนเพศชาย คิดเปนรอยละ 45  
 
 2. อายุ     
  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลดานอายุ ไดนําเสนอในรูปแบบ
ตารางและรูปภาพ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดาน 
 อายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 20 ป         31        7.8 
20 – 35 ป         98      24.7 
36 – 50 ป       182      45.8 
50 ปข้ึนไป        86      21.7 

รวม      397    100.0 
  
  

 
 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานอาย ุ
 
  จากตารางท่ี 9 และแผนภูมิท่ี 4 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอายุ 36-50 ป
มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 46 รองลงมา คือ ชวงอายุ 20-35 ป คิดเปนรอยละ 25 และชวงอายุ 50 ปข้ึนไป 
คิดเปนรอยละ 21 สวนชวงอายุต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ8 ตามลําดับ  
 3. อาชีพ    
  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลดานอาชีพ ไดนําเสนอใน
รูปแบบตารางและรูปภาพ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดาน
อาชีพ 

 
อาชีพ จํานวน รอยละ 

ธุรกิจสวนตัว 68 17.1 
รับราชการ 60 15.1 
พนักงานบริษัทเอกชน 53 13.4 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 25 6.3 
ลูกจาง / รับจาง 14 3.5 
คาขาย 85 21.4 
แมบาน 30 7.6 
นักเรียน / นักศึกษา 62 15.6 

รวม 397 100.0 
 
 

 
 

 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานอาย ุ
 
  จากตารางท่ี 10 และแผนภูมิท่ี 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบ
อาชีพ คาขาย คิดเปน รอยละ 21 ตอมา คือ อาชีพ ธุรกิจสวนตัว รอยละ 17 อาชีพนักเรียน และ
นักศึกษา คิดเปนรอยละ 16 อาชีพรับราชการคิดเปนรอยละ 15 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 
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13  อาชีพ แมบาน คิดเปนรอยละ 8 อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 6 อันดับสุดทาย คือ 
อาชีพลูกจาง/รับจางท่ัวไป คิดเปนรอยละ4 
 4. การเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นในการวางผังเมือง 
  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น ไดนําเสนอใน
รูปแบบตารางและรูปภาพ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนและคารอยละของการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นในการวางผัง

เมือง 
 

การเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นในการวางผังเมือง จํานวน รอยละ 
เคย 63 15.86 
ไมเคย 334 84.13 

รวม 397 100.0 
 

 
แผนภูมิท่ี 6 แสดงการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเหน็ในการวางผังเมือง 
 
  จากตารางท่ี11 และแผนภูมิท่ี 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเขารวม
ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น ท้ังส้ิน 334 รายคิดเปน รอยละ 84.13 สวนผูท่ีเคยเขารวมมีท้ังส้ิน 63 
รายคิดเปนรอยละ 15.86   
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 ตอนท่ี 2 ความรูความเขาใจดานผังเมืองของผูตอบแบบสอบถาม 
 1. ความรูความเขาใจดานผังเมือง 
  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจดานผังเมืองไดนําเสนอในรูปแบบ
ตารางและรูปภาพดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานความรูความเขาใจดาน     

ผังเมือง 
 

ทานมีความรูความเขาใจดานผังเมืองหรือไม จํานวน รอยละ 
มากท่ีสุด     - - 
มาก     4        1.0 
ปานกลาง        76 19.1 
นอย 234 58.9 
นอยท่ีสุด        83 20.9 

รวม 397 100 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 7 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานความรูความเขาใจดานผังเมือง 
 
   จากตารางท่ี 12 และแผนภูมิท่ี 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรู
ความเขาใจดานการวางผังเมืองในระดับนอยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 59 ตอมาอยูในระดับนอยท่ีสุด
รองลงมาคิดเปนรอยละ 21 สวนผูตอบแบบสอบถามในระดับปานกลางนั้นคิดเปนรอยละ19 ท่ีเหลือ 
รอยละ 1 มีความรูความเขาใจท่ีมาก โดยคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดอยูท่ี 2.00 
หมายความวาเฉล่ียแลวผูตอบแบบสอบถามมีความรูเขาใจดานการวางผังเมืองในระดับนอย 
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 2. ทัศนคติดานการผังเมืองในการแกปญหาและใหประโยชน 
  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติดานการผังเมืองในการแกปญหาและให
ประโยชนไดนําเสนอในรูปแบบตารางและรูปภาพดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานทัศนคติดานผังเมืองเร่ือง

แกปญหาและใหประโยชน 
 

ทานคิดวาการวางผังเมืองสามารถแกปญหาและใหประโยชนหรือไม จํานวน รอยละ 
มากท่ีสุด          17         4.3 
มาก 234 58.9 
ปานกลาง 117 29.5 
นอย          29          7.3 
นอยท่ีสุด - - 

รวม 397 100 
 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 8 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานทัศนคติดานผังเมืองเร่ืองแกปญหาและ

ใหประโยชน 
 
  จากตารางท่ี 13  และแผนภูมิท่ี 8 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวา การวาง
ผังเมืองนั้นมีประโยชนมาก คิดเปนรอยละ 59 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 30  
ตอมา คือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 7 ระดับท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบนอยที่สุด คือ ระดับมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 4 โดยคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามคือ 3.6 หมายความวาผูตอบแบบสอบถาม
เห็นวา การวางผังเมืองนั้นมีประโยชนมาก 
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 ตอนท่ี 3 ทัศนคติดานการมีสวนรวมของผูตอบแบบสอบถาม 
 1. ความตองการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง 
  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการวางผังเมืองไดนําเสนอในรูปแบบตารางและรูปภาพดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในทัศนคติความตองการเขารวม

ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง 
 

ทานมีความตองการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 
ในการวางผังเมืองหรือไม จํานวน รอยละ 

มากท่ีสุด 10         2.5 
มาก 180       45.3 
ปานกลาง        197       49.6 
นอย 10         2.5 
นอยท่ีสุด -          - 

รวม 397 100 
 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 9 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในทัศนคติความตองการเขารวมประชุมรับฟง

ความคิดเหน็ของประชาชนในการวางผังเมือง 
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  จากตารางท่ี 14 และแผนภูมิท่ี 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการ
เขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมืองในระดับท่ี ปานกลาง คิดเปน
รอยละ 50 รองลงมาคือตองการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นในระดับมาก คิดเปนรอยละ 45 ท่ี
เหลือ รอยละ 3และรอยละ2 มีความตองการเขารวมในระดับที่นอยและมากตามลําดับ คิดเปน
คาเฉล่ียเทากับ 3.48 ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในระดับปานกลาง 
 2. ทัศนคติการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมืองของ
ประชากรในพื้นท่ีวางผังเมือง 
  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในการวางผังเมืองของประชากรในพ้ืนท่ีวางผังเมืองไดนําเสนอในรูปแบบตารางและรูปภาพ
ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานการเขารวมประชุมรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมืองของประชากรในพื้นท่ีวางผังเมือง 
 

ทานคิดวาประชาชนในพืน้ท่ีวางผังควรเขาไปมีสวนรวม 
ในกระบวนการการวางผังเมืองมากข้ึนหรือไม จํานวน รอยละ 

มากท่ีสุด 48 12.1 
มาก       268 67.5 
ปานกลาง 57 14.4 
นอย 24 06.6 
นอยท่ีสุด - - 

รวม 397 100 
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แผนภูมิท่ี 10 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการวางผังเมืองของประชากรในพื้นท่ีวางผังเมือง 

 
  จากตารางท่ี 15 และแผนภูมิท่ี 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทัศนคติ
เร่ืองการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมืองของประชากรในพ้ืนท่ี

วางผังเมืองนั้นควรเพ่ิมระดับใหมากข้ึนคิดเปนรอยละ68รองลงมาคืออยูในระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ 14 สวนผูท่ีคิดวาประชาชนชนควรเขาไปมีสวนรวมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 12 และสุดทาย
ในระดับนอยคิดเปนรอยละ6 คาเฉล่ียอยูท่ี 3.85 ใหความหมายวาผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดวา
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นมากข้ึน 
 3. ทัศนคติดานความเหมาะสมของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน

การวางผังเมือง 

  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของการประชุมรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนในการวางผังเมืองไดนําเสนอในรูปแบบตารางและรูปภาพดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานความเหมาะสมของการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง 

 
ทานคิดวาการเขาประชุมรับฟงความคิดเหน็ประชาชน 

ในการวางผังเมืองมีความเหมาะสมหรือไม จํานวน รอยละ 

มากท่ีสุด - - 
มาก 10 02.5 
ปานกลาง 76 19.1 
นอย       303 76.3 
นอยท่ีสุด  8 02.0 

รวม 397 100 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 11 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานความเหมาะสมของการประชุมรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง 
 
   จากตารางท่ี 16 และแผนภูมิท่ี 11 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาความ
เหมาะสมรูปแบบการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนน้ันยังอยูในระดับท่ีนอยคิดเปน    
รอยละ 76 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 19 ตอมา คือ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 3 
อันดับสุดทาย คือ ระดับนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 2 คาเฉล่ียของท้ังกลุมผูตอบแบบสอบถามอยูท่ี 
2.22 คือ รูปแบบการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นนั้น มีความเหมาะสมนอย 
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 ตอนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวม 
 1. ทัศนคติดานความสามรถในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมรับฟงความ
คิดเห็น 
  ผูตอบแบบสอบถามรอยละ75 ของผูท่ีไดเขารวมประชุม ระบุวา เม่ือมีโอกาสไดเขา
รวมประชุมรับฟงความคิดเห็นแลวนั้น โอกาสที่จะไดแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่ตองการแสดง
ความคิดเห็นนั้นมีนอย โดยเหตุผลแยกออกเปนประเด็นไดดังนี้ 
  1.1 สวนใหญไมเขาใจเนื้อหาและภาษาทางผังเมือง 
   นับวาเปนปญหาและอุปสรรคสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามท่ีไดเขารวม
ปรุชุมรับฟงความคิดเห็น บางทานไมเขาใจแผนท่ีและแผนผัง ความหมาย ตลอดจนขอหามบางทาน
แสดงความคิดเห็นวา การไดมีโอกาสเขาประชุมคร้ังเดียว ไมสามารถเขาใจเน้ือหาในผังเมืองได จึง
สงผลใหไมอยากเขารวมรับฟงความคิดเห็นคร้ังตอไป 
  1.2 มีผูแสดงความคิดเห็นมากและเปนกลุมจัดต้ัง 
   ซ่ึงกลุมท่ีมีการแสดงความคิดเห็นมากๆนั้นมักเปนกลุมไมกี่กลุมท่ีพลัดกัน
แสดงความคิดเห็น ทําใหประชาชนทานอ่ืนไมสามารถแสดงความคิดเห็นได เพราะกลุมบุคคล
เหลานี้จะทําการแสดงความคิดเห็นของตนเองในเร่ืองท่ีไมเห็นดวย และในเร่ืองท่ีตนเองและพวก
เสียประโยชน 
  1.3 ไมกลาแสดงความคิดเห็น 
   ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญไมแพ ประเด็นอ่ืนของประชาชนท่ีเขารวมการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นอีกประการคือ ความไมกลาแสดงความคิดเห็นออกมา เนื่องจากเม่ือมีการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นนั้น  จะจัดในโรงเรียนเทศบาลหัวหินซ่ึงผูเขารวมเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปน
การประชุมรับฟงความคิดเห็นที่ใหญ อีกท้ังยังมีกลุมบุคคลท่ีคอยแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีสนใจ
และเสียประโยชนอยูแลวทําใหประชาชนบางทานไมกลาฟงแสดงความคิดเห็น 
 2. ทัศนคติดานปญหาและอุปสรรคในการเขาประชุมรับฟงความคิดเห็น 
  จากการศึกษาจากแบบสอบถามในประเด็นอะไรคือปญหาและอุปสรรคของ
ประชาชนตอการเขารวมประชุมพรอมรับฟงความคิดเห็นนั้น สามารถแบงออกเปน ประเด็นดังนี้ 
  2.1 เวลาในการประชุมรับฟงความคิดเห็น 
   เวลาถือเปนอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีไมสามารถทําใหประชาชนสวนใหญเขารวม
ประชุมได  เพราะเวลาที่ใชในการประชุมเปนเวลาราชการคิดเปนรอยละ80 ของผู ท่ีตอบ
แบบสอบถามท่ีไดเขารวมประชุม ซ่ึงเปนเวลาท่ีหลายฝายติดภารกิจ ไมสามารถมารวมประชุมได 
แมกระท่ังเวลาที่ใชในการจัดประชุมก็ตามท่ีผลจากแบบสอบถามระบุ มีการประชุมนานจนทําให
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ชาวบานเกิดความเบ่ือหนาย อาจดวยวาระการประชุมท่ีมากเกินไปซึ่งเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ี ทําให
ประชาชนไมตองการเขารวมประชุม 
  2.2 เนื้อหาท่ีเขาใจยาก 
   ในการจัดการประชุมแตละคร้ังจะมีเนื้อหาท่ีมากมายเก่ียวกับการผังเมืองท่ีทํา
ใหชาวบานไมเขาใจเนื้อหาและความหมายคิดเปนรอยละ 72 ของผูท่ีตอบแบบสอบถามท่ีไดเขารวม
ประชุม  ซ่ึงดวยเน้ือหาท่ีเขาใจยากนี่เองที่ทําใหประชาชนรูสึกวา การที่เขารวมประชุมนั้นเปนการ
เสียเวลา เพราะถึงจะเขารวมประชุมแตก็ไมเกิดความเขาใจในผังเมืองมากข้ึน และยังมองอีกวาผัง
เมืองไมใชเร่ืองในชีวิตประจําวันท่ีขาดไมได รวมถึงความรูสึกท่ีไมไดรับการตอบสนองจากการ
เสนอของประชาชน 
  2.3 การประชาสัมพันธไมท่ัวถึง 
   การประชาสัมพันธ ถือเปนหนาตางบานแรกท่ีเปดโอกาสชาวบานใหไดเขาถึง
การมีสวนรวม ประชาชนสวนใหญระบุวา ไมทราบและไมเห็นเร่ืองการประชาสัมพันธวาจะมีการ
จัดประชุมเมื่อใด เม่ือไมทราบวาจะมีการจัดประชุมเม่ือใด ประชาชนก็ไมสามารถเขามามีสวนรวม
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นการวางผังเมืองได จากพื้นท่ีศึกษา ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดเขา
รวมประชุมโดยคิดเปนรอยละ 88 คิดวาการประชาสัมพันธยังนอยมาก ท่ีทราบขาวเพราะตนเองเปน
ผูท่ีมีผลกระทบ จึงติดตาม ขาวสาร 
  2.4 สถานที่ในการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น 
   ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 60 คิดวา สถานท่ีใชใน
การประชุมนั้น ประชาชนบางชุมชนตองเดินทางไกลกวาจะมาถึงท่ีประชุม ซ่ึงบางคร้ังเกิดเปน
คาใชจายในการเดินทางมาเพ่ือประชุม ผูตอบแบบสอบถามบางสวนระบุวา ถามีการจัดประชุมแยก
เปนตามชุมชนตางๆ จะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนมากข้ึน 
  2.5 จิตสาธารณะ 
   แบบสอบถามบางทานระบุวา เพราะประชาชนบางสวนขาดซ่ึงจิตสาธารณะทํา
ใหไมเขารวมการประชุม รับฟงความคิดเห็นประชาชนซ่ึงเปนปญหาของสวนรวม จะเห็นไดจาก
การจัดประชุมนั้นสวนใหญจะเปนผูไดรับผลกระทบนอกเหนือจากผูท่ีสนใจ จึงเขามารวมประชุมท่ี
หนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดข้ึน 
 ตอนท่ี 5 ความตองการรูปแบบการมีสวนรวมรูปแบบอ่ืน 
 1. ทัศนคติดานรูปแบบการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นแบบกลุมยอย 
  ผลการวิเคราะหขอมูลทัศนคติดานรูปแบบการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นแบบ
กลุมยอยไดนําเสนอในรูปแบบตารางและรูปภาพดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานรูปแบบการจัดประชุมรับฟง
ความคิดเห็นแบบกลุมยอย 

 
ทานคิดวาการจัดประชุมรับฟงความคิดเหน็ประชาชนในการวางผังเมือง

แบบกลุมยอยจะใหผลดีกวาการจัดประชุมกลุมใหญหรือไม จํานวน รอยละ 

มากท่ีสุด 156 39 
มาก 162 40.8 
ปานกลาง 65 16.4 
นอย 4 1 
นอยท่ีสุด 10 2.5 

รวม 397 100 
 

   
แผนภูมิท่ี 12 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานรูปแบบการจัดประชุมรับฟงความ

คิดเห็นแบบกลุมยอย 
 
   จากตารางท่ี 17 และแผนภูมิท่ี 12 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวารูปแบบ
การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบกลุมยอยมีความเหมาะสมกวากลุมใหญในระดับ
ท่ีมาก คิดเปนรอยละ 41 รองลงมา คือ ในระดับมากท่ีสุดคือ รอยละ 39 ในระดับปานกลางรอยละ 
16 ในระดับนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 3 ในระดับนอยคิดเปนรอยละ1 ตามลําดับคาเฉล่ียท้ังกลุมอยุท่ี 
4.13 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการจัดรูปแบบการประชุมแบบยอยนั้นใหผลดีกวาใน
ระดับมาก 
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 2. ทัศนคติดานการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองตั้งแตตนจนส้ินสุดกระบวนการ 
  ผลการวิเคราะหขอมูลทัศนคติดานการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองตั้งแต
ตนจนส้ินสุดกระบวนการนําเสนอในรูปแบบตารางและรูปภาพดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 18 แสดงจํานวนและคารอยละของของผูตอบแบบสอบถามในดานการมีสวนรวมในวางผัง

เมืองต้ังแตตนจนส้ินสุดกระบวนการ 
 

ทานคิดวาประชาชนควรมีสวนรวมในการวางผังเมืองต้ังแต 
กระบวนการแรกจนส้ินสุดกระบวนการหรือไม จํานวน รอยละ 

มากท่ีสุด 67 16.9 
มาก       223 56.2 
ปานกลาง 87 21.9 
นอย 14   3.5 
นอยท่ีสุด  6   1.5 

รวม 397 100 
 
 

   
 
แผนภูมิท่ี 13 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานการมีสวนรวมในกระบวนการวาง

ผังเมืองต้ังแตตนจนส้ินสุดกระบวนการ 
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  จากตารางท่ี 18 และแผนภูมิท่ี 13 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดวา
ประชาชนควรมีสวนรวมในการวางผังเมืองต้ังแตกระบวนการแรกจนส้ินสุดกระบวนการในระดบัมาก 
คิดเปนรอยละ 56 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ22 ระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ17 
ระดับนอยคิดเปนรอยละ4 นอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ 
 3. ขอแนะนําวิธีการและแนวทางท่ีสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการการวางผังเมืองเพิ่มขึ้น 
 นอกเหนือจากการศึกษาประเด็นท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ยังไดทําการศึกษาจากการ
แจกแบบสอบถามในประเด็น การแนะนําวิธีหรือแนวทางท่ีจะสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมมากข้ึน
ในกระบวนการการวางผังเมือง ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นไดดังนี้ 
 ประชาสัมพันธ    
 ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 93 ระบุวา ควรมีการใหขอมูลการประชาสัมพันธใหมากข้ึน
ถึงเวลา สถานท่ี เพื่อเพิ่มโอกาส ใหประชาชนเขารวมประชุมมากขึ้น การใหประชาสัมพันธเขาถึง
ประชาชนมากท่ีสุด เพราะเม่ือมีการจัดการประชุมข้ึนท่ี โรงเรียนหัวหินนั้น เม่ือป 2547 ประชาชน
สวนใหญไมทราบขาว จากส่ือประชาสัมพันธท่ีไดทําการประชาสัมพันธเทาท่ีควร 
 นอกจากการประชาสัมพันธวัน เวลาและสถานท่ีท่ีจัดประชุมรับฝงความคิดเห็นแลวนั้น 
การใหความรูใหขอมูลดานการผังเมืองเปนอีกหนึ่งส่ิงสําคัญ จากการศึกษาแบบสอบถาม ประชาชน
สวนมากตองการทราบขอมูลเร่ืองผังเมืองใหมากข้ึน เพราะประชาชนสวนใหญคิดวาผังเมืองหนีไม
พนเร่ืองการวางทอ ตัดถนน ประชาชนตองการเขาถึงขอมูลเร่ืองการวางผังเมืองใหมากกวาท่ีวาผังเมือง
มีประโยชนและผลกระทบอยางไรตอประชาชน ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย เพราะภาษาและขอมูลผังเมือง
เปนอุปสรรคท่ีทําใหประชาชนขาดความสนใจเร่ืองผังเมือง เพราะฉะน้ันควรสงเสริมใหมีการ
ประชาสัมพันธใหเขาถึงประชาชนมากข้ึน ท้ังเร่ืองจัดการประชุมและองคความรูพื้นฐานดานผังเมือง 
 รูปแบบการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น 
 จากแบบสอบถามระบุวาวิธีท่ีจะทําใหประชาชนเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็น
มากข้ึน คือ การเพิ่มรูปแบบการจัดการประชุมแบบกลุมยอย เพิ่มเติม เพื่อใหประชาชนในพ้ืนท่ี
เขาถึงงายข้ึน เพราะการจัดประชุมแบบกลุมยอย สามารถจัดเปนหนวยแตละชุมชนไดก็จะทําให
ประชาชนสามารถเดินทางมาประชุมไดงายไมเสียเวลานอกจากน้ี ยังมีการเสนอวาเม่ือมีการประชุม
เปนกลุมยอยไดแลว หากไมสามารถเขารวมประชุมใหญได สามารถมีตัวแทนไปแทนได เปนการ
ใชระบบตัวแทน เม่ือเสร็จส้ินการประชุม ตัวแทนเหลานี้สามารถนําขอมูลท่ีได มากระจายภายใน
ชุมชนตนเองได เปนการเพิ่มชองทางการเขาสู กระบวนการการมีสวนรวมใหเขาถึงงายข้ึน 
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 การใหความสําคัญกับประชาชน 
 จากการรวบรวมแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 67 ระบุวา หากหนวยงาน
ทุกหนวยงานใหความสําคัญกับประชาชนมากข้ึน จะสามารถดึงใหประชาชน เขามามีสวนรวมใน
กระบวนการไดมากข้ึน 
 การสรางแรงจูงใจ 
 ในการสรางแรงจูงใจในการมีสวนรวมนั้น ถือเปนเทคนิคอีกหนึ่งวิธีท่ีจะทําใหประชาชน
มีความสนใจเขามามีสวนรวมมากข้ึน หากมีแรงจูงใจที่สามารถดึงความสนใจประชาชนใหเขามามี
สวนรวมไดยอมหมายถึง ประชาชนจะมีความสนใจ และตองการเขาสูกระบวนการการมีสวนรวม
มากข้ึนนั้นเองโดยคิดเปนรอยละ 71 ของผูตอบแบบสอบถาม 
 
สวนท่ี 2  ขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสัมภาษณ 
 หลังจาการลงสนามเพื่อทําการศึกษากับประชาชนชาวหัวหินดวยแบบสอบถามแลว ผู
ศึกษายังไดทําการสัมภาษณ ผูเช่ียวชาญในกระบวนการการวางผังเมืองรวมอีก 3 ทาน ดวยแบบ
สัมภาษณ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. ความเหมาะสมของรูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมือง 
  จากการไดสัมภาษณผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน ความเห็น 2 ใน 3 เห็นวารูปแบบการมี
สวนรวมในการวางผังเมืองในปจจุบันนั้น ยังไมเหมาะสมเทาท่ีควรเพราะไมสามารถทําให
ประชาชนเขามามีสวนรวมไดมากนัก ดวยหลายๆปจจัย โดยใหความเห็นวา ควรมีการปรับปรุง
รูปแบบใหประชาชนไดเขาถึงมากข้ึน การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนรวมท้ังการ
เปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียไดยื่นคํารอง ไมสามารถทําใหประชาชนสวนใหญมี
สวนรวมไดอยางแทจริง เพราะฉะนั้น ไมวาดวยวิธีการใดๆ หรือรูปแบบการสงเสริมใดๆ ก็ตาม 
ควรใชควบคูกับรูปแบบการมีสวนรวมท่ีมีอยูในปจจุบัน 
  สวนอีก 1 ทาน ไดใหความเห็นวาในสวนของกระบวนการการมีสวนรวมนั้น ไมได
มีปญหาแตอยางใด แตตัวประชาชนเองไมเห็นความสําคัญของผังเมือง เพราะไมใชปญหาปาก
ทองท่ีสําคัญ ทําใหประชาชนละเลยท่ีจะเขารวมการประชุม 
 2. ปญหาและอุปสรรคของกระบวนการการมีสวนรวม 
  การรับรู 
  การรับรูนั้นนับเปนปญหาใหญ ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
เพราะถือเปนข้ันตอนแรกในกระบวนการมีสวนรวม ซ่ึงการรับรูท่ีไดมีการพูดถึงในการศึกษาคร้ังนี้ 
ไดแก การรับรูขาวสารประชาสัมพันธ การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ซ่ึงการ
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ประชาสัมพันธยังไมสามารถเขาถึงประชาชน ซ่ึงท้ังหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดพยายามทําการ
ประชาสัมพันธใหมากที่สุด ซ่ึงปญหาที่พบคือ ยังไมสามารถติดตามตรวจสอบวาการจัดใหมีส่ือ
ประชาสัมพันธนั้น ไดผลเพียงใด สามารถเขาถึงประชาชนหรือไม 
  ความสนใจเขามามีสวนรวม 
  ปญหาเร่ืองความสนใจเขามามีสวนรวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
นั้นเปนปญหาท่ียากจะแกไข เพราะตอใหมีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงแลว หากประชาชนยังไมให
ความสนใจท่ีจะเขารวมกระบวนการมีสวนรวมยอยไมเกิดผล 
  ในพื้นท่ีผังเมืองรวมหัวหินนั้น อยูในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงในปญหา
ประเด็นนี้ทางหนวยงานที่เกี่ยวของไดทําการสนับสนุน และจัดต้ังเครือขายประชาชนข้ึนมา ซ่ึงเปน
ภาพผลรวมของจังหวัด โดยในข้ันแรกไดนําผูนําชุมชนมาเปนสมาชิกกลุมแรก โดยมีประธานกลุม 
1 ทาน และรองประธานอีก 3 ทาน โดยแบงเปนเขตเหนือ กลาง ใต โดยหัวหินจะอยูกลุมทางเหนือ
ของจังหวัด โดยการแบงกลุมนี้จะยังไมมีรูปแบบท่ีเปนทางการมากนักเพราะอยูในชวงเร่ิมแรกของ
การจัดตั้ง โดยเขตเหนือนั้น จะมี อ.หัวหินปราณบุรี สามรอยยอด สวนทางใตจะอยูตั้งแต อ. บาง
สะพานลงไปจนสุดเขตจังหวัดสวนท่ีเหลือจะเปนเขตกลาง ซ่ึงกลุมเครือขายประชาชนน้ี อาจยังไม
เขมแข็งมากนัก เพราะอยูในชวงแรกเร่ิมของการจัดต้ัง อีกท้ังยังมิใชเปนการรวมกลุมกันเองของ
ประชาชน อีกทั้งกลุมเครือขายนี้ไดมีการจัดต้ังเพียง 1 ปเศษเทานั้น แตอยางไรก็ตามทางหนวยงานท่ี
เกี่ยวของมีความหวังวา ในการจัดต้ังกลุมเครือขายประชาชนในคร้ังนี้จะทําใหประชาชน เร่ิมมีความ
สนใจในการมีสวนรวม ในการวางผังเมืองมากข้ึน 
  นอกจากปญหาการไมสนใจเขาสูกระบวนการการมีสวนรวมแลวนั้น ยังมีปญหา การ
เพิกเฉยตอปญหาอีกดวย จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญไดระบุวา เนื่องจากปญหาผังเมืองไมใชปญหา
ปากทองของชาวบานท่ีจะสรางผลกระทบใหกับประชาชนอยางเห็นไดชัด อีกท้ังผังเมืองยังไมสามารถ
ทําใหเห็นเปนรูปธรรมได ภายในเวลาอันส้ัน ซ่ึงถือไดวาผังเมืองเปนเร่ืองท่ีตองอาศัยระยะเวลาท่ี
ยาวนาน กวาจะใหประชาชนเห็นเปนรูปเปนราง และเห็นถึงความสําคัญในการวางผังเมือง 
  ซ่ึงจากสาเหตุท่ีไดกลาวมาแลวนั้น ยังมีเหตุผลอีกบางประการท่ีทําใหการเขามามี
สวนรวมในการวางผังเมืองนั้นก็คือ การเกิดคาใชจายตางๆในการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ประชาชน เชน หากมีการประชุมท่ีตองมีการเดินทาง จะทําใหประชาชนท่ีอยูไกลตองเสียคาใชจาย 
ประชาชนจึงไมอยากเขาสูกระบวนการการมีสวนรวม 
  นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอ่ืนๆท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม เชน ไมสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดเต็มท่ี สืบเนื่องจากหลายๆปญหาเชน ไมเขาใจในเนื้อหาการวางผังเมือง และปญหา 
กลุมจัดต้ังยึดไมค ซ่ึงปญหานี้ ทําใหประชาชนไมสามารถแสดงความคิดเหน็ไดเต็มท่ี อีกทัง้บรรยากาศ
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ในการประชุมนั้นเปนทางการ ยิ่งเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหประชาชนรากหญาไมกลาแสดงความ
คิดเห็น ในส่ิงท่ีตนคิดออกมาดวยท้ังอึดอัดในบรรยากาศ การประชุมท่ีเปนทางการและจํานวน
ผูเขารวมประชุม  
 3. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบ

กลุมยอย 
  หากพูดถึงรูปแบบการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นแบบกลุมยอยนั้นยอมมีผลดี 
หากไดมีการใชควบคูกับรูปแบบการประชุมรับฟงความคิดเห็นแบบปจจุบันซ่ึงเปนไปตามกฎหมาย
โดยแบงขอดีออกไดดังนี้ 
  ลดความขัดแยง ถึงแมวาในพื้นท่ีวางผังเมืองรวมหัวหินนั้นจะไมเกิดความขัดแยง
อยางชัดเจน แตเปนธรรมดาท่ีจะตองเกิดความคิดเห็นไมตรงกัน ซ่ึงหากใชวิธีการแบงกลุมใหเปน
กลุมเล็กลง อาจแบงตามพ้ืนท่ีหรือองคกรยอมเปนการลดการเผชิญหนากันและมีโอกาสทําความ
เขาใจกับประชาชนมากข้ึน ขอมูลสามารถเขาถึงประชาชนไดงายกวา ซ่ึงถือเปนการลดความขัดแยง
ไดดีกวา การจัดประชุมภายในครั้งเดียวกันได นอกจากนี้หนวยงานท่ีเกี่ยวของยังสามารถนําผลสรุป
ท่ีไดจากแตละกลุมมาสรุป ทําใหขอมูลที่ไดครอบคลุมและท่ัวถึงกวา 
  เขาถึงประชาชนมากข้ึน เม่ือมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นแบบกลุมยอยแลว
นั้นยอมเปนการเปดโอกาสใหประชาชนรากหญา สามารถมีโอกาสมากข้ึนท่ีจะแสดงความคิดเห็น 
ทําใหไดขอมูลท่ีแทจริง จากความตองการในพื้นท่ี ซ่ึงเปนประโยชนอยางมาก ในการใชเปนขอมูล
เพื่อใชในการวางผัง และยังสามารถทําความเขาใจกับประชาชนใหประชาชนไดเขาใจและเนน
ความสําคัญ ใหประชาชนไดตื่นตัวท่ีจะเขารวมประชุมมากข้ึน เปนการสงเสริมใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมกับหนวยงานไดมากข้ึน 
  สะดวก การประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชนแบบกลุมยอย จะทําใหประชาชนมี
ความสะดวกและสบายมากขึ้น เม่ือมีการจัดประชุมเพราะ การจัดประชุมสามารถจัดไดภายใน
ชุมชน ไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางสามารถแสดงความคิดเห็นไดงายขึ้นเพราะการ
จัดประชุมมีรูปแบบเปนกันเองมากกวาการจัดประชุมแบบใหญ และมีผูรวมประชุมมาก อีกทั้งหาก
ประชาชนขัดของไมสามารถมารวมประชุมได ก็ยังสามารเขารวมประชุมไดอีกเพราะตองมีการ
ประชุมอีกหลายคร้ัง ถึงแมวา การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นแบบกลุมยอย จะมีขอดีหลาย
ประการ และตองดําเนินการหลายคร้ัง อุปสรรค คือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีขอจํากัดดาน
งบประมาณ เวลา รวมถึงกําลังคนท่ีตองเขาไปดําเนินการ ทําใหหากตองมีการจัดการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นแบบกลุมยอยนั้นจะมีอุปสรรคพอสมควร 
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 4. ขอเสนอแนะตอมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองรวม 
  จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ไดนําเสนอขอแนะนําตอกระบวนการการมีสวนรวม 
โดยสามารถสรุปไดดังนี้ ควรเปดโอกาสและสงเสริมใหประชาชนรากหญาไดมีสวนรวมมากข้ึน
เพราะบอยคร้ังท่ีในพื้นท่ีอ่ืนๆ จะพบวาผูท่ีเขามาเรียกรองหรือแสดงความคิดเห็น จะเปนเพียงกลุม
บุคคลเดียวหรือกลุมพรรคพวกเดียวกัน รวมดังกลุมจัดต้ังข้ึนมาเพื่อเรียกรองสิทธิประโยชนสวนตัว 
ทําใหประชาชนท่ัวไป ไมสามารถใชสิทธิไดเต็มท่ี โดยหากสามารถทําใหประชาชนรากหญา เขาสู
กระบวนการการมีสวนรวมได ยอมทําให การวางผังเมืองนั้นเปนประโยชนตอสังคมมากกวาท่ี
เปนอยู 
 ตอเนื่องจากท่ีไดกลาวมาแลว การมีสวนรวมหากไมไดมาจากประชาชนจริงๆยอม
กอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี เพราะ การไดมาซ่ึงการมีสวนรวมจากกลุมบุคคลหรือพรรคพวกยอม
ทําใหขอเรียกรองเปนไปทางประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม สงผลทําใหวิชาชีพผัง
เมืองยิ่งลดตํ่าลงเทานั้น เพราะกลุมคนดังกลาวมักจะไมพูดจาดวยเหตุผล ไมเปนไปตามหลักผังเมือง
ท่ีตองเห็นประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 
 นอกจากนี้ การสนับสนุนใหประชาชนเห็นภาพ การวางผังเมืองรวมท่ีชัดเจนข้ึนไมวา
จะดวยวิธีใดก็ตาม การทําใหประชาชนเห็นภาพการวางผังเมืองท่ีชัดเจนข้ึนทําใหงายตอการเขาใจ 
การรับรู และจะตามมาซ่ึงความสําคัญของปญหารวมถึงประโยชนของการวางผังเมือง 
 

วิเคราะหทฤษฎี 

 1. การประชุมรับฟงความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็นเปนการประชุมท่ีเปนทางการ
และเปนการนําเสนอขอเท็จจริง ซ่ึงในการมีสวนรวมของประชาชน การประชาพิจารณถือเปนการ
ประชุมตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ซ่ึงหากพิจรณาแลวการประชุมในลักษณะน้ี กลับทําใหเกิดผลแย
ในการนําประชาชนเขามารวมกันพยายามที่จะแกไขปญหา โดยอาจเนนใหเห็นถึงความแตกตาง
และขัดแยงของผลประโยชน ก็เปนไดหากขาดซ่ึงความเขาใจ 
  นอกจากนี้คนจํานวนมากท่ีไดเขารวมการประชุมในลักษณะนี้ หากตองการเสนอ
ความคิดมักจะมีความวิตกท่ีจะพูดตอหนาท่ีประชุมกลุมใหญ หรือแมกระทั่งการไขขอของใจหาก
เกิดข้ึนยอมไมไดรับการตอบขอสงสัย สวนขอดีนั้น การประชุมลักษณะน้ีจะไดเห็นภาพรวมท่ี
เกิดข้ึนและทิศทางในการหาขอสรุปของประชาชนสวนใหญและความคิดเห็นความตองการของ
กลุมตางๆหรือชุมชนตางๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 83 

 2. การประชุมกลุมยอย  การประชุมในลักษณะนี้มีขอดีคือ เปนการประชุมท่ีไมเปน
ทางการ รูปแบบสามารถยืดหยุยไดสูงตามแตละชุมชน รูปแบบการประชุมแบบนี้จะชวยลดความ
ขัดแยง การเผชิญหนา ซ่ึงเปนอุปสรรคในการหาขอสรุปในการจัดประชุมท่ีมีในการประชุมกลุม
ใหญ อีกท้ังเปนการประชุมท่ีใหความรูและไขขอสงสัยใหกับประชาชนท่ีเขารวมประชุมอีกดวย แต
เนื่องจาก การจัดประชุมในลักษณะนี้เปนการจัดประชุมเฉพาะเจาะจงกลุม ซ่ึงขอคิดเห็นท่ีไดไม
สามารถอางอิงถึงกลุมอ่ืนหรือชุมชนอ่ืนไดท้ังหมด ทําใหตองมีการจัดประชุมกลุมใหญเพิ่มดวยเพื่อ
ทราบขอคิดเห็นของภาพรวมอีกคร้ัง 
  อยางไรก็ตาม การวางรุปแบบในการการประชุมรับฟงความคิดเห็นแบบมีสวนรวม
นั้นควรคํานึงถึง สถานการณความแตกตางของเนื้อหาหรือแมกระท่ังความแตกตางของประชาชน
แตละพื้นท่ี  การนําเทคนิคและรูปแบบท่ีหลากหลายมาใชใหเหมาะสมกับกลุมประชาชน ยอมเกิด
ผลลัพธท่ีดีกวา เชนการนําขอดีของการจัดประชุมกลุมใหญมาใชควบคูกับการจัดประชุมกลุมยอย
เพื่อลดขอจํากัดท่ีไดจากการแยกประชุมในแตละชุมชน เพื่อรับรูถึงความคิดเห็นจากประชาชนท่ี
มากข้ึน 
 
การพิสูจนสมมุติฐาน 
 จากการกําหนดปญหาการวจิัยวา รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
วางผังเมืองนัน้มีความเหมาะสมหรือไม ไดทําการกําหนดสมมุติฐานไวท้ังส้ิน 1 สมมุติฐาน สามารถ
นํามาพิสูจน สมมุติฐานไดดังนี้ 
การท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนอยนั้นมีผลมาจาก รูปแบบการมีสวน
รวมในกระบวนการวางผังเมืองนั้นยังไมเหมาะสม 
 จากการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติ วิเคราะหขอมูลเพื่อพิสูจน สมมุติฐานไดยอมรับ
สมการ H1 : pAB ≠ 0 และปฏิเสธ H0  : pAB = 0 โดยจากการวิเคราะหตรวจสอบคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธหรือคา r นั้นปรากฏวาคา r  = .342  แสดงใหเห็นวารูปแบบของการมีสวนรวมและการ
มีสวนรวมในกระบวนการการวางผังเมืองของประชาชนน้ันมีความสัมพันธกัน 
 ผลจากแบบสอบถามระบุวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา การประชุมรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการการวางผังเมืองนั้น มีความเหมาะสมในระดับนอย คิด
เปนรอยละ 76.3 โดยกลุมตัวอยางใหความเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลทําใหระดับความเหมาะสมการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นยังนอยมีหลายปจจัย ดังจะกลาวในบทถัดไป 
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 ในบทนี้ไดกลาวนําเสนอผลการศึกษาท่ีไดท้ังแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ผลท่ีได
จากแบบสอบถามปรากฏวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความเห็นวา ผังเมืองนั้นมีประโยชน
และสามารถชวยแกปญหาได อีกท้ังยังมีทัศนคติวาประชาชนควรเขามามีสวนรวมมากกวาท่ีเปนอยู
นี้ แตเนื่องจากผูตอบแบบสอบถามคิดวารูปแบบการประชุมรับฟงความคิดเห็นยังเหมาะสมนอย
สงผลทําให ประชาชนยังไมเขารวมมากเทาท่ีควร จากผลที่ไดสามารถนําไปสูการพิสูจนสมมุติฐาน
และการนําองคความรูไปประยุกตใชในการปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมในข้ันตอนการประชุม
รับฟงความคิดเห็น ซ่ึงจะไดกลาวในบทตอไป 
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บทท่ี 6 
 

การอภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

 จากผลการศึกษาท่ีไดรับจากการทําแบบสอบถามแลวนั้น ในบทนี้ไดนําผลที่ไดจาก
การศึกษามาอภิปราย อีกท้ังยังไดนําเสนอขอเสนอแนะ การมีสวนรวมท่ีไดจากการศึกษา เพ่ือเปน
แนวทางการดําเนินงานในอนาคตอีกดวย 
 
การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการกําหนดปญหาการวิจัยวา รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
วางผังเมืองนั้นมีความเหมาะสมหรือไม ไดมีการกําหนดสมมุติฐานไว 1 สมมุติฐาน และผลจาก
การศ ึกษาสามารถนํามาพิส ูจน  สมมุต ิฐานไดด ังนี ้ การที ่ประชาชนเขามาม ีส วนร วมใน
กระบวนการวางผังเมืองนอยนั้นมีผลมาจาก รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนั้น
ยังไมเหมาะสม โดยจากการวิเคราะหตรวจสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธหรือคา r นั้น  ปรากฏวา
คา r  = .342  แสดงใหเห็นวารูปแบบของการมีสวนรวมในกระบวนการการวางผังเมืองนั้นมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในกระบวนการการวางผังเมืองของประชาชน 
 โดยผลจากการศึกษาสามารถแบง กลุมตัวอยางไดเปน 2 กลุม คือ กลุมผูท่ีเคยเขารวม
ประชุมรับฟงความคิดเห็นและไมเคย ดังนี้  

1. กลุมผูเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความเห็นประชาชน  
  กลุมนี้ มีท้ังส้ิน 63 ราย จากผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 397 ราย คิดเปนรอยละ 16 
ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมีผูท่ีเห็นวารูปแบบการประชุมรับฟงความคิดเห็นมีความ
เหมาะสมในระดับมาก มี 12 ราย คิดเปนรอยละ 19 ระดับปานกลาง 2 ราย คิดเปนรอยละ3 ระดับ
นอย 44 ราย คิดเปนรอยละ 70 และ ระดับท่ีนอยท่ีสุด 5 ราย คิดเปนรอยละ 8 คาเฉล่ียท้ังหมดอยูท่ี 
ระดับ 2 หมายความวา ผูเคยเขารวมประชุมคิดวารูปแบบการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นนั้นมี
ความเหมาะสมในระดับนอย  
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แผนภูมิท่ี 14  แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเขารวมประชุมในดานความเหมาะสม
ของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง 

 
  ซ่ึงผลจากแบบสอบถามนั้นสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้  
  1.1 ระยะเวลาในการประชุมรับฟงความคิดเห็น 
   ระยะเวลาที่ใชในการประชุมนั้นเปนเวลาที่นาน  ผูท่ีเขารวมประชุมเห็นวา เปน
เวลาท่ีนานเกินไป สงผลใหผูท่ีสนใจจะรวมเขาฟงอาจเกิดการเบ่ือหนายได เนื่องจากมีเนื้อหาท่ีมาก 
อีกทั้งผูท่ี มีสวนไดเสียนั้นมักจะใชเวลานานในการแสดงความคิดเห็นท่ีนาน  เพราะฉะน้ัน จึงไมนา
แปลกใจท่ีผูเขารวมมักจะเปนกลุมเดียวหรือไมกี่กลุม ท่ีมีผลกระทบหรือเสียผลประโยชน  
  1.2 เนื้อหาเขาใจยาก 
   ในการจัดการประชุมแตละคร้ังจะมีเนื้อหาท่ีมากมายเก่ียวกับการผังเมืองท่ีทํา
ใหชาวบานไมเขาใจเนื้อหาและความหมาย ซ่ึงดวยเนื้อหาท่ีเขาใจยากนี่เองท่ีทําใหประชาชนรูสึกวา 
การที่เขารวมประชุมนั้นเปนการเสียเวลา เพราะถึงจะเขารวมประชุมแตก็ไมเกิดความเขาใจในผัง
เมืองมากข้ึน และรูสึกประหมา จนไมตองการที่จะแสดงความคิดเห็น 
  1.3 การแสดงความคิดเห็น  
   ในการประชุมท่ีเกิดข้ึนนั้น ปะชาชนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นไม
ท่ัวถึง เนื่องจากผูท่ีแสดงความคิดเห็นนั้นเปนกลุมท่ีเสียผลประโยชน ท่ีตองการแสดงความคิดเห็น
อยางเต็มท่ี เปนผลใหประชาชนทานอ่ืนไมสามรถแสดงความคิดเห็นไดเต็มท่ี นอกจากนี้ประเด็นท่ี
ทําใหรูสึกวาไมสามารถแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นได คือ ในบรรยากาศท่ีประชุม มีขนาดใหญผูรวม
ประชุมมาก ทําใหเกิดความรูสึกประหมา ไมกลาท่ีจะเสนอความคิดเห็นใดๆ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

87 

  นอกจากผลจากการอภิปรายแบบสอบถามแลวนั้น ยังมีผลจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญวา รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองในปจจุบันอาจยังไมเหมาะสม 
เพราะไมสามารถทําใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมไดมากพอ  นอกจากนี้ ประเด็นท่ีเปน
ปญหาท่ีสําคัญไมแพ รูปแบบท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมประชุมคือการไมมีความรูความ
เขาใจในการวางผังเมือง เปนผลใหประชาชนเพิกเฉยตอปญหาและ การมีสวนรวมในการเขารวม
ประชุมเพราะไมใชปญหาปากทองโดยตรง อยางไรก็ตาม การใหความรูและการสงเสริมประชาชน
เห็นความสําคัญของการวางผังเมืองตลอดจนการมีสวนรวมเปนเร่ืองท่ีสําคัญ  รวมไปถึงการเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขาสูกระบวนการการมีสวนรวมดวยการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมจึงมี
ความสําคัญมาก 
  สอดคลองกับงานวิจัยของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  วาดวย
โครงการศึกษาเร่ืองหลักกฎหมายผังเมืองและระบบการผังเมืองของตางประเทศ กรณีศึกษา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  สามารถสรุปไดวาการมีสวนรวมของประชาชนถือไดวาเปนหัวใจสําคัญ
ของการวางผังเมืองรวม เพราะเปนการออกแบบกฎหมายทีมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชนทุกคน 
ผังเมืองรวมจึงควรถูกจึงทําข้ึนโดยความเห็นชอบจากประชาชนสวนใหญดังนั้นการกําหนดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 1 คร้ัง จึงถือวาเปนการจํากัดโอกาสของประชาชน
เกินไป  
 2. กลุมผูท่ียังไมเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความเห็นประชาชน  
 

 
 
แผนภูมิท่ี 15 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเขารวมประชุมในดานความเหมาะสม

ของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง 
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  กลุมนี้ มีท้ังส้ิน 334 ราย จากผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 397 ราย คิดเปนรอยละ 84 
ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมีผูท่ีเห็นวารูปแบบการประชุมรับฟงความคิดเห็นมีความ
เหมาะสมในระดับมาก มี 8 ราย คิดเปนรอยละ 2 ระดับปานกลาง 64 ราย คิดเปนรอยละ19 ระดับ
นอย 259 ราย คิดเปนรอยละ 78 และ ระดับท่ีนอยท่ีสุด 3 ราย คิดเปนรอยละ 1 คาเฉล่ียท้ังหมดอยูท่ี 
ระดับ 2 หมายความวา ผูเคยเขารวมประชุมคิดวารูปแบบการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นนั้นมี
ความเหมาะสมในระดับนอย ซ่ึงผลจากแบบสอบถามน้ันสามารถระบุไดวา ผูท่ีไมเคยเขารวม
ประชุมรับฟงความคิดเห็นนั้น ระบุสาเหตุปญหา ดังนี้ 
  2.1 สถานท่ีในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น 
   สถานท่ีใชในการจัดประชุมนั้นดวยพื้นท่ีในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหินนั้นมี
ลักษณะยาว  การกระจายตัวของแตละชุมชนจึงมากตามไปดวยทําให ประชาชนบางชุมชนตองเดิน
ทางไกลกวาจะมาถึงท่ีประชุม ซ่ึงบางคร้ังมีคาใชจายในการเดินทางมาเพ่ือประชุม ผูตอบ
แบบสอบถามบางสวนระบุวา ถามีการจัดประชุมแยกเปนตามชุมชนตางๆ จะเปนการอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนมากข้ึน รวมถึงชวยประหยัดคาใชจายและสะดวกในการเดินทาง  
  2.2 การประชาสัมพันธไมท่ัวถึง 
   การประชาสัมพันธ นับเปนการเปดโอกาสประชาชนใหไดเขาถึงการมีสวน
รวม ในข้ันตอนแรกๆ ประชาชนสวนใหญระบุวา ไมทราบและไมเห็นเร่ืองการประชาสัมพนัธวาจะ
มีการจัดประชุมเมื่อใด เม่ือไมทราบวาจะมีการจัดประชุมเมื่อใด ประชาชนก็ไมสามารถเขามามีสวน
รวมในการประชุมรับฟงความคิดเห็นการวางผังเมืองแลว 
  2.3 เวลาท่ีใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็น 
   การประชุมท่ีเกิดข้ึน เม่ือป 2547 นั้นจัดข้ึนในเวลาทําการ ซ่ึงประชาชนสวน
ใหญจะไมสะดวก เนื่องจากเปนเวลาที่ทํางาน หากเขาประชุม จําเปนตองลางาน หรือ ตองปดกิจการ
ทําใหไมสะดวกท่ีจะเขารวมประชุมได  
 
ขอเสนอแนะการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมือง 
 จากการศึกษาสามารถสรุปเพื่อเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมดังน้ี 
 1. รูปแบบการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น 
  อุปสรรคและปญหาตอการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นไมวาจะเปนความไม

สะดวกของวัน เวลา และสถานท่ีนั้น ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นใหเหมาะสมกับประชากรมากข้ึน โดยนอกเหนือจากการจัดใหมีการจัดประชุมคร้ังใหญ
เพียง 1 คร้ังหรือมากกวานั้น ควรจัดรูปแบบใหมีการจัดการประชุมแบบกลุมยอยรวมดวย เพราะทํา
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ใหประชาชนสะดวกมากข้ึนในการเดินทาง เวลา รวมถึงสามารถลดความขัดแยงลงได อีกท้ัง
ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางท่ัวถึงและมีโอกาสอธิบายหากมีขอสงสัยเกิดข้ึน 
การประชุมกลุมยอยยังสามารถทําใหบรรยากาศเปนทางการได ลดบรรยากาศท่ีเปนทางการในการ
ประชุมอีกดวย ซ่ึงผลจากแบบสอบถามน้ันสามารถแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
  1.1 กลุมผูเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความเห็นประชาชน  
   มีท้ังส้ิน 63 ราย จากผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 397 ราย ซ่ึงสามารถคิดเปนรอย
ละ 16 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด โดยมีผูท่ีเห็นดวยกับรูปแบบการประชุมรับฟงความคิดเห็น
กลุมยอยในระดับมากท่ีสุดจํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 28 ระดับมาก 29 ราย คิดเปนรอยละ 46  
ระดับปานกลาง 13 ราย คิดเปนรอยละ21 และระดับนอย3 ราย คิดเปนรอยละ 5 คาเฉล่ียท้ังหมดอยูท่ี 
ระดับ 4 หมายความวา ผูเคยเขารวมประชุมเห็นดวยกับรูปแบบการจัดประชุมเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นกลุมยอยนั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก 
  1.2 กลุมผูไมเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความเห็นประชาชน  
   มีท้ังส้ิน 334 ราย จากผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 397 ราย ซ่ึงสามารถคิดเปน
รอยละ 84 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด โดยมีผูท่ีเห็นดวยกับรูปแบบการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นกลุมยอยในระดับมากท่ีสุดจํานวน 140 ราย คิดเปนรอยละ 42 ระดับมาก 133 ราย คิดเปน
รอยละ 40  ระดับปานกลาง 50 ราย คิดเปนรอยละ15 ระดับนอย1 ราย และนอยท่ีสุด จํานวน 10 ราย 
คิดเปนรอยละ 3  คาเฉล่ียท้ังหมดอยูท่ี ระดับ 4 หมายความวา ผูเคยเขารวมประชุมเห็นดวยกับ
รูปแบบการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นกลุมยอยนั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 ซ่ึงสอดคลองกับผลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ พบวา  ไมวาจะปญหาและอุปสรรค
ของกระบวนการการมีสวนรวมในหลายๆ ประเด็น เชน ไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดเต็มท่ีหรือ
ปญหากลุมจัดต้ังและไมเขาใจในเนื้อหาภาษาของผังเมือง สามารถแกปญหาไดหากมีการจัดประชุม
รับฟงแบบกลุมยอย เพราะจะทําใหขนาดของการประชุมรับฟงความคิดเห็นมีขนาดเล็กลง เปน
กันเองมากข้ึน แกปญหาบรรยากาศที่เปนทางการไดสงเสริมใหประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นไดและสามารถลดความขัดแยงลงได อีกท้ังการจัดแบงการประชุมใหเล็กลงยังทําให
ประชาชนเขาถึงมากข้ึน มีผลทําใหประชาชนรากหญาสามารถเขาถึงการมีสวนรวมมากข้ึนตามมา 
ลดปญหากลุมจัดต้ังยึดไมค อีกท้ัง การประชุมกลุมยอย จะสามารถอํานวยความสะดวก กับ
ประชาชนท้ังเร่ืองเวลา สถานท่ีและคาใชจาย 
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 โดยพัชรี สิโรรส (2546 : 4-13) ก็ไดกลาววา  รูปแบบการประชุมกลุมยอยหรือสนทนา
กลุมยอย(Focus Group) นั้น  เปนวิธีการเพื่อสํารวจความคิดเห็นและประกอบการตัดสินใจ การ
ประชุมกลุมยอยจัดอยูในระดับการมีสวนรวมบางสวน โดยเทคนิคนี้สามารถใชรวมกันหรือเลือกใช
กับเทคนิคอ่ืนๆ ได  เชน ในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในพื้นท่ีแตละพื้นท่ีนั้นควรแบงพ้ืนท่ี
เปนกลุมๆ เพ่ือใชเทคนิคการประชุมยอย อาจแบงตามเขตชุมชนแตละชุมชนโดยประชุมยอยในแต
ละชุมชนอยางนอย1คร้ัง ในพื้นท่ีท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นสะดวกท้ังสถานท่ีและบรรยากาศในการ
จัดการประชุม  โดยนับวาความสําเร็จของการมีสวนรวมนั้น คือการจัดใหประชาชนมีสวนรวมอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะผูท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการหรือการตัดสินใจ ซ่ึงทําใหไดขอตกลงและ
การตัดสินใจท่ีกวางขวางและรอบคอบตามมา ดังนั้น การใชรูปแบบการประชุมกลุมยอยและการ
ประชุมแบบกลุมใหญดวยกันจะทําสงเสริมใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมมากข้ึน 
   มีโครงการหลายโครงการท่ีใชรูปแบบการจัดปรุมกลุมยอย เชน โครงการจางท่ี
ปรึกษาสํารวจออกแบบแผนแมบทเพ่ือแกปญหาการจราจรในพื้นท่ีเขตลาดกระบัง ดําเนินการ
ประชุมกลุมยอยคร้ังท่ี 1 ผูเขารวม 28 ทาน วันท่ี 4 เมษายน 2555 ณ หองปรชุมช้ัน 3 สํานักงานเขต
ลาดกระบังเวลา 14.00-16.00 น. หรือในข้ันตอนการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงท้ังดาน
คุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรมชาติ และสุขภาพ โครงการเข่ือนแมวงก จ.นครสวรรค ไดทําการ
จัดการประชุมกลุมยอยเชนเดียวกัน โดยแยกเปนกลุมพื้นท่ี โดยกลุมท่ี 1 ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2555 
ซ่ึงมีเขารวม 50 ทาน ณ. ท่ีหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเขาชนกัน อําเภอแมวงก จังหวัด 
นครสวรรค สวนกลุมท่ี 2 คือ กลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นท่ี อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค และ 
อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี มีผูเขารวมประชุม 60 ทาน จัดประชุมณ ท่ีวาการอําเภอลาดยาว 
จ.นครสวรรค เม่ือวันท่ี 14/3/55 นอกจากน้ียังมีโครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจออกแบบโครงการ
กอสรางถนนตามแนวผังเมือง ค. 1 เช่ือมตอถนนรามอินทราถึงถนนพหลโยธิน-ถนนรัตนโกสินทร
สมโภชโดยจัดการประชุมกลุมยอยไปแลว 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ท่ีศาลาประชาคมหมูบานไปรษณียนิเวศ 
เม่ือวันท่ี 23/4/55 เวลา 13.00-16.00 น.  สวนคร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30/4/55 เวลา 13.00-16.00 น. ท่ี ศูนย
กีฬารามอินทรา  
   ดังนั้นแนวทางในการจัดการประชุมยอยมีขอแนะนําในดานสถานท่ีคือควรเปน
สถานท่ีท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีเขาถึงงายดังจากตัวอยางจะเปนหองประชุมประจําองคการบริหารสวน
ตําบลหรือศูนยกีฬาหรือศาลาประชาคม เวลาน้ันควรเปนเวลาที่ประชาชนสะดวกในการเขารวม
ไดแกเวลาหลังเลิกงาน หรือชวงท่ีไมติดภารกิจ สวนระยะเวลานั้นควรจัดเปนชวงระยะเวลาไมนาน
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หรือไมยืดเยื้อเกินไปเชน จัดเฉพาะชวงบาย  การแบงกลุมนั้นจากโครงการจะระบุจากเขตชุมชนท่ี
อยูอาศัยท้ังหมด ดังนั้น ควรแยกจัดตามแตละชุมชนเพื่อไมใหกลุมใหญจนเกินไป 
 2. การจัดส่ือประชาสัมพันธและใหความรู 
  การประชาสัมพันธและใหความรูกับประชาชนน้ันเปนประตูบานแรกท่ีเปดให
ประชาชนเขามาสูกระบวนการการมีสวนรวม เพราะการประชาสัมพันธท่ียังไมท่ัวถึงทําใหเกิด
ปญหา ประชาชนไมทราบขาวสารการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น ดังนั้นการประชาสัมพันธ
ตองเขาถึงประชาชนและควรมีการตรวจสอบการประชาสัมพันธวาไดผล สามารถประกาศให
ประชาชนไดรูอยางท่ัวถึงกัน นอกจากการประชาสัมพันธ ใหความรูท่ัวไปจนถึงประโยชนของผัง
เมือง เพื่อใหประชาชน ซ่ึงควรนําผังเมืองใหเปนปญหาของประชาชนทุกคนในพื้นท่ี เพื่อลด
ความรูสึกผังเมืองเปนเร่ืองไกลตัว โดยพิจารณาจากส่ือท่ีคนในทองท่ีใหความสนใจตามแตละพื้นท่ี
เชน พื้นท่ีท่ีมีวิทยุกระจายเสียงควรใชส่ือวิทยุกระจายเสียงในการใหความรูแกประชาชนอยาง
สมํ่าเสมอในชวงกอนท่ีจะมีการจัดประชุมตามท่ีจารุวรรณ  อรุณฤกษ (2542 : 2) ไดกลาววา การ
ประชาสัมพันธเปนงานท่ีตองกระทําอยางตอเน่ือง  และใหเวลา  การประชาสัมพันธจึงถือเปนงานท่ี
ตองต้ังอยูบนพื้นฐานของความถูกตองเปนจริง และผลประโยชนของประชาชน   
 จากการอภิปรายผลดังขางตนแลวนั้น ไดแบงออกเปน 2 กลุม คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ี
เคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นแลวและอีกกลุมท่ียังไมเคยไดเขารวมประชุม ซ่ึงให
เหตุผลและปญหาในการประชุมท่ีแตกตางกัน จากนั้นจึงนํามาซ่ึงการเสนอแนะแนวทางรูปแบบการ
จัดการประชุม แบบกลุมยอยรวมดวย แสดงใหเห็นวาประการจัดประชุมนั้นจะตองมีรูปแบบท่ียืด
หยุยข้ึน ตามโอกาส สภาพแวดลอม และวัฒนธรรมของแตละพื้นท่ี โดยท่ีหัวหินนี้ประชาชนเห็นวา 
นอกจากการจัดประชุมกลุมใหญแลวควรมีการจัดปะชุมกลุมยอยเพิ่มเติมดวย เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
มีสวนรวมของประชาชน 
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บทท่ี 7 
 

สรุป 
 

 ในบทสรุปของการศึกษาหาแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน

ในกระบวนการ การวางผังเมืองหัวหินนั้นไดกลาวถึง การสรุปสาระสําคัญและผลการวิจัยที่ได
จากการวิเคราะหผลการศึกษาในบทที่แลวมา โดยเกริ่นนําภาพรวมของการวิจัยและผลการ
พิสูจนสมมุติฐาน รวมทั้งยังไดนําเสนอขอเสนอแนะ ในการศึกษาขั้นตอไปและขอบกพรองของ
งานวิจัยดังตอไปนี้ 
 

สรุปสาระสําคัญและผลการวิจัย 

 สรุปสาระสําคัญของการวิจัย 

 ในการศึกษาหาแนวทางเพ่ือพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

วางผังเมือง เมืองหัวหินนั้น ไดกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาปจจัยที่เปนปญหา และ
อุปสรรคของประชาชนตอการมีสวนรวมรวมถึงศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการมีสวนรวมใน

การวางผังเมือง ของประชาชนในเขตพื้นท่ี ผังเมืองรวม เมืองหัวหินและศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนา
รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางผังเมือง  โดยไดบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว
คือ ทราบทัศนคติดานความเหมาะสมของรูปแบบในการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน  รวมถึงประเด็นท่ีเปนปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลทําใหประชาชนเขารวมประชุมนอย  จน
นํามาสูแนวทางเพ่ือพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในข้ันตอนการการประชุมเพื่อรับ

ฟงความคิดเห็น 
 ประเด็นปญหาการวิจัยท่ีผูวิจัยไดกําหนด คือ รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน ใน
กระบวนการการวางผังเมืองเมืองนั้นมีความเหมาะสมหรือไม จากนั้นผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานใน
การวิจัยดังนี้  
 การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนอยนั้น มีผลมาจาก
รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนั้นยังไมเหมาะสม 
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 การศึกษาทฤษฎีแนวคิด 
 จากการศึกษาหลักการบริหารจัดการกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนของพัชรี สิ
โรรส (2546 : 2-4) ไดระบุวา  ปจจัยความสําเร็จของกระบวนการมีสวนรวมนั้นคือความสามารถใน
การจัดการใหประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง โดยเฉพาะผูท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการหรือ
การตัดสินใจ ซ่ึงการมีสวนรวมอยางกวางขวางจะนํามาซ่ึงขอตกลงรวมกันและการตัดสินใจท่ี
รอบคอบมากข้ึน นอกจากนี้การเลือกรูปแบบหรือเทคนิค การมีสวนรวมของประชาชนตองคํานึงถึง
ความเหมาะสมของโครงการ ความหลากหลายและลักษณะที่แตกตางกันของพื้นที่ (พัชรี สิโรรส 
2546 : 2-7) 
 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
โครงการศึกษาเร่ืองหลักกฎหมายผังเมืองและระบบการผังเมืองของตางประเทศ กรณีศึกษา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ท่ีคณะผูศึกษาไดสรุปวา  การมีสวนรวมของประชาชนถือไดวาเปนหัวใจ
สําคัญของการวางผังเมืองรวม เพราะเปนการออกแบบกฎหมายทีมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชน
ทุกคน ผังเมืองรวมจึงควรถูกจึงทําข้ึนโดยความเห็นชอบจากประชาชนสวนใหญดังนั้นการ
กําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 1 คร้ัง จึงถือวาเปนการจํากัดโอกาส
ของประชาชน    
 การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการวิจัยในพ้ืนท่ีผังเมืองรวมหัวหิน ครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาลเมือง
หัวหิน มีประชากรท้ังส้ิน 54,417 คน โดยการกําหนดจํานวนประชากรตัวอยางนั้นไดใชตาราง
สําเร็จรูปของ Taro Yamanane ไดขนาดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 397 คน จากการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) และผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ในกระบวนการการวางผังเมืองรวม ซ่ึงเปนการ
กําหนดแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ดานขอมูลท่ีใชในการวิจัย ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดานปฐมภูมิ (Primary Data) 
จากการสํารวจภาคสนามและการทําแบบสอบถาม รวมถึงแบบสัมภาษณ สวนขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ทําการรวบรวมและศึกษาจากทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยกําหนด
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคือ แบบสอบถามกับประชาชน ในเขตพื้นท่ีผังเมืองรวมเมืองหัวหิน แบง
เนื้อหาในแบบสอบถามเปน 4 ตอน 10 ขอ ไมรวมขอมูลสถานภาพสวนบุคคล ดานแบบสัมภาษณมี
คําถามท้ังส้ิน 4 ขอ ประเด็น 4 ขอ  
 ในการวิเคราะหขอมูลนั้นใชโปรแกรมทางสถิติ ไดการทําการรวบรวมและวิเคราะหผล
จากแบบสอบถาม หาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ(r) และนําผลท่ีไดจากแบบสัมภาษณมาวิเคราะห
เชิงพรรณนา เพื่อสนับสนุนผลจากแบบสอบถามใหนาเช่ือถือมากข้ึน 
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 สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยไดกําหนดสมมุติฐาน เพื่อหาคําตอบไวลวงหนานั้น หลังจากทําการเก็บ
รวบรวมขอมูล จากแบบสอบถามและใชโปรแกรมทางสถิติประมวลผลสามารถ พิสูจนสมมุติฐาน
ไดดังน้ี 
 การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนอยนั้นมีผลมาจาก 
รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนั้นยังมีความเหมาะสมในระดับนอย 
 ผลการวิเคราะหหาคา r = .342 ยอมรับสมการ H1  : pAB ≠ 0 และปฏิเสธ H1  : pAB ≠ 
0 โดย แสดงใหเห็นวารูปแบบของการมีสวนรวมในกระบวนการการวางผังเมืองนั้นมีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมในกระบวนการการวางผังเมืองของประชาชนเชิงบวก  โดยกลุมท่ีเคยผานการเขา
รวมประชุมนั้นมีทัศนคติเชิงบวกในดานความเหมาะสมขอรูปแบบการจัดประชุม แตไมมากอยูใน
ระดับท่ีนอย 
 โดยผลจากการศึกษาสามารถแบง กลุมตัวอยางไดเปน 2 กลุม คือ กลุมผูท่ีเคยเขารวม
ประชุมรับฟงความคิดเห็นและไมเคย ดังนี้  
 1. กลุมผูเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความเห็นประชาชน   
  คาเฉล่ียของท้ังกลุมอยูท่ี ระดับ 2 หมายความวา ผูท่ีเคยผานการเขารวมประชุมคิดวา
รูปแบบการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นนั้นมีความเหมาะสมในระดับนอย ซ่ึงผลจาก
แบบสอบถามนั้นสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้  
  1.1 ระยะเวลาในการประชุมรับฟงความคิดเห็นเปนเวลาที่นาน สงผลใหผูท่ีสนใจ
จะรวมเขาฟงอาจเกิดการเบื่อหนายได เนื่องจากมีเนื้อหาท่ีมาก อีกท้ังผูท่ีมีสวนไดเสียนั้นมักจะใช
เวลานานในการแสดงความคิดเห็นที่นาน  
  1.2 เนื้อหาเขาใจยากในการจัดการประชุมแตละคร้ังจะมีเนื้อหาที่มากมายเกี่ยวกับ
การผังเมืองท่ีทําใหประชาชนไมเขาใจเนื้อหาและความหมาย 
  1.3 การแสดงความคิดเห็น ในการประชุมท่ีเกิดข้ึนนั้น ปะชาชนมีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นไมท่ัวถึง เนื่องจากผูท่ีแสดงความคิดเห็นนั้นเปนกลุมท่ีเสียผลประโยชน ท่ี
ตองการแสดงความคิดเห็นทําใหประชาชนทานอ่ืนไมสามรถแสดงความคิดเห็นได 
 2. กลุมผูท่ียังไมเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความเห็นประชาชน  
  สวนคาเฉล่ียของท้ังกลุมอยูท่ี ระดับ 2 หมายความวา ผูเคยเขารวมประชุมคิดวา
รูปแบบการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นนั้นมีความเหมาะสมในระดับนอย ซ่ึงผลจาก
แบบสอบถามนั้นสามารถระบุไดวา ผูท่ีไมเคยเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นนั้น ระบุสาเหตุ
ปญหา ดังนี้ 
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  2.1 สถานท่ีในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น เนื่องจากพ้ืนท่ีหัวหินนั้นมีลักษณะ
ภูมิประเทศท่ียาวทําใหบางพื้นท่ีอยูไกลจากสถานท่ีจัดการประชุม 
  2.2 การประชาสัมพันธไมท่ัวถึงทําใหประชาชนไมทราบขาวการจัดประชุม 
  2.3 เวลาท่ีใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นเนื่องจากเปนเวลาทํางานและเปน
เวลาราชการ ทําใหประชาชนไมสะดวกท่ีจะเขารวมประชุม 
  นอกจากนี้ยังมีผลจากการสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญวา รูปแบบการมีสวนรวมใน
กระบวนการวางผังเมืองในปจจุบันอาจยังไมเหมาะสม เพราะประชาชนท่ีเขาสูกระบวนการสวน
รวมยังมีจํานวนท่ีนอยอยู โดยสอดคลองกับหลักการบริหารจัดการกระบวนการมีสวนรวม (พัชรี สิ
โรรส 2546) ท่ีระบุวา ความสําเร็จของการมีสวนรวมอยางกวางขวาง โดยเฉพาะผูท่ีมีผลกระทบ ซ่ึง
การมีสวนรวมอยางกวางขวาง จะนํามาซ่ึงขอตกลงและการตัดสินใจท่ีรอบคอบมากข้ึน 
 ขอเสนอแนะการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมือง 
 1. รูปแบบการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น 
  จากผลการศึกษาสามารถสรุปเพื่อหาขอเสนอแนะรูปแบบการประชุมกลุมยอย โดย
ผลจากการศึกษา ระบุแบงออกเปน  2 กลุม คือ 
  1.1 กลุมผูเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความเห็นประชาชน กลุมผูท่ีเคยเขารวมการ
ประชุมคาเฉล่ียท้ังหมดอยูท่ี ระดับ 4 หมายความวา ผูเคยเขารวมประชุมเห็นดวยกับรูปแบบการจัด
ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นกลุมยอยนั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก 
  1.2 กลุมผูไมเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความเห็นประชาชน กลุมผูท่ียังไมเคย
ผานการเขารวมประชุมมีคาเฉล่ียท้ังหมดอยูท่ี ระดับ 4 หมายความวา ผูเคยเขารวมประชุมเห็นดวย
กับรูปแบบการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นกลุมยอยนั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก 
  จากผลที่ไดควรมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นให
เหมาะสมกับประชากรมากข้ึน โดยนอกเหนือจากการจัดใหมีการจัดประชุมคร้ังใหญเพียง 1 คร้ัง
หรือมากกวานั้น ควรจัดรูปแบบใหมีการจัดการประชุมแบบกลุมยอยรวมดวย เพราะทําใหประชาชน
สะดวกมากข้ึนในการเดินทาง เวลา รวมถึงสามารถลดความขัดแยงลงได อีกท้ังประชาชนยัง
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางท่ัวถึงและมีโอกาสอธิบายหากมีขอสงสัยเกิดข้ึน พัชรี สิโรรส 
(2546 : 4-13) ไดกลาววารูปแบบการประชุมกลุมยอย นั้นเปนวิธีการเพื่อสํารวจความคิดเห็นและ
ประกอบการตัดสินใจ การประชุมกลุมยอยจัดอยูในระดับการมีสวนรวมบางสวน โดยเทคนิคนี้
สามารถใชรวมกันหรือเลือกใชกับเทคนิคอ่ืนๆได เชน ในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในพื้นท่ี
แตละพื้นท่ีนั้นควรแบงพื้นท่ีเปนกลุมๆเพ่ือใชเทคนิคการประชุมยอย โดยแบงประชุมตามเขต
ชุมชนแตละชุมชนกอนอยางนอย1คร้ัง กอนท่ีจะจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามปกติ 
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  มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของจารุวรรรณ สายพิณ ท่ีศึกษาพัฒนาการมีสวน
รวมของประชาชนในการวางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาประชาชนยงั
ขาดความรูความเขาใจและการประชาสัมพันธในเร่ืองการวางผังเมืองรวมยังไมเหมาะสม และมี
ขอเสนอแนะรูปแบบในการจัดการประชุมโดยการจัดประชุมกลุมยอย เพื่อใหเกิดความสะดวกแก
ประชาชนและสงเสริมใหประชาชนกลาแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 
  โดยแบงเปนขอเสนอแนะดานตางๆ  ดังนี้ 
  1. สถานท่ีคือควรเปนสถานท่ีท่ีประชาชนในพื้นท่ีเขาถึงงาย เชน หองประชุม
ประจําองคการบริหารสวนตําบล  ศูนยกีฬา  หรือศาลาประชาคม  
  2. เวลาท่ีเหมาะสมในการจัดการประชุมไดแก เวลาหลังเลิกงาน หรือเปนชวงท่ีไม
ติดภารกิจเรงดวน นอกจากนี้การระบุระยะเวลาท่ีใชในการจัดประชุม ควรจัดเปนชวงระยะเวลาไม
นานหรือไมยืดเยื้อเกินไปเชน จัดเฉพาะชวงบาย   
  3. ผูเขารวมการประชุม  การแบงกลุมผูเขารวมการประชุมนั้นควรใชแบงตามความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ี โดยสวนใหญจะระบุจากเขตชุมชนท่ีอยูอาศัย  ดังนั้น ควรแยกจัดตามแตละ
ชุมชนเพื่อไมใหกลุมใหญจนเกินไป และควรมีขนาดต้ังแต 20 – 60 คน  
 2. การประชาสัมพันธและใหความรู 
  การประชาสัมพันธและใหความรูกับประชาชนน้ันเปนการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามาสูกระบวนการการมีสวนรวม เพราะการประชาสัมพันธท่ียังไมท่ัวถึงทําใหเกิดปญหา 
ประชาชนไมทราบขาวสารการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น ดังนั้นการประชาสัมพันธตอง
เขาถึงประชาชนและควรมีการตรวจสอบการประชาสัมพันธวาไดผล หรือไมและใหความรูเร่ืองผัง
เมืองแกประชาชน เพื่อลดความรูสึกผังเมืองเปนเร่ืองไกลตัวโดยพิจารณาจากส่ือท่ีคนในทองท่ีให
ความสนใจตาแตละพ้ืนท่ีเชนพื้นท่ีท่ีมีวิทยุกระจายเสียงเปนส่ืออยูแลว  ควรใชส่ือวิทยุกระจายเสียง
ในการใหความรูแกประชาชนอยางสมํ่าเสมอตามท่ีจารุวรรณ  อรุณฤกษ (2542 : 2)  ไดกลาววาการ
ประชาสัมพันธเปนงานท่ีตองกระทําอยางตอเน่ือง   
 
ขอบกพรองในการวิจัย 
 1. ในการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางผังเมืองนั้น มี
หลายปจจัยท่ีเปนตัวแปรท่ีมีผลตอการเขามามีสวนรวมของประชาชน การศึกษาตัวแปร ดาน
รูปแบบการมีสวนรวม อาจไมสามารถครอบคลุมเนื้อหาดานการพัฒนาการมีสวนรวมได อีกท้ังแต
ละพื้นท่ียอมมีลักษณะสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ท่ีแตกตางออกไปทําใหรูปแบบการมีสวนรวม 
ยอมแตกตางกันตามไปดวย 
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 2. เนื่องจากผูวิจัยไดทําการวิจัยหลังจากท่ีไดมีการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ประชาชนไปแลวนั้น ทําใหพลาดการรวมสังเกตการณในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น ในการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็น อีกท้ังทําใหประชาชนหลายทานท่ีไมไดเขารวมประชุมคร้ังนั้นไม
ตองการตอบแบบสอบถามและทานท่ีไดเขารวมประชุมบางทานไมตองการแสดงทัศนคติหรือตอบ
แบบสอบถาม เพราะการประชุมไดผานมาแลว 
 3. ในการศึกษาคร้ังนี้ไดทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ ประชาชนในเขต
พื้นท่ีวางผังเมืองรวมเมืองหัวหิน และผูเช่ียวชาญซ่ึงเปนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการจัดประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นประชาชนพื้นท่ีวางผังเมืองรวมเมืองหัวหิน ซ่ึงขอมูลท่ีไดอาจจํากัดดวยขอจาํกดัของ
พื้นที่ซ่ึงการศึกษาควรไดรับขอมูลจากผูเช่ียวชาญจากสวนกลางหรือสวนอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ เพื่อขอมูล
ท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยขั้นตอไป 
 1. ในการทําการวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมนั้นควรมีการเขาไปสังเกตการณรวมกับการใช
แบบสอบถาม และสัมภาษณดวยเพื่อความสมบูรณของเนื้อหา เพราะจะเขาถึงรายละเอียดได
มากกวาการใชแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณเพียงอยางเดียว 
 2. จากการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมนี้ ไดนําคําแนะนําจาก
การศึกษาขั้นตอไปของจารุวรรณ สายพิน เร่ืองการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
วางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไดแนะนําไวมาศึกษาเร่ืองรูปแบบการมีสวน
รวม ซ่ึงจากแผนภูมิความสัมพันธของตัวแปรนั้นยังมี บางตัวแปรท่ียังไมไดทําการศึกษา หากไดมี
การศึกษาตัวแปรอ่ืน ยอมทําใหองคความรู ดานการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางผัง
เมืองนั้นสมบูรณข้ึนและอาจสามารถพัฒนาใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองมาก
ข้ึนในอนาคต 
 ในการคนควาอิสระเร่ือง แนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการวางผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เปนการศึกษาในรายวิชาสุดทายของ
หลักสูตร การวางแผนชุมชนและสภาพแวดลอม มหาบัณฑิต ผูวิจัยไดดําเนินการใหถูกตองตาม
ระเบียบวิจัย โดยทําการสรุปขอมูลท่ีไดจากการศึกษารวมถึงขอเสนอแนะท่ีไดจากการรวบรวม
ขอมูล นอกจากนี้ยังไดเสนอขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป อีกท้ังยังระบุขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน
จากการศึกษาในคร้ังนี้ อยางไรก็ตาม การศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
วางผังเมืองน้ัน ถือไดวาเปนการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมือง 
เพื่อสงเสริมใหประชาชน รากหญาไดเขาถึงกระบวนการวางผังเมืองมากข้ึน โดยการเปดรับฟง
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ความคิดเห็นของประชาชนน้ันนับเปนระดับการมีสวนรวมท่ี มีการเร่ิมรับรูขอมูลสะทอนกลับจาก
ประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามาแสดงความคิดเห็นและความตองการ เปนการ
บรรยายใหความรูโดยมีการซักถามไดในประเด็นท่ีมีความสงสัย  นับวาข้ันตอนนี้ถือเปนข้ันตอนท่ี
เปดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการการมีสวนรวมอยางมากที่สุด และสําคัญท่ีสุดท่ีควรจะ
ไดรับการพัฒนาตอไป   
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 .  โครงการจางท่ีปรึกษาสํารวจออกแบบแผนแมบทเพ่ือแกปญหาการจราจรในพ้ืนท่ี 
 เขตลาดกระบัง [ออนไลน].  เขาถึงเม่ือ 19 ฤษภาคม 2555.  เขาถึงไดจาก   
 http://ladkrabangmasterplan.com/wp-content/uploads/.pdf 
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ศักดา  หวังธรรมม่ิง.  หัวหนากลุมงานวิชาการผังเมือง.  สัมภาษณ, 7 มีนาคม 2554. 
สุริยา  น้ําเงิน.   นักผังเมืองชํานาญการ.  สัมภาษณ, 7 มีนาคม 2554. 
บํารุง  พงษพานิช.  นักผังเมืองชํานาญการ.  สัมภาษณ, 7 มีนาคม 2554. 
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ภาคผนวก 
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ผนวก ก 
ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
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เพศ 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ชาย 178 44.8 44.8 44.8 
หญิง 219 55.2 55.2 100.0 

Valid 

Total 397 100.0 100.0   
 
 

อายุ 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ต่ํากวา 20 ป 31 7.8 7.8 7.8 
20 - 35 ป 98 24.7 24.7 32.5 
36 - 50 ป 182 45.8 45.8 78.3 
50 ปข้ึนไป 86 21.7 21.7 100.0 

Valid 

Total 397 100.0 100.0   
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อาชีพ 
 

N Valid 397 
  Missing 0 
Mean 4.37 
Std. Error of Mean .125 
Median 4.00 
Mode 6 
Std. Deviation 2.496 
Variance 6.232 
Skewness .062 
Std. Error of Skewness .122 
Kurtosis -1.461 
Std. Error of Kurtosis .244 
Range 7 
Minimum 1 
Maximum 8 
Sum 1733 
  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
ธุรกิจสวนตัว 68 17.1 17.1 17.1 
รับราชการ 60 15.1 15.1 32.2 
พนักงานบริษทัเอกชน 53 13.4 13.4 45.6 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 25 6.3 6.3 51.9 
ลูกจาง / รับจาง 14 3.5 3.5 55.4 
คาขาย 85 21.4 21.4 76.8 
แมบาน 30 7.6 7.6 84.4 
นักเรียน / นักศึกษา 62 15.6 15.6 100.0 

Valid 

Total 397 100.0 100.0   
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ความรูความเขาใจในผังเมือง 
   
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

นอยท่ีสุด 83 15.1 20.9 20.9 
นอย 234 42.7 58.9 79.8 
ปานกลาง 76 13.9 19.1 99.0 
มาก 4 0.7 1.0 100.0 

Valid 

Total 397 72.4 100.0   
Missing System 151 27.6     
Total 548 100.0     
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ผังเมืองสามารถแกปญหาหรือใหประโยชนหรือไม 
 

N Valid 397 
  Missing 0 
Mean 3.60 
Std. Error of Mean .034 
Median 4.00 
Mode 4 
Std. Deviation .687 
Variance .473 
Skewness -.653 
Std. Error of Skewness .122 
Kurtosis .160 
Std. Error of Kurtosis .244 
Range 3 
Minimum 2 
Maximum 5 
Sum 1430 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid นอย 29 7.3 7.3 7.3 
  ปานกลาง 117 29.5 29.5 36.8 
  มาก 234 58.9 58.9 95.7 
  มากท่ีสุด 17 4.3 4.3 100.0 
  Total 397 100.0 100.0   
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ตองการเขารวมประชุม 
 

N Valid 397 
  Missing 0 
Mean 3.48 
Std. Error of Mean .030 
Median 3.00 
Mode 3 
Std. Deviation .593 
Variance .351 
Skewness .083 
Std. Error of Skewness .122 
Kurtosis -.424 
Std. Error of Kurtosis .244 
Range 3 
Minimum 2 
Maximum 5 
Sum 1381 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid นอย 10 2.5 2.5 2.5 
  ปานกลาง 197 49.6 49.6 52.1 
  มาก 180 45.3 45.3 97.5 
  มากท่ีสุด 10 2.5 2.5 100.0 
  Total 397 100.0 100.0   
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ประชาชนควรเขามามีสวนรวมหรือไม 
 

N Valid 397 
  Missing 0 
Mean 3.86 
Std. Error of Mean .035 
Median 4.00 
Mode 4 
Std. Deviation .698 
Variance .487 
Skewness -.872 
Std. Error of Skewness .122 
Kurtosis 1.280 
Std. Error of Kurtosis .244 
Range 3 
Minimum 2 
Maximum 5 
Sum 1531 
  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid นอย 24 6.0 6.0 6.0 
  ปานกลาง 57 14.4 14.4 20.4 
  มาก 268 67.5 67.5 87.9 
  มากท่ีสุด 48 12.1 12.1 100.0 
  Total 397 100.0 100.0   
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การประชุมความคิดเห็นประชาชนในการวางผังเมืองมีความเหมาะสมหรือไม 
 

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 
นอย
ท่ีสุด 8 1.5 2.0 2.0 

นอย 303 55.3 76.3 78.3 
ปาน
กลาง 

76 13.9 19.1 97.5 

มาก 10 1.8 2.5 100.0 

Valid 

Total 397 72.4 100.0   
Missing System 151 27.6     
Total 548 100.0     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 110 

การจัดประชุมความคิดเหน็ประชาชนในการวางผังแบบกลุมยอย 
 

N Valid 397 
  Missing 0 
Mean 4.13 
Std. Error of Mean .045 
Median 4.00 
Mode 4 
Std. Deviation .899 
Variance .808 
Skewness -1.189 
Std. Error of Skewness .122 
Kurtosis 1.857 
Std. Error of Kurtosis .244 
Range 4 
Minimum 1 
Maximum 5 
Sum 1641 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid นอยท่ีสุด 10 2.5 2.5 2.5 
  นอย 4 1.0 1.0 3.5 
  ปานกลาง 65 16.4 16.4 19.9 
  มาก 162 40.8 40.8 60.7 
  มากท่ีสุด 156 39.3 39.3 100.0 
  Total 397 100.0 100.0   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 111 

คิดวาประชาชนควรมีสวนรวมในการวางผังเมืองต้ังแตแรกหรือไม 
 

N Valid 397 
  Missing 0 
Mean 3.83 
Std. Error of Mean .040 
Median 4.00 
Mode 4 
Std. Deviation .799 
Variance .639 
Skewness -.825 
Std. Error of Skewness .122 
Kurtosis 1.444 
Std. Error of Kurtosis .244 
Range 4 
Minimum 1 
Maximum 5 
Sum 1522 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid นอยท่ีสุด 6 1.5 1.5 1.5 
  นอย 14 3.5 3.5 5.0 
  ปานกลาง 87 21.9 21.9 27.0 
  มาก 223 56.2 56.2 83.1 
  มากท่ีสุด 67 16.9 16.9 100.0 
  Total 397 100.0 100.0   
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Correlations 
 
 

    ตองการเขารวมประชุม 

การประชุมความ
คิดเห็นประชาชนใน
การวางผังเมืองมีความ
เหมาะสมหรือไม 

ตองการเขารวมประชุม Pearson Correlation 1 .134(**) 
  Sig. (2-tailed)   .007 
  N 397 397 
การประชุมความ
คิดเห็นประชาชนใน
การวางผังเมืองมีความ
เหมาะสมหรือไม 

Pearson Correlation .134(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .007   
  N 397 397 
 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ผนวก  ข 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณในการวิจัย
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เร่ือง  แนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผงัเมืองรวม 
เมือง หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  
  
  แบบสอบถามชุดนี้เปนเคร่ืองมือสําหรับการศึกษาตามหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงขอมูลตางๆเปนการศึกษาทางวิชาการ เพื่อนําไปใชประโยชน     
ในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดมีโอกาสเขามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองรวม
มากข้ึน  
 ดังนั้น จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานไดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง และ
ตามความคิดเห็นของทาน พรอมท้ังขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  
 
 

       นางสาวอัญชนา  กล่ันเกลา 
       ผูทําการวิจัย 
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แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 5  ตอน  ตามหัวขอดังตอไปน้ี 
  
 
คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 5  ตอน 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล 
 ตอนท่ี 2  ความรูความเขาใจดานผังเมือง 
 ตอนท่ี 3  ทัศนคติดานการมีสวนรวม 
 ตอนท่ี 4  ปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวม 
 ตอนท่ี 5  ความตองการรูปแบบการมีสวนรวมรูปแบบอ่ืน 
 
  
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
โปรดทําเคร่ืองหมาย  √  ลงใน  (   )  หรือกรอกขอความตามจริง 
 
1. เพศ 
  (    )   ชาย (    )   หญิง 
 
2. อายุ 
  (    )   ต่ํากวา  20 ป (    )   20 – 35  ป 
  (    )   36 – 50  ป (    )   50  ปข้ึนไป 
 
3. อาชีพ 
  (    )   ธุรกิจสวนตัว (    )   รับราชการ 
  (    )  พนกังานบริษัทเอกชน (    )   พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
  (    )   ลูกจาง / รับจาง (    )   คาขาย 
  (    )   แมบาน (    )   นกัเรียน / นักศึกษา 
  (    )   อ่ืนๆ  (ระบุ) ......................... 
 
4. ทานเคยเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชนในการวางผังเมืองแลวหรือไม 
  (   )   เคย (   )   ไมเคย 
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ตอนท่ี 2 ความรูความเขาใจเขาใจ การวางผงัเมือง 
โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองวางใหตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 
ลําดับ คําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
1 ทานมีความรูความเขาใจเร่ืองการวางผังเมืองหรือไม      
2 ทานคิดวาการวางผังเมืองนัน้สามารถแกปญหาและให

ประโยชนหรือไม 
     

 
ตอนท่ี 3 ทัศนคติดานการมีสวนรวม 

โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองวางใหตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 
ลําดับ คําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
1 ทานมีความตองการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเหน็

ประชาชนในการวางผังเมืองหรือไม 
     

2 ทานคิดวาประชาชนในพืน้ท่ีวางผังควรมีสวนรวมใน
กระบวนการวางเมืองมากข้ึนหรือไม 

     

3 ทานคิดวาการประชุมรับฟงความคิดเหน็ประชาชนใน
การวางผังเมืองมีความเหมาะสมหรือไม 

     

 
ตอนท่ี 4 รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางผงัเมือง 
1. ทานคิดวาในการประชุมรับฟงความคิดเห็นนั้นประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดมากนอย

เพียงใดและเพราะอะไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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2. ทานคิดวาอะไรคือปญหาและอุปสรรคของประชาชนตอการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
ตอนท่ี 5 ความตองการรูปแบบการมีสวนรวมรูปแบบอ่ืน 
โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองวางใหตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 
ลําดับ คําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
1 ทานคิดวาการจัดประชุมรับฟงความคิดเหน็ประชาชน

ในการวางผังเมืองแบบกลุมยอยจะใหผลดกีวาการจัด
ประชุมกลุมใหญหรือไม 

     

2 ทานคิดวาประชาชนควรมีสวนรวมในการวางผังเมือง
ตั้งแตกระบวนการแรกจนส้ินสุดหรือไม 

     

  
3. ทานคิดวามีวิธีการใดท่ีจะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองมากข้ึน 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

     ขอบพระคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม 
     ผูทําการวิจัย 
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เร่ือง  แนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผงัเมืองรวม 
เมือง หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  
  
 แบบสัมภาษณชุดนี้เปนเครื่องมือสําหรับการศึกษา  ตามหลักสูตรการวางแผนชุมชน
เมืองและสภาพแวดลอม ภาควิชา  การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง  คณะสถาปตยกรรมศาสตร   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซ่ึงขอมูลตางๆเปนการศึกษาทางวิชาการ เพื่อนําไปใชประโยชน   ในการ
สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดมีโอกาสเขามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองรวมมากข้ึน  
 ดังนั้น จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานไดตอบแบบสัมภาษณตามความเปนจริง และ
ตามความคิดเห็นของทาน พรอมท้ังขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  
 
 

       นางสาวอัญชนา  กล่ันเกลา 
       ผูทําการวิจัย 
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1. ทานคิดวารูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองในปจจุบันเหมาะสมหรือไม อยางไร 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ทานคิดวาปญหาและอุปสรรคของกระบวนการการมีสวนรวมคืออะไร 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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3. ทานคิดวารูปแบบการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบกลุมยอยนั้นมีความ
เหมาะสมหรือไม 

 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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