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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.
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยนั้นเริ่มมีผังเมืองมาตั้งแตป 2503 ซึ่งเปนผังเมืองกรุงเทพมหานคร โดย
ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของ 4 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร ธนบุรี สมุทรปราการและนนทบุรี
จากนั้นจึงไดมีการจัดตั้งสํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ในป พ.ศ. 2505 ซึ่งมีหนาที่วางผังเมือง
ระดับตางๆ ทั่วประเทศ ผังเมืองระดั บตางๆ ที่สํานักผังเมืองไดจัดทําขึ้นนั้น ทุกผังลวนเปนผัง
เสนอแนะใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปเปนกรอบในการพัฒนา เพราะขณะนั้นยังไมมีกฎหมาย
ผังเมืองบังคับ จนไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งใน พรบ.ฉบับนี้ ได
กําหนดองคประกอบของผังเมือง แตละประเภท ขั้นตอนการดําเนินการ การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน การอุทรณ ตลอดจนการนําไปสูภาคปฏิบัติและบทลงโทษสําหรับผูละเมิด ซึ่งผังเมืองนั้น
นับไดวา เปนการสรางหรือการพัฒนาเมืองเพื่อใหเกิดสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความสวยงาม
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสังคม อีกทั้งยังสงเสริมใหมีสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ที่ดี ดํารงไวซึ่งคุณคาทางศิลปกรรม สถาปตยกรรมและประวัติศาสตร
จะเห็นไดวาผังเมืองนั้น มีผลอยางมากตอทรัพยากร รวมถึงความยั่งยืนของสังคมและ
เศรษฐกิจ โดยการวางแผนการใชประโยชนที่ดินรวมถึงการวางแผนระบบขนสงที่สอดคลองกับ
พื้นที่ใชสอยของเมืองใหมีความปลอดภัย มีสถานที่สําหรับพักผอนหยอนใจและขณะเดียวกันก็มี
พื้นที่กลางเมืองที่เปนศูนยกลางของกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการวางแผนดานบริการสาธารณะ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร เมื่อประโยชนของผังเมืองมี
มากมายแลวนั้น เหตุผลที่ประชาชนควรมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนั้นยอมตองไดรับ
การพัฒนา โดยเฉพาะรูปแบบการมีสวนรวมเองยอมมีผลตอระดับการมีสวนรวมของประชาชนไม
มากก็นอย เพราะการแสดงออกซึ่งความคิดของประชาชนนั้นยอมตองใหความจริงจังและความเอา
ใจใสในกระบวนการมีสวนรวมเปนอยางมาก การนํารูปแบบที่เขามาดึงดูดประชาชนใหเขามารวม
ในกระบวนการนั้นควรมีความหลากหลายเพื่อเปนปจจัยสงเสริมใหรูปแบบการมีสวนรวมมีมากขึ้น
เพื่อแผนพัฒนาและผังเมืองจะประสบความสําเร็จ จําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับความรวมมือจาก
ประชาชนในเขตพื้นที่วางผัง
1

2
ในขั้นตอนการดําเนินการจัดทําผังเมืองนั้น ไดจัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
วางผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตราที่ 19 ซึ่งมีใจความวา ในการวางหรือ
จัดทําผังเมืองรวมใด ใหสํานักผังเมืองหรือหรือเจาพนักงานทองถิ่น จัดใหมีการโฆษณาใหประชาชน
ทราบ แลวจัดการประชุมไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่จะมีการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น ในการรับฟงขอคิดเห็นนี้ จะกําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชน
เข าร ว มประชุม ตามความเหมาะสมก็ ไ ด และมาตราที่ 23 เมื่อ คณะกรรมการผัง เมื อง ใหค วาม
เห็นชอบแลวใหสํานักผังเมืองหรือเจาหนาที่ทองถิ่นผูวางและจัดทําผังเมืองรวม จัดใหมีการปด
ประกาศแผนที่แสดงเขตผังเมืองรวม ไวในที่เปดเผย ภายใน 90 วัน โดยประกาศเชิญชวนใหผูมีสวน
ไดเสียไปตรวจดูแผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวม ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูมีสวนไดเสียสามารถสง
หนังสือรองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนด เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินผัง
เมืองรวมได
ดังที่กลาวมาแลวนั้น การมีสวนรวมนับเปนหัวใจที่สําคัญของการพัฒนาสังคมเพราะ
การที่ประชาชนสามารถบงชี้ปญหาที่ตนประสบนั้น ยอมตองชัดเจนกวา บุคคลหรือเจาหนาที่ที่ไมได
ประสบปญหาดวยตนเอง อีกทั้งประชาชนนั้นยอมมีความรูความเขาใจในสภาพพื้นที่ในศักยภาพ
และความตองการของตนเอง ไมเวนแมแตการจัดทําผังเมืองรวม เพราะกฎกระทรวงผังเมืองรวมเปน
กฎหมายที่มีผลกระทบโดยตรงตอทุกคน ผังเมืองรวมจึงควรถูกจัดทําขึ้นโดยความเห็นชอบของ
ประชาชนสวนใหญ ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมือง จะทําใหผังเมืองที่ไดมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี
ขึ้นเพราะฉะนั้น ผังเมืองที่มีประสิทธิภาพตองเปนผังเมืองที่มีความสอดคลองกับสภาพเปนจริงของ
ชุมชนทองถิ่นโดยใชภูมิปญญา ความเขาใจและโดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นเองใหเปนปจจัยสําคัญในการวางแผนและการแกไขปญหา ที่ตองพิจารณาทุกดานทั้งดาน
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
หัวหินเองนับวาเปนเมืองที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยว
ที่ไดรับความสนใจจากทั้งคนไทยและชาวตางชาติ อีกทั้งยังเปนพื้นที่ที่มีบทบาทสําคัญในดาน
การศึกษาของูมิภาค เพราะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามากมายหลายแหง จึงปฏิเสธไมไดที่
ป จจุบั นหั วหิ นกลายเปนเมื องที่ มี การขยายตั วทางเศรษฐกิ จเป นอย างมาก รวมถึ งยั งมี ทรั พยากร
ธรรมชาติ ที่สมควรแกการอนุรักษไว เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญและเปนแหลงรายไดของ
ประชาชนในพื้นที่ หัวหินจึงเปนอีกพื้นที่หนึ่งที่ไดดําเนินการเพื่อใหมีการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
หัวหินครั้งที่2 หลังจากที่ไดมีการตออายุผังไปแลว และไดมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในกระบวนการตามที่กฎหมายกําหนดดวย ซึ่งเปนสวนสําคัญยิ่งในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่
เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมือง
ใหประชาชนสนใจเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นมากขึ้นจึงเปนประเด็นสําคัญที่ไมอาจ
ละเลยได เพราะบทบาทของประชาชนในการมีสวนรวมตอการวางแผนนั้น เปนทางออกที่ทําให
บรรลุวัตถุประสงคการวางผังเมืองที่ไดผลและยั่งยืน
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย
1. ความมุงหมาย
ในการวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของรูปแบบการมีสวน
รวมในการวางผังเมือง และแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมเพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาสู
กระบวนการการมีสวนรวมในการวางผังเมืองมากขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่เปนปญหา และอุปสรรคของประชาชนตอการมีสวนรวม
2.2 เพื่ อศึกษาความเหมาะสมของรู ปแบบการมีส วนร วมในการวางผั งเมื องของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ ผังเมืองรวม เมืองหัวหิน
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
วางผังเมือง
ปญหาการวิจัย
รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางผังเมืองนั้นมีความเหมาะสม
หรือไม
สมมติฐานของการศึกษา
การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนอยนั้น มีผลมาจากรูปแบบ
การมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนั้นยังไมเหมาะสม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานพื้น ที่ ผูศึกษาไดทําการศึกษาพื้นที่ผังเมืองหัวหิน ซึ่งมีพื้น ที่ทั้งสิ้น
86.36ตางกิโลเมตร หรือ 53,975 ไร ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน (ตําบลหัวหิน ตําบลหนอง
แก และบางสวนของตําบล เขาหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ)
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2. ขอบเขตดานเนื้อหา ทําการศึกษาขอมูลเอกสาร ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของ
รวมถึงการสํารวจงานวิจัยที่ไดทําการศึกษากระบวนการมีสวนรวมการวางผังเมือง โดยศึกษาปจจัย
ที่เปนปญหาและอุปสรรค รวมถึงความเหมาะสมของรูปแบบการมีสวนรวมและศึกษาแนวทางเพื่อ
พัฒนารูปแบบการมีสวนรวม ในการวางผังเมือง

ภาพที่ 1 แสดงอาณาเขตอําเภอหัวหิน
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ, ผังโครงขายคมนาคม [ออนไลน],
เขาถึงเมื่ อ 28 กุมภาพันธ 2554. เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th/prachuap/group_2/data/cityplan_
huahin.htm
0
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กระบวนการวิจัย
ในการวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินงานทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเสนอหัวขอและเคาโครงการวิจัย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมืองรวม และศึกษาพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
ในประเด็นการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม ในกระบวนการวางผังเมืองรวม
2. การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยทําการศึกษาใน
ประเด็น การมีสวนรวมของประชาชน รูปแบบการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น รูปแบบการประชุม
กลุมยอยตัวอยางการมีสวนรวมในการวางผังเมืองในตางประเทศ
3. การออกแบบการวิจัย เปนการนําทฤษฎี แนวคิด มากําหนดเปนกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีในการวิจัย การเลือกพื้นที่ศึกษา การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา เครือ่ งมือที่
ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การดําเนินการวิจัย ทําการศึกษาสภาพบริบทของพื้นที่ การใชแบบสอบถามกับ
ประชากรตัวอยาง และแบบสัมภาษณกับกลุมผูเชี่ยวชาญการวางผังเมือง
5. การวิเคราะห นําผลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหผลเพื่อพิสูจนสมมุติฐานที่ได
ตั้งไว โดยนําผลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยโปรแกรมทางสถิติ เพื่อหาคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ (r) และนําผลที่ไดจากการสัมภาษณ มาสนับสนุนผลการพิสูจนสมมุติฐาน
6. การอภิปรายผลและเสนอแนะ นําผลที่ไดจากการวิเคราะห มาอภิปรายโดยใชกรอบ
แนวคิดทฤษฎี มาอธิบายความสัมพันธของตัวแปรที่ไดรับการพิสูจน และนําเสนอขอเสนอแนะทีไ่ ด
จากการศึกษามาเปนขอเสนอแนะการมีสวนรวม ในการวางผังเมือง
7. สรุปผลการศึกษา ทําการสรุปสาระสําคัญของการวิจัยโดยรวม สรุปผลการศึกษา
ขอบกพรองในการศึกษาและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยขั้นตอไป
วิธีการวิจัย
1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากทั้งเอกสารและสื่อ
อิเลคทรอนิกส
2. การศึกษาดานทรรศนคติการมีสวนรวม ป ญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะของ
ประชากรตัวอยางจากแบบสอบถาม และจากผูเชี่ยวชาญดานการวางผังเมืองในการสัมภาษณ
3. การวิเคราะหขอมูล ดวยการหาคารอยละ และนําผลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห
ดวยโปรแกรมทางสถิติ เพื่อหาคา สัมประสิทธิสหสัมพันธ(r) เพื่อพิสูจนสมมุติฐาน โดยสถิติเชิง
อางอิง และวิเคราะหผลจากแบบสัมภาษณ ดวยการวิเคราะหเปรียบเทียบเนื้อหา
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4. การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ นําผลที่ไดจากการวิเคราะห พิสูจนสมมุติฐาน มา
อภิปรายดวยกรอบแนวคิดและทฤษฎี และนําขอมูลที่ไดมานําเสนอเปนขอเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมือง
ขอตกลงเบื้องตน
ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการสํารวจความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการวางผังเมืองรวม
เฉพาะขั้นตอน การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิน
เทานั้น
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
1. รูปแบบการมีสวนรวม หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่จัดใหประชาชนใชในการเขา
รวม การรับรู ขาวสาร รับฟงและรวมแสดงความคิดเห็นตอโครงการ
2. การวางผังเมือง หมายถึง การวางแผนผังและนโยบายเพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนา และการดํารงรักษาเมือง หรือชนบทในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและ
การขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการ
วางผังเมือง
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. ปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคของประชาชน ตอการมีสวนรวมในการวางผังเมือง
2. ความเหมาะสมของรูปแบบการมีสวนรวม ในการวางผังเมืองของประชาชนในเขต
พื้นที่ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน
3. แนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน ในการวางผังเมือง
การนําเสนอผลการวิจัย
นําเสนอรูปแบบผลงานการศึกษาโดยการนําเสนอผลงานดวยรูปเลมการวิจัยขนาด A4
ซึ่งประกอบดวย เนื้อหา รู ปภาพ ตาราง และแผนภูมิ เปนตน ตามระเบียบของบัณ ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ศิลปากร

ระดับ
(การมีสวนรวม)

รูปแบบ
(การมีสวนรวม)

วัตถุประสงค

ระดับต่ําสุด
ใหขอมูลสาธารณะ
(Information)

แจงใหทราบ
(Inform)

ใหความรู/ให
รายละเอียด
(Educate)

ระดับกลาง

ระดับสูงสุด
เจรจา
(Negotiation)

ปรึกษาหารือ
(Consulation)

รวบรวมขอมูล
(Gather
Information)

ปรึกษา/มีบทบาท
ตอการตัดสินใจ
(Consult)

พิจารณา
(Define)

ทดสอบ
(Test Ideas)

ลงประชามติ
(Referedum)
เห็นชอบ
ตัดสินใจ (Seek
Consensus)

กระจาย
อํานาจ
(Delegat

วิธีการ
(การมีสวนรวม)
และการประชาสัมพันธ
โดยใชสื่อและ
วิธีการดังนี้

-สปอตโฆษณาทางวิทยุ ขาว
-การตอบปญหา/ขอของทางใดทางหนึ่ง
-การเจรจาแบบยึดผลประโยชน
-การถายโอนอํานาจให ตัดสินใจ
-บทความทางหนังสือพิมพ/วิทยุ
-ศูนยสื่อสาร/ตูรับฟงความคิดเห็น
-การเจรจาตอรองสาธารณะ
-การรวมรับผลประโยชนจากการ
-จดหมายขาว
-จัดเสวนา
-การทดสอบกอนการนําไปใช
-การมีสวนรวม ฯลฯ
-แผนพับแนะนําโครงการ
-จัดปะชุมกลุมยอย
อยางจริงจัง ฯลฯ
-วีดีทัศน/โทรทัศน
-การประชุมติดตามการมีสวนรวม
ตารางที่ 1 ระดับการมี
วนรวมรูปแบบ วัตถุประสงคล-การสั
ะวิธมีกมนาเพื
าร (ที่อชี่ม้แาจง:ผลการศึ
จากโครงการพั
ฒนาแหลงน้ําในทุงกุลารองไห 2545 หนา 2)อางถึงใน นรินทร
-นิทส
รรศการ
กษา
-จดหมายขาว
ชัย พัฒนพงศา 2548 : 22) -การบอกกลาว-แจงเรื่อง
-แถลงขาว
-การจัดการดูงาน ฯลฯ
-ใบแทรกหนังสือพิมพ ฯลฯ
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แผนภูมิที่ 1 แสดงระดับการมีสวนรวม พรอมวัตถุประสงควิธีการมีสวนรวมและการประชาสัมพันธ
ที่มา : นรินทรชัย พัฒนพงศา, การมีสวนรวม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตวั อยาง (เชียงใหม : สิริลักษณการพิมพ, 2547), 22.

บทที่ 2
การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้ไดกลาวถึงกรอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสารรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการ
มีสวนรวมและการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชน ซึ่งไดทําการศึกษาเพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม การ
ประชุ ม รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ประชาชน การจั ด ประชุ ม กลุ ม ย อ ย แนวคิ ด การสื่ อ สารและการ
ประชาสั ม พั น ธ การมี ส ว นร ว มตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. 2518 การมี ส ว นร ว มใน
กระบวนการวางผังเมืองรวมในตางประเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีเนื้อหารายละเอียด ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม
ความหมายของการมีสวนรวม
การมีสวนรวมนั้นนับวาเปนยุทธศาสตรสําคัญในงานพัฒนา โดยมีผูใหความหมายของ
กรณีการมีสวนรวมไวมากกมาย เชน ทวี นาคบุตร (2545 : 88) ไดกลาววา การมีสวนรวมหมายถึง
การเขามาปฏิบัติกิจกรรมในฐานะที่มีสวนไดสวนเสียรวมกัน ในสถานะที่เทาเทียมกัน และดวย
ความสมัครใจของแตละคน การมีสวนรวมสําคัญเพราะเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาทั้งปวงที่มีผล
ยั่งยืน สง เสริ ม ความเป น มนุ ษ ย แ ละความเสมอภาค การมีสว นรว มนั้ น เปน กระบวนการที่เ ป น
ประชาธิปไตย ความเทาเทียมกัน การถายทอด และการรับรูปญหาใหกลายเปนเปาหมายในการ
ดําเนินการเลือกแกปญหารวมกัน ระดับของการมีสวนรวมนั้นขึ้นอยูกับความเต็มใจจะเขารวม
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
มีโอกาสแสดงทั ศนะ และการตั ดสิ นใจตาง ๆ เกี่ย วกั บโครงการที่ เหมาะสมและเปน ที่ยอมรับ
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รวมกัน ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงควรเขารวมในกระบวนการนี้ตั้งแตเริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและ
การประเมินผล เพื่อใหเกิดความเขาใจและการรับรู-เรียนรู การปรับเปลี่ยนโครงการรวมกัน ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอทุกฝาย
ปาริชาติ วลัยเสถียร (2552 : 195, อางถึงใน โกวิทย พวงงาม 2553 : 194) เสนอแนวคิด
การมีสวนรวมตามความหมายกวาง ๆ วาการที่ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการ
จัดการควบคุมการใชและกระจายทรัพยากรตลอดจนปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคม การมีสวนรวมในความหมายนี้ จึงเปนการมีสวน
รวมของประชาชนพัฒนาการรับรู สติปญญาและความสามารถในการตัดสินใจ กําหนดชีวิตดวย
ตนเอง ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนทั้งวิธีการ (Means) และเปาหมาย (End) ในเวลา
เดียวกัน
เนื่องจากการมีสวนรวมมีมิติ กิจกรรม เหตุการณและองคประกอบซึ่งมีความหลากหลาย
นริทรชัย พัฒนพงศา (2547 : 1) จึงจําแนกการมีสวนรวมดังนี้
1. การมีสวนรวมในโครงการพัฒนา คือการเขาไปมีสวนแบงในอํานาจการตัดสินใจใน
การกําหนดสิ่งที่ชุมชนหรือสังคมนั้นปรารถนา แลวรวมคนหาสภาพปญหาของชุมชน จากนั้น
กําหนดแนวทางเลือกที่จะทําใหไดสิ่งปรารถนานั้น แลวรวมปฏิบัติ จากนั้นรวมประเมินผล และรับ
ผลประโยชนจากผลที่เกิดขึ้นตอไป
2. การมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งเกิดจากการกระทําใด ๆ โดยสมัครใจ การกระทําที่
เกิดขึ้นนั้น ไมเนนผลวาตองประสบความสําเร็จเสมอไป โดยการมีสวนรวมทางการเมืองที่ผานมา
มักเปนประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน และตอมาเริ่มมีความนิยมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ซึ่งมี
ลักษณะสําคัญตรงที่ใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้นในการใหความคิดเห็นกันตาง ๆ นา ๆ และมี
แนวโนมวา การตัดสินใจใด ๆ มักมีลักษณะฉันทานุมัติที่คนเกือบทั้งหมดเห็นพองตองกัน มากกวา
การลงคะแนนเสียงชี้ขาด
3. การมีสวนรวมในองคกร
4. การมีสวนรวมในการประเมินผลการรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
5. การมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
6. การมีสวนรวมในขบวนการการคุมครองผูบริโภค
โดยหลักการพื้นฐานการมีสวนรวมนั้นมีความเชื่อวา มนุษยตางมีความคิดและศักดิ์ศรี
เทาเทียมกัน มีความสําคัญไมนอยกวาเทคโนโลยีจะนํามาใช เพราะถามีการมาใชเทคโนโลยีที่มนุษย
มารวมคิด รวมรับรู หรือเขาใจเพียงพอก็อาจไมเกิดประโยชนเทาที่ควร หรือตรงขามกลับใชเพื่อมา
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ทําลายเพื่อนมนุษยดวยกันเอง หรือสิ่งแวดลอมได นอกจากนี้เชื่อวาชุมชนตาง ๆ มักมีภูมิปญญาที่
สอดคลองกับวิถีชีวิต ความเปนอยูของตนในระดับหนึ่ง บางเรื่องที่ชาวชุมชนยึดถือจึงตองคอย ๆ
ใหปรับตัวผสมผสานกับวิทยาการภายนอก มนุษยนั้นมีความสามารถพัฒนาชีวิต ความเปนอยูของ
ตนใหดีได ถาไดรับโอกาสที่จะรวมคิด รวมเขาใจ และรวมจัดการ
ลักษณะการมีสวนรวม
โคเฮนและอัฟฮอฟ (1980 : 8, อางอิง ในโกวิทย พวงงาม 2553 : 190) ไดแบงการมี
สวนรวมในการพัฒนาออกเปน 4 แบบ ดังนี้
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งประกอบดวยการริเริ่มตัดสินใจ การดําเนินการ
ตัดสินใจ กําหนดนโยบายจากความตองการและการตัดสินใจปฏิบัติการ อาจจะเปนการตัดสินใจ
ในชวงระยะเวลาเริ่มแรก การตัดสินใจในชวงของกิจกรรม หรือการตัดสินใจในชวงการดําเนิน
กิจกรรม
2. การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ซึ่งอาจเปนไปในรูปของการเขารวมโครงการ
โดยใหการสนับสนุนดานการบริหาร การประสานความรวมมือ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติการดวย
แรงงาน แรงเงิน และการสนับสนุนทรัพยากรอื่น ๆ
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน เปนการรวมกันที่จะรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดขึ้น
หรือการมีสวนรวมตอผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นในทุก ๆ ดาน
4. การมี ส ว นร ว มในการประเมิ น ผล เป น การร ว มกั น ควบคุ ม ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตลอดจนเขาไปแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ นรินทรชัย พัฒนพงศา (2538 : 1-3) ไดแบงการมีสวนรวมเปน 4 ลักษณะ
ดังนี้
1. การมีสวนรวม เปนการเขาไปไดอํานาจที่จะคิดทํามากขึ้น ไมวาในเรื่องการเมือง
หรืออํานาจในการตัดสินใจที่จะดําเนินการใด ๆ
2. การมีสวนรวม เปนการรวมกันอยางมีอิสรภาพ เสมอภาคมีความเทาเทียวกัน และมี
สวนรวมอยางแข็งแรง มิใชมีสวนรวมอยางเฉื่อยชา
3. การมีสวนรวม จะตองไดมีสวนรวมตั้งแตขั้นแรกของกระบวนการไปจนถึงขั้น
สุดทายของโครงการ
4. การมีสวนรวมมักเปนเรื่องที่ผูดอยโอกาสขอแบงอํานาจจากผูมีอํานาจเหนือกวาเพื่อ
ปรับปรุงชีวิตตนใหดีขึ้น
Brenes (1994 : 4. อางถึงใน นรินทรชัย พัฒนพงศา 2547 : 15) ไดแบงลักษณะการมี
สวนรวมมีประเด็น 10 ประการ ไดแก
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1. ระยะเวลาและสถานที่ในการมีสวนรวมกับโครงการ ควรตองใหผูมีสวนได-เสีย
เขามามีสวนรวมใหตอเนื่องตามวงจรชีวิตของโครงการ ตั้งแตเริ่มตนจนโครงการยุติ หรือหากคณะ
ผูบริหารเห็นวาเหมาะสม ก็ใหมีสวนรวม ในกิจกรรมที่แตละคนเกี่ยวของดวยจริง ๆ เทานั้นก็ได
2. การมีสวนรวมนั้น มีมติทั้งปริมาณและคุณภาพ โดย 1) ทางดานปริมาณ ถามีคนมามี
สวนรวมมากก็ทําใหความสัมพันธระหวางกันดีขึ้นมาก จากนั้นจะทําใหองคกรทางสังคมกอตัวขึ้น
สวน 2) ทางดานคุณภาพ ควรใหมีสวนรวม มีมติ ที่ จะขัดความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกันระหวาง
บุคคลหรือ ความเปนนาย – บาวกัน ใหการมีสวนรวมเสมอภาคกัน จึงถือวามีคุณภาพดี
3. จะใหการมีสวนรวมเปนเปาหมายปลายทาง (an end) หรือจะใหเปนแนวทาง (a
mean) คือ จะใหเพียงบุคคลตาง ๆ เขามาเกี่ยวของก็พอใจคิดวาบรรลุวัตถุประสงคบางสิ่งแลว หรือ
จะพิจารณาวาการมีสวนรวมเปนแนวทางที่ตองทําใหดี โดยตอบใหไดวา “หลังจากการมีสวนรวม
แลว จะมีอะไรดีขึ้น อะไรควรเกิดขึ้นอีกบาง ?” อันเปนการคํานึงถึงการมีสวนรวมที่เปนวิธีการหรือ
กระบวนการที่ตองดําเนินไปอยางมีคุณภาพ ซึ่งทําใหงานเกิดความสําเร็จดียิ่งขึ้น
4. การมีสวนรวมนี้ ตามธรรมชาติอาจเกิดขึ้นไมสม่ําเสมอหรือตลอดเวลาก็ได เชน
เวลาเกิดภัยพิบัติคนก็มาชวยกัน เมื่อหมดภัยแลว ก็แยกกันกลับไปเชนเดิม แตถาองคกรประชาชน
เขามามีสวนรวมแกไขปญหาในภัยพิบัติตาง ๆ ในพื้นที่กวางขวางอาจตองการตัวแทนประชาชนมา
มีสวนรวมในเวลาที่ยาวนานขึ้น และอาจใชวิธีการมีจดหมายขาวแจงเรื่องไปยังประชาชนทั่วไปก็ได
5. การมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคมและการศึกษา ซึ่งหากเกิดขึ้นไดคือใหมี
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ซึ่ ง กั น และกั น ไปด ว ย จะเป น เสมื อ นการให ก ารศึ ก ษา แก สั ง คมไปใน
ขณะเดียวกัน แตหลายโอกาสตองใหเกิดความพรอมในแตละเรื่อง ตองใชเวลารอคอยบางเชนกัน
6. สถานการณการมีสวนรวมนั้น ตองคํานึงวาการมีสวนรวมที่แข็งขัน มิใช เกิดจาก
การออกคําสั่ง แตจะตองสรางขึ้นเอง จะใหมีผูสั่งวามารวมกันใหเต็มที่ แลวคนก็มารวม คงไมคอย
เกิดขึ้นได การมีสวนรวมมักตองใชความพยายามใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดแนวคิด
ประชาสังคม มีจิตสํานึกสาธารณะ เคารพความหลากหลายทางความคิด เพราะทําใหมุมมองกวาง
ขึ้น และเกิดความรอบคอบขึ้น จนเปนวิถีชีวิตประจําวันของประชาชน
7. มีคณะผูบริหารการมีสวนรวมพิจารณา เพื่อวางแนวดําเนินการใหเหมาะสมวาจะให
บุคคลใด กลุมใด เขามามีสวนรวมเมื่อใด และวิธีใดฯลฯ โดยคณะผูบริหารการมีสวนรวมนี้ ควรมี
ตัวแทนผูไดรับผลกระทบในจํานวนมากพอควร และใหมีความหลากหลายมากพอ
8. การรับรูสภาพปญหาโดยมีสวนรวม จะทําใหคนในชุมชนไดรับรูสภาพที่เปนจริง
มากขึ้น การมีสวนรวมเพื่อคนหาปญหา ทําใหเห็นปญหาแลวจะนําความมุงมั่นที่คิดหาทางแกไข
ดวยกันและรวมแกปญหานั้น ๆ ได จะทําใหเปนบทเรียนที่จะแกปญหากันเองตอไปได

11
9. คนที่อ ยู รว มกัน ส ว นใหญ มิ ไ ดใ ชชุ ม ชนเพีย งที่ร วมคนคล า ยเอากอ นหิน มากอง
รวมกันเทานั้น แตคนในชุมชนหนึ่ง ๆ มักมีความผูกพันเอื้ออาทรตอกัน มีคานิยมรวมกัน
10. ควรทําใหการมีสวนรวมมีลักษณะปนอารมณขันประกอบไปบาง เพราะในสังคมไทย
การมีอารมณ ขัน จะชวยให บรรยากาศการมีสวนรวมเกิ ดขึ้ นไดดี ดังนั้นในการประชุ มหากใช
อารมณขัน ดนตรี เกมส กีฬา เขารวมดวยจะสรางอารมณการมีสวนรวมใหเพิ่มขึ้นได
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาชนบท คือ ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2537 : 4.) แบงการมีสวนรวมออกเปน 3 ระดับตามบริบทที่
เหมาะสมกับประเทศไทย ดังนี้
1. ระดับเปนผูใชประโยชน เปนการเขามามีสวนเกี่ยวของ ดวยการรับประโยชนเพียง
อยางเดียว ถือวาเปนระดับตํ่าสุดของการมีสวนรวม หนวยงานราชการไทยมักมีประชาชนเขามามี
สวนรวมในระดับนี้ และทึกทักวาทั้งหมดนี้คือ การมีสวนรวม
2. ระดับเปนผูใหความรวมมือ ระดับนี้ประชาชน หรือหนวยงานอื่นที่เขามาเกี่ยวของ
โดยการใหความรวมมือในเรื่องตาง ๆ เทาที่จะใหได หนวยงานตาง ๆ มักมีสวนรวมกับประชาชน
หรือระหวางกันและกันในระดับนี้ และเขาใจวานี่คือเนื้อหาทั้งหมดของการมีสวนรวม
3. ระดับเปนผูตัดสินใจ ระดับนี้ซึ่งถือวาเปนระดับสูงสุด ประชาชนจะเปนผูศึกษา
สถานการณ และตัดสินใจที่จะดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงานการ
ประเมิน และการแบงปนผลประโยชนนักพัฒนาอาจเปนเพียงผูใหคําแนะนํา หรือหุนสวนในฐานะ
ที่เทาเทียมกัน (ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2537: 4)
จากการศึกษาของปาริชาติ กลับเสถียรและคณะ (2548 : 208) ไดสรุปลักษณะการมีสวน
รวม โดยแบงเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณแรงงาน หรือการชวย
กิจกรรม การติดตามการประเมินผล
2. อํานาจหนาที่ของผูเขารวม คือ เปนผูนํา เปนกรรมการ เปนสมาชิก ซึ่งลักษณะการมี
สวนรวมนี้ แสดงถึงระดับอํานาจของผูเขารวม จึงมีการโตแยงวาการมีสวนรวมโดยใชวิธีการพัฒนา
ความสามารถของประชาชนเปนเพียงการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมเพียงบางสวน เพราะใน
หลายกรณีประชาชนไมมีโอกาสเขารวมในการตัดสินใจ ทางออกที่ควรเปนคือ การเสริมสรางพลัง
อํานาจแกประชาชน
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ระดับการมีสวนรวม
ในการแบงระดับการมีสวนรวมของประชาชนนั้น มีผูแบงระดับดวยใชหลักเกณฑตาง
ในการแบง เชน การจัดแบงระดับการมีสวนรวมจากจํานวนประชากร กลาวคือ ถาระดับการมีสวน
รวมต่ํา จํานวนประชาชนที่เขามีสวนรวมจะมาก และยิ่งระดับการมีสวนรวมสูงขึ้นเพียงใด จํานวน
ประชาชนที่เขามีสวนรวมก็ลดลงตามลําดับ ซึ่งระดับของการมีสวนรวมของประชาชนเรียงตามลําดับ
จากต่ําสุดสูงสุด 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) ถาไมรวมใหขอมูลที่เปนจริง หรือแพทยไม
ฟงจริงก็อาจรักษาไมไดผลดี
2. การมีสวนรวมรับรูขอมูล - ขาวสาร เชนการรวมรับรูขอมูลของตนจากแพทยเพื่อจะ
เปนแนวทางในการตัดสินใจใหดีขึ้น เพราะสิ่งที่แพทยรูเกี่ยวกับตนนั้น ตนเองอาจไมรู
3. การมีสวนรวมตัดสินใจ (co-decision) โดยเฉพาะโครงการที่ตนจะมีสวนไดสวนเสีย
โดยแบงเปน 3 กรณีแลวแตกิจกรรมนั้นตนอยูในขั้นตอนใดตอไปนี้
3.1 ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจนอยกวาเจาของโครงการ เชน กอนเริ่มทําโครงการ
จะตัดสินใจวา โครงการควรทําขนาดใด ทํากิจกรรมอะไรบางเปนตน ผูอื่นมีสวนรวมดวยนอย
3.2 ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจเทากับเจาของโครงการ เชนเมื่อเปนหุนสวนที่เทา
เทียมกัน และตัดสินใจวาจะเริ่มโครงการนั้นหรือเปลา
3.3 ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจมากกวาเจาของโครงการ เชนเมื่อเปนผูรับประโยชน
จากน้ําที่ได รับจากอ างเก็ บน้ํ า กลุมผูไดผลประโยชนควรเปนผูมีน้ํ าหนักการตั ดสินใจมากกวา
เจาหนาที่ เปนตน
3.4 การมีสวนรวมทํา คือ รวมในขั้นตอนการดําเนินงาน เชนรวมสรางถนนในชนบท
3.5 การมีสว นรว มสนับสนุน คือ ไมมีโ อกาสรว มทํา แตมีสว นรว มชว ยเหลือ
ดานอื่นๆ
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นอกจากนี้ยังมี ดุสิต เวชกิจ (2535: 213-214 อางถึงในเบญจมาศ อยูประเสริฐ 2544) ที่
แบงระดับการมีสวนรวมของประชาชนใหมีความละเอียดมากขึ้นเปน 7 ระดับ คือ
1. ระดับ 1 ไมมีสวนรวมเลย เปนลักษณะที่ทางหนวยงานของรัฐเขาไปดําเนินการให
ประชาชนทั้งหมด หรือบางครั้งบังคับประชาชนใหเขามามีสวนรวมโดยไมมีทางหลีกเลี่ยงได
เพราะประชาชนเกรงความผิดที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเกรงวาจะตองสูญเสียผลประโยชนบางประการ
เชน การถูกปรับ การถูกเพงเล็งจากทางราชการ แตถาหลีกเลี่ยงไดประชาชนจะไมเขามามีสวนรวม
2. ระดับ 2 มีสวนรวมนอยมาก ประชาชนเขามีสวนรวมเพราะมีสิ่งลอใจ หรือ
ผลประโยชนบางประการที่จะไดรับ เชน ไดรับเงินคาตอบแทนจากการใชแรงงาน ไดมีโอกาสไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่ การไดมีชื่อเสียง ฯลฯ แตตัวประชาชนเองมิไดมีความเลื่อมใสตอกิจกรรม
ดังนั้น เมื่อไรก็ตามที่ประชาชนเห็นวาตนเองไมไดรับประโยชนเพียงพอที่จะเขามามีสวนรวมก็จะ
ไมเขามามีสวนรวม
3. ระดับ 3 มีสวนรวมนอย ประชาชนเขามามีสวนรวมเพราะถูกชักจูงใจโดยโฆษณา
ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ที่มุงเนนเห็นถึงผลดี และผลประโยชนที่จะไดรับซึ่งไมไดคํานึงถึง
ความตองการของประชาชนทองถิ่น และประชาชนมิไดมีสวนเสนอความเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น ถา
ประชาชนเขามามีสวนรวม แลวจะไดรับผลประโยชนอาจใหความรวมมือตอไป
4. ระดับ 4 มีสวนรวมปานกลาง ทางราชการจะทํา การสอบถามประชาชนถึงความ
ตองการของทองถิ่นและสภาพขอเท็จจริงที่เปนอยูแลวทางราชการจะนําขอมูลที่ไดเหลานี้ไปทําการ
กําหนดแผนงานเพื่อใหประชาชนปฏิบัติตาม ซึ่งแผนงานที่กําหนดขึ้นนี้บางครั้งอาจไมตรงตาม
ความประสงคของประชาชนได
5. ระดับ 5 มีสวนรวมคอนขางสูง ทางราชการจะมีการยอมรับใหประชาชนเขามามี
สวนรวมคอนขางสูงโดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตาง ๆ รวมทั้งแนวทางแกไขปญหา ความ
ประสงคของประชาชน แตการตัดสินใจในการกําหนดแผนงานจริง ๆ ยังขึ้นอยูกับอํานาจ และ
หนาที่ของทางราชการ
6. ระดับ 6 มีสวนรวมสูง ทางราชการจะเปดโอกาสอยางมากใหประชาชนแสดง
ขอคิดเห็น ขอแนะนํา เกี่ยวกับกิจกรรมที่มีสวนรวมจากประชาชนโดยใกลชิด การดําเนินการขึ้นอยู
กับการตัดสินใจของประชาชนเองวาจะแกไขปญหาชุมชนอยางไร
7. มีสวนรวมในอุดมคติ ประชาชนในทองถิ่นจะรวมมือดํา เนินการดวยตนเองโดย
ตลอดนับตั้งแตเริ่มตน จนกระทั่งสิ้นสุดการดําเนินงาน เปนการอาศัยพื้นฐานความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นเอง จึงไดรับการรวมมือจากประชาชนเปนอยางดี ทางราชการอาจเขามามีสวน
รวมในแงของการชวยเหลือหรือสนับสนุนสิ่งที่เกินความสามารถของประชาชนเทานั้น

14
นอกจากนี้ยังมีถวิลวดี บุรีกุลุ (2553:198 )ไดแบงระดับการมีสวนรวมและกลาวถึงระดับ
การมีสวนรวมไวอยางนาสนใจวาจํานวนประชาชนที่เขามีสวนรวมในแตละระดับ จะเปนปฏิภาค
กับระดับของการมีสวนรวม กลาวคือ ถาระดับการมีสวนรวมต่ํา จํานวนประชาชนที่เขามีสวนรวม
จะมาก และยิ่งระดับการมีสวนรวมสูงขึ้นเพียงใด จํานวนประชาชนที่เขามีสวนรวมก็ลดลงตามลําดับ
ซึ่งระดับของการมีสวนรวมของประชาชนเรียงตามลําดับจากต่ําสุดสูงสุด ไดแก ระดับการใหขอมูล
ระดับการเปดรับความคิดเห็นของประชาชน ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการวางแผนจนถึงระดับ
การตัดสินใจรวมกัน ระดับการรวมปฏิบัติ ระดับการติดตามตรวจสอบ จนสูงสุดคือระดับการ
ควบคุมโดยประชาชน
ระดับการใหขอมูล เปนระดับที่ต่ําที่สุดและเปนวิธีการที่งายที่สุดของการดําเนินการ
เกี่ยวกับการมีสวนรวม เปนการใหขอมูลกับประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจ แตไมไดมีการเปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นสะทอนกลับมา แนวทางในระดับนี้มีหลายวิธี เชน การ
แถลงขาว การแจกขาว การจัดนิทรรศการ เปนตน
ระดับเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เปนระดับขั้นที่สูงกวาระดับแรก กลาวคือ
มีการเริ่มรับรูขอมูลสะทอนกลับจากประชาชน เปดโอกาสใหประชาชนเขามาแสดงความคิดเห็น
แนวทางในการดําเนินการในระดับนี้ สวนใหญ จะเปนการสํารวจความคิดเห็นและการบรรยายให
ความรูโดยมีการซักถามไดในประเด็นที่มีความสงสัย
ระดับของการใหคําปรึกษาหารือ เปนระดับการมีสวนรวมที่สูงขึ้น เปนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน และการเจรจาอยางเปนทางการ เพื่อประเมินความกาวหนา และระบุประเด็น
หรือขอสงสัยตาง ๆ สําหรับแนวทางในการดํ าเนินการ ในระดับนี้ เชน การจัด ประชุม การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เปนตน
ระดั บ การวางแผนร ว มกั น เป น ระดั บ การมี ส ว นร ว มที่ สู ง ขึ้ น จากระดั บ ของการให
คําปรึก ษาหารือ ซึ่งมีขอบเขตไปถึงการรว มกันวางแผนการดําเนิน และการรับผิด ชอบผลการ
ดําเนินงานรวมกัน ซึ่งจะพบวามีประเด็นความซับซอนและมีขอโตแยงมากมาย สําหรับแนวทางใน
การดําเนินการในระดับนี้ เชน การใชกลุมที่ปรึกษาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ เพื่อแกไข
ปญหาขอขัดแยงรวมกัน เปนตน
ระดับการรวมปฏิบัติ เปนระดับที่สูงกวาระดับการวางแผนรวมกันกลาวคือ เปนระดับที่
ผูดําเนินการกับประชาชนรวมกันดําเนินโครงการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
ระดับการรวมตรวจสอบ ติดตามประเมินผล เปนระดับที่มีประชาชนเขารวมนอย แตมี
ประโยชนตอการดําเนินงานเปนอยางมาก แนวทางในการดําเนินการดําเนินการในระดับนี้คือ การ
จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่มาจากหลายฝายที่เกี่ยวของ
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ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมโดยประชาชน เพื่อ
แกไขปญหาขอขัดแยงที่มีอยูทั้งหมด เชน การลงประชามติ เปนตน ผานชองทางดังตอไปนี้
ประการที่ 1 การเปดชองทางและเทคนิควิธีการใหประชาชนมีสวนรับรูขอมูลขาวสาร
ของ อปท.ที่ผานทาง จดหมายขาว (Newsletter) เอกสารขอเท็จจริง (Fact Sheet) รายงานการศึกษา
(Report Study) การจัดทําวีดีทัศน หอกระจายขาวฯลฯ และที่สําคัญควรมีการจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสาร (News Repositories) เพื่อใหประชาชนไดมีชองทางในการแสดงความคิดเห็น
ประการที่ 2 การเปดเวทีการรับฟงความคิดเห็นและเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถือ
วาเปนเทคนิคและวิธีการมีสวนรวมที่มีความประสงค เพื่อการรับฟงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจน
การเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ รวมทั้งเปนเวทีในการตัดสินใจ โดยมีเทคนิคและ
วิธีการ เชน การสนทนากลุม (Focus Groups) การจัดเวทีสาธารณะ (Public Forum) การเปดเวที
ประชาพิจารณ (Public Hearing) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
ประการที่ 3 เทคนิคและวิธีการในการรณรงคสงเสริม ใหรวมกลุมตามความสนใจใน
ลักษณะของชมรม สภาชุมชน คณะกรรมการ และสมาคม รวมทั้งการสงเสริมอาสาสมัครที่มีจิต
อาสาเพื่อชวยเหลืองานทองถิ่น อาทิเชน ชมรมผูสูงอายุ ชมรมคลังสมองทองถิ่น สภาเยาวชน กลุม
ออมทรัพยหรือสหกรณออมทรัพย รวมทั้งอาสาสมัครประเภทตาง ๆ เปนตน
ในโครงการการพัฒนาตาง ๆ นั้น จัดใหมีการมีสวนรวมของประชาชน ในโครงการดวย
เชน ตัวอยางในโครงการพัฒนาแหลงน้ําทุงกุลารองไห (2545 : 2 อางถึงใน นรินทรชัย พัฒนพงศา
2548 :
22) ได แ บ ง ระดั บ การมี ส ว นร ว ม พร อ มวั ต ถุ ป ระสงค วิ ธี ก ารมี ส ว นร ว มและการ
ประชาสัมพันธที่ควรใชดังนี้
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กระบวนการมีสวนรวม
กระบวนการมี ส ว นร ว มเป น กระบวนการหนึ่ ง ที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การพั ฒ นาการเกิ ด
จิตสํานึก ในการรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน จนกระทั่ง
ผลั ก ดั น ให เ ป น ความรั ก และความรั บ ผิ ด ชอบ จนผลั ก ดั น ให เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลง ดั ง นั้ น
กระบวนการมีสวนรวม จึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกระดับและทุกโครงการ
โดย บัณฑร ออนดํา (2538 : 13, อางถึงใน โกวิทย พวงงาม 2553 : 351) ไดกลาวถึง
กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การมีสวนรวมในขั้นการริเริ่มการพัฒนา ซึ่งเปนขั้นตอนที่ประชาชนเขามา
มีสว นร ว มในการค น หาป ญหาและสาเหตุ ของปญ หาภายในชุมชนตลอดจนมีสว นรว มในการ
ตัดสินใจกําหนดความตองการของชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความ
ตองการดวย
ขั้ น ตอนที่ 2 การมี ส ว นร ว มในขั้ น ตอนการวางแผนในการพั ฒ นา เป น ขั้ น ตอนที่
ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการ และ
แนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่จะใช
ขั้นตอนที่ 3 การมีสวนรวมในขั้นการดําเนินการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนมีสวน
รวมในการสรางผลประโยชนโดยการสนับสนุ นทรัพย วัสดุอุปกรณและแรงงาน หรือเขารว ม
บริหารงาน ประสานงานและดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก
ขั้นตอนที่ 4 การมีสวนรวมในขั้นการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนขั้นตอนที่
ประชาชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชนที่พึงไดรับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชนอัน
เกิดจากการพัฒนาทั้งดานวัตถุและจิตใจ
ขั้นตอนที่ 5 การมีสวนรวมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนเขา
รวมประเมินวา การพัฒนาที่ไดกระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงไร ซึ่งในการประเมินอาจ
ปรากฏในรูปของการประเมินยอย เปนการประเมินผลกาวหนาเปนระยะ ๆ หรือกระทําในรูปของ
การประเมินผลรวม ซึ่งเปนการประเมินผลสรุปรวบยอด
การบริหารจัดการกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน
ความสําเร็จของการมีสวนรวมนั้น คือการจัดใหประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง
โดยเฉพาะผู ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากโครงการหรื อ การตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง ทํ า ให ไ ด ข อ ตกลงและการ
ตัดสินใจที่กวางขวางและรอบคอบตามมา 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
เริ่มตนตั้งแตระยะแรก มีการใหขอมูล กระตุนใหเกิดความคิดเห็น และใหมีการรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชนกอนการตัดสินใจ ความลมเหลวของการมีสวนรวมของประชาชนในอดีตมักเกิดจาก
ภาครัฐเริ่มกระบวนการมีสวนรวมชาหลังจากมีการตัดสินใจเรียบรอยแลว หรือมีขอผูกมัดอื่น ๆ จน
เปลี่ยนแปลงไมได หรือหลังจากมีความขัดแยงเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม การจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นกอนการตัดสินใจ มิไดหมายความวากอนการตัดสินใจไมกี่วัน หรือไมกี่สัปดาห มิติเวลาเปน
ปจจัยหนึ่งที่สะทอนความจริงใจของหนวยงานของรัฐในกระบวนการมีสวนรวมควรใหมีเวลา
เพียงพอในการรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง เพื่อทําใหการตัดสินใจสะทอนความคิดเห็นของ
ชุมชน
นอกจากนี้การใหประชาชนเขามีสวนรวมในกระบวนการตั้งแตตน มีประโยชนชวย
ใหประชาชนมีเวลาคิดถึงทางเลือกหรือแนวทางแกปญหาของชุมชนที่เหมาะสมมากขึ้น และเปน
ขอมูลในการพัฒนาโครงการ ดังนั้นการบริหารการมีสวนรวมที่ดีนั้น ควรใหประชาชนเขามามีสวน
รวมตั้งแตตนในการตระหนักถึงปญหาความจําเปนของโครงการ หรือในขั้นของการหาขอมูล
พื้นฐาน เชน หากเปนกรณีการทําโครงการโรงไฟฟา หรือที่ทิ้งขยะ ควรตองปรึกษาหารือถึงความ
จําเปนของการมีโรงไฟฟาหรือที่ทิ้งขยะหรือไม กอนจะถามวาตั้งที่นี่ไดหรือไม
2. Stakeholders หรือ ครอบคลุมผูที่เกี่ยวของ : หลักการสําคัญของการมีสวนรวมอีก
ประการหนึ่งคือ การมีสวนรวมเปนกระบวนการที่ตองการใหมีประชาชนเขามามีสวนรวมอยาง
กวางขวาง ผูที่ไดรับผลกระทบหรือผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายไมวาโดยตรงหรือโดยออมถือวาเปน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ควรมีโอกาสเขาสูกระบวนการมีสวนรวม แตกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
อาจถือวาตองรับฟงขอมูลหรือปรึกษาหารือเปนอันดับแรก ๆ
หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ งให ค วามสํ า คั ญ ในการระบุ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
ระมัดระวังมิใหเกิดการผิดกลุมเปาหมาย ตองตระหนักวาประชาชนตละกลุมไดรับผลกระทบจาก
ประเด็นการตัดสินใจไมเทากัน บอยครั้งที่เรามักคิดวาประชาชนเปนคนกลุมเดียวกัน ทั้งที่ในความ
จริงผูไดรับผลกระทบมีหลากหลายกลุม การบริหารจัดการการมีสวนรวมตองมั่นใจวากลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียที่สําคัญทุกกลุมไดมีโอกาสเขามามีสวนรวม และแตละกลุมอาจมีรูปแบบการมีสวนรวม
ที่แตกตางกัน เพื่อเอื้ออํานวยใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมได เชน กําหนดเวลารับฟง
ความความคิดเห็นที่ชาวบานมารวมได หรือ การใชภาษาทองถิ่น รวมทั้งการอํานวยความสะดวกให
ชาวบานในการเดินทางไปรวมแสดงความคิดเห็น
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3. Sincerity หรือ ความจริงใจ : การมีสวนรวมเปนกระบวนการที่มีความละเอียดออน
และความสัมพันธระวางหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดกระบวนการมีสวนรวมและประชาชนถือ
วาเปนมิติที่มีความสําคัญในการบริหารการมีสวนรวมใหประสบผลสําเร็จ หนวยงานของรัฐที่เปน
เจาของโครงการหรือมีอํานาจอนุมัติตองจัดการกระบวนการอยางจริงใจ เปดเผย ซื่อสัตย ปราศจาก
อคติ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารสองทางอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะการใหขอมูลที่ถูกตอง
และพอเพียง ตอบสนองตอความสงสัยของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งแจงความกาวหนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงของโครงการอยางตอเนื่อง อธิบายกระบวนการตาง ๆ อยางชัดแจง ลดขอสงสัยตาง ๆ
ที่อาจกอใหเกิดขาวลือ ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในระยะเริ่มตน ขณะเดียวกันตั้งใจรับฟงขอมูล
และความคิดเห็นและนําไปเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนพื้นฐานของความ
นาเชื่อถือและความไววางใจซึ่งกันและกัน ความไววางใจและความนาเชื่อถือนํามาซึ่งความรวมมือ
ความเขาใจและการสื่อสารที่ดีขึ้น
4. Suitability หรือ วิธีการที่เหมาะสม : หลักการที่สําคัญประกาศสุดทายของการ
บริหารการมีสวนรวมคือ การเลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมีสวนรวมของการมีสวนรวมของการ
ประชาชนตองคํานึงถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากประเภทและขนาดของโครงการ ความ
หลากหลายและลักษณะที่แตกตางกันของพื้นที่และของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนความ
แตกตางดานวัฒนธรรม สังคม และคานิยม ระดับความสนใจของชุมชนในประเด็นหรือโครงการ
ความสามารถและความพรอมรวมทั้งขอจํากัดของหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดกระบวนการมี
ส ว นร ว ม เช น ด า นระยะเวลา บุ ค ลากรและงบประมาณ ความสํ า เร็ จ ของการมี ส ว นร ว มอยู ที่
ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและเลือกกระบวนการมีสวนรวมที่เหมาะสม การมีสวน
รวมที่สรางสรรคตองประกอบดวยกระบวนการยอยหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ นอกจากนั้นตองตระหนักวาการใหขอมูลขาวสารและขอเท็จจริงเปนองคประกอบที่ขาด
ไมไดของการปรึกษาหารือที่มีประสิทธิผล
การสงเสริมการมีสวนรวม
เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชนนั้นถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาในงานและ
โครงการตาง ๆ แตปจจุบันพบวา ประชาชนยังเขาสูกระบวนการมีสวนรวมนอย ปาริชาติ กลับ
เสถียร (2548 : 209) ไดทําการศึกษาประเด็นในเรื่องการสงเสริมการมีสวนรวม โดยประกอบดวย
1. ยุทธศาสตรในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เปนยุทธศาสตรที่มาจาก
ประสบการณ ที่ไดจากการสรุปบทเรียนการทํางานในระดับพื้นที่ที่เนนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน และใชกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม โดยมี 4 มิติดวยกัน คือ
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1.1 การสรางองคกรสําหรับคนยากจน
1.2 การกระจายอํานาจ
1.3 การวางแผนระดับทองถิ่น
1.4 การมีสวนรวมในการจัดทําโครงการพัฒนาชนบท
พื้นฐานของการมีสวนรวมจะเกี่ยวของกับ”อํานาจ”กลาวคือ การมีสวนรวมเปน
องคป ระกอบที่ สําคั ญ ของอํ า นาจทางการเมืองของกลุมผูเ สี ย เปรี ย บ การให ป ระชาชนผูมีสว น
เกี่ยวของโดยตรง เปนผูมสี วนรวมในการตัดสินใจในโครงการพัฒนา หมายความวา การมีสวนรวม
นั้นจะตองจะตองใหประชาชนมีพลังความสามารถที่ จะเขาไปเกี่ยวของในการทํางานพัฒนา โดย
กลาวถึง องคประกอบที่ทําใหการมีสวนรวมมีประสิทธิผล คือ
รวมในกระบวนการทํางานพัฒนาของโครงการ มีการแยกแยะกลุมคนยากจนและ
กลุมที่มีสถานะทางสังคม และเศรษฐกิจแตกตางกัน การระดมความคิดเห็นจากประชาชน แบบลาง
ขึ้นบน(Bottom up) ใชหลักของการพึ่งตนเองแทนการพึ่งพา ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาโดยใช
กระบวนการกลุม เพื่อรวมกันแกไขปญหาของชุมชน กิจกรรมในโครงการพัฒนามีการควบคุมโดย
กลุม
กลาวไดวา ยุทธศาสตรในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการ
สรางจิตสํานึก และสรางแรงจูงใจใหประชาชนตระหนักถึงการเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
และการให อํ า นาจแก ป ระชาชน ให มี ค วามสามารถเข า ไปเกี่ ย วข อ งกั บ โครงการพั ฒ นาโดยมี
กลุมเปาหมาย คือ ผูที่เสียเปรียบในชุมชน มีพื้นฐานคือกระบวนการเรียนรู และกระบวนการกลุม
ยุทธศาสตรในการการสงเสริมการมีสวนรวม เริ่มตนจากการพัฒนาระดับปจเจก เพื่อใหชาวบานมี
ความสามารถในการวิเคราะหปญหา การวางแผน การตัดสินใจแกไขปญหา หลังจากนั้นชาวบานจะ
รวมกลุมกัน เพื่อแกไขปญหาในชุมชนของตน และมีการเชื่อมโยงกลุมตาง ๆ เปนเครือขาย
2. ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกิจกรรมการพัฒนา จะตองมีปจจัยที่เอื้ออํานวย หรือมีสวนผลักดันใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชน ปจจัยที่สําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวม ดังตอไปนี้
2.1 ดานนัก พัฒนา โดยนัก พัฒนาตองมี ความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวมของประชาชน
2.2 ดานประชาชน โดยประชาชนตองเปนผูตัดสินใจเริ่มกิจกรรมของตนเอง
2.3 การได รั บ การสนั บ สนุ น จากภายนอกในด า นต า ง ๆ เช น เทคนิ ค วิ ท ยาการ
ขอมูลขาวสาร การประสานงาน และอุปกรณที่จําเปน
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นอกจากนี้ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนา คือ กลไกของรัฐทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ โดยโครงสรางของระบบราชการ
จะตองเอื้ออํานวย และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนา
สวนปจจัยดานประชาชน พบวา ปจจัยที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนเกิดขึ้น
และทําใหประสบความสําเร็จ เกิดจากปจจัยหลายประการ คือ
1. ความคิดริเริ่ม
2. ผูนํามีความนาเชื่อถือ
3. มีระเบียบกฎเกณฑในการบริหารจัดการ
ดังนั้ น สรุป ได วา ปจ จัย ที่สงเสริมการมีสวนร วมของประชาชนในงานพัฒนา แบง
ออกเปน 4 กลุม ดังนี้
1. ปจจัยดานกลไกของรัฐ โดยรัฐจะตอง
1.1 การกําหนดนโยบายจะตองคํานึงถึงความแตกตางของวัฒนธรรมในทองถิ่น
1.2 สนับสนุนกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และทางการเมือง
1.3 การสรางชองทางในการเขามามีสวนรวมของประชาชน โดยระบบตาง ๆ ของ
ราชการจะตองเอื้ออํานวย และเพิ่มโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
1.4 มีการติดตามประเมินผล และการใหการสนับสนุนในภายหลัง
2. ปจจัยดานประชาชน โดยประชาชนในชุมชนตอง
2.1 มีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณในการทํางานพัฒนา
2.2 เปนฝายตัดสินใจ ริเริ่มกิจกรรม และรับผลประโยชน
2.3 เปนสมาชิกกลุมทางสังคม หรือเปนผูนําทองถิ่น
2.4 มีการติดตอ ประสานงานกับเจาหนาที่ หรือหนวยงานอื่น
2.5 ไดรับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน และรับขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางตอเนื่อง
3. ปจจัยดานนักพัฒนา โดยนักพัฒนาตอง
3.1 ศึกษาชุมชน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานและไดเรียนรูสภาพแวดลอมในทุก
ๆ ดานในชุมชน
3.2 มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาของกระบวนการมีสวนรวม
3.3 คนหาผูนําที่มีศักยภาพ ซึ่งจะเปนผูที่กระตุนใหชาวบานแสดงความคิดเห็น
และมีสวนรวมในงานพัฒนา
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3.4 เปนผูสนับสนุนดานการศึกษา การใหขอมูลขาวสาร วิทยาการใหม ๆ วัสดุอุปกรณที่จําเปนและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.5 มีความจริงใจ และมีความผูกพันกับทองถิ่น เพื่อใหประชาชนเชื่อถือ และศรัทธา
3.6 ดําเนินงานพัฒนาที่มีความเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพทองถิ่น
4. ปจจัยจูงใจ
4.1 การไดรับผลประโยชนจากการไดเขามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา
4.2 โครงการพัฒนาตอบสนองตอความตองการของประชาชน
เงื่อนไขของการมีสวนรวมของประชาชน
เงื่อนไขการมีสวนรวมของประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนานั้นอาจกลาวไดวา
มี 2 ประการ
1. สภาพทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพ ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวม
2. การกระจายอํานาจในการตัดสินใจใหแกประชาชนในการกําหนดกิจกรรมพัฒนา
นอกจากนี้ ยังมีองคประกอบที่สนับสนุนประชาชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
พัฒนาชุมชน คือ เงื่อนไขโครงการพัฒนา และนักพัฒนา คือ โครงการพัฒนาจะตองมีความเรียบงาย
และมีความสะดวกตอประชาชนที่จะเขามารวม รวมทั้งมีการกระจายอํานาจรับผิดชอบ เพื่อให
ประชาชนรวมกันเปนเจาของ ในสวนของนักพัฒนาซึ่งเปนฝายสนับสนุนประชาชนในกิจกรรม
พัฒนา จะตอง
1. มีการศึกษาชุมชนรวมกับประชาชน
2. มีความตั้งใจทํางานพัฒนาและมีความพรอมที่จะทํางานกับประชาชน
3. การรับฟงปญหา และการรวมทุกขสุขกับประชาชน
เทคนิคการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวม
การทําใหกลุมมีสวนรวมในกิจกรรมใด หมายถึง การทําใหเกิดความรูสึกผูกมัดตอเรื่อง
นั้นและมีสวนในการปฏิบัติ ซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเองสถานการณที่ทําให
เกิดการมีสวนรวมของประชาชนมี 2 ลักษณะ ในลักษณะแรก กรณีที่มีสถานการณเรงดวนเกิดขึ้น
ในชุมชน เชน ความเดือดรอนจากปญหาที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน จึงทําให
เกิดการประทอง การเจรจาตอรอง เปนตน การสรางการมีสวนรวมจะเกิ ดขึ้นไดเร็ว เพราะใน
สถานการณ ดั ง กล า ว ประชาชนจะมี จิ ต สํ า นึ ก ที่ แ ก ไ ขป ญ หาร ว มกั น และได ล งมื อ ปฏิ บั ติ ใ น
สถานการณจริง สิ่งสําคัญที่จะทําใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ คือ การจัดการดานขอมูล
ขาวสาร การจัดบทบาทหนาที่ของแตละฝาย
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สวนลักษณะที่สอง กรณีไมมีสถานการณเรงดวนในชุมชน นักพัฒนาจะตองกระตุนให
เกิดแรงจูงใจ หรือการใชแรงเสริม เพื่อการสรางการมีสวนรวมของประชาชนใหเกิดขึ้น
กลาวไดวา การใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในงานพัฒนาชุมชนนั้น นักพัฒนา
จะตองใชเทคนิค วิธีการ ขอมูลขาวสารและสื่อตาง ๆ เพื่อกระตุนใหประชาชนไดมาเขารวม
ขอดีของการมีสวนรวม
การมีสวนรวมนั้นทําใหมีการเปลี่ยนแปลงเรียนรู การมีสวนรวมกันทํากิจกรรมทําใหแต
ละฝายไดเรียนรูซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็นซึ่งกันและการจนไปสูการ
ยอมรับความแตกตางในรูปรางความรู นิสัย ตางอันเปนรากฐานสําคัญของประชาธิปไตย ทําใหงาน
ที่ยากบางอยางสําเร็จขึ้นมาได งานหลายอยางหากทําเพียงผูเดียว หรือทํานอยคนอาจไมสําเร็จ ตอง
ใหผูมารวมงานมากคนจึงจะสําเร็จ จึงตองใหคนทั้งชุมชนเห็นดวยและรวมกันปฏิบัติ ทําใหบุคคล
คิดชวยตนเอง เพราะถารัฐเปนฝายทําใหก็จะรอความชวยเหลือ หากมารวมกันพิจารณา อาจทําบาง
สิ่งไดเอง และจะตองดูแลรักษาสิ่งนั้นมากขึ้น ทําใหความชวยเหลือนั้นตรงกับที่ตองกัน โดยเฉพาะ
การมีสวนรวมในขั้นการระบุประเด็น ปญหาและความตองการ จึงไมเกิดปญหาที่สรางไวเพื่อใช
แลวไมใหเกิดประโยชน เชนที่อานหนังสือในหมูบาน สะพานลอยใหคนขาม ซึ่งทําแลวไมมีผูใชก็
เสียประโยชนไป มักทําใหประหยัดทรัพยากรลงได เพราะการชวยตรงกับความตองการที่จะใชจะ
ทํา และยังอาจมีแรงงานจากการที่มรสวนรวมมาชวยได อาจมีบางถามีสวนรวมจนวุนวาย ไมมีการ
จัดการที่ดีก็อาจสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติมากกวาที่ควร หรืออาจเกิดความเสียหายก็ได ทําให
รูสึกเปนเจาของ การมีสวนรวมทํา ทําใหรูสึกเปนเจาของ ก็มักรวมกันดูแลรักษาซอมแซม และมี
ความภูมิใจ ในสิ่งที่ตนรวมกันทําขึ้นมาสิ่งของที่บุคคลไดเขารวมกันมาจึงอยูคงทน เพิ่มทางเลือกทีด่ ี
เพื่อการตัดสินใจ การไดรับรูในโครงการอยางละเอียดทําใหชวยกันหาทางเลือก) หลายทางที่เหมา
สมและสมบูรณที่สุด ทําใหเกิดผลเสียหายนอยลงหรือเกิดผลดีมากกวาการไมใหเขามามีสวนรวม
เกิดการสรางฉันทามติ (consensus building) หรือการเห็นพองตองกันขึ้นมาได โดยในประเทศ
ตะวั น ตกการมี ส ว นร ว มของประชาชน มั ก ทํ า ใหเ กิ ด ความเข า ใจระหวา งคู ก รณี เกิ ด การสร า ง
ขอตกลงที่มั่นคง ยืนยงได ทําใหชุมชนหรือสังคมเขมแข็ง เพราะชุมชนที่เขมแข็งควรตองมีสวน
รวมกัน ตัดสินใจรวมดูแลปกครองพิทักษผลประโยชนของชุมชน หรือสังคมนั้นเองโดยการมีสวน
รวมคิดรวมทํา
เรามักพบอุปสรรคและปญหาการมีสวนรวมจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้
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1. การสื่อสาร
การมีสวนรวมจะเริ่มขึ้นเมื่อประชาชนนั้น ไดรับขาวสารจึงเขาไปเปนที่ปรึกษาและ
เปนตัวแทนของชุมชนที่มีสวนรวมตัดสินใจ การมีสวนรวมจะเพิ่มไปยังบุคคลกลุมตาง ๆ มากขึ้น
เมื่อตางฝายมีขอมูลนั้น ๆ ใกลเคียงกันนอกจากนี้เมื่อประชาชนขาดขอมูลที่เพียงพออาจทําใหการ
แสดงความคิดเห็นเปนไปโดยใชอารมณขาดเหตุผล
2. วิธีการ
การริเริ่มโครงการตองเริ่มที่ตัวปญหา แลวใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับปญหา
นั้น โดยรวมอภิปราย แลวกําหนดวิธีแกไขปญหาตาง ๆ การแสดงความคิดเห็นนั้น ไมควรเปนการ
พูดในที่ประชุมอยางเดียว เพราะอาจมีผลกระทบตอผูให ความเห็นหรือครอบครัวและอาชีพของ
บุคคลนั้น ๆ ได การมีสวนรวมตองใหเปนความสัมพันธเชิงอํานาจที่แสดงความคิดเห็นไดโดยเทา
เทียมและอยูบนพื้นฐานที่เคารพซึ่งกันและกัน
โดยการมีสวนรวมนั้นจากประสบการณในโครงการตาง ๆ พบขอผิดพลาดที่ทําใหการ
มีสวนรวมนั้น ไมประสบความสําเร็จ
1. เจาหนาที่จํานวนไมนอยมักคํานึงวาชาวบานไมรูอะไรมาก จึงไมควรใหมีสวนรวม
มากนัก ทําใหมีการจัดงานดานนี้ไวจํากัด ซึ่งชาวบานก็ไมพอใจที่ใหมาเพียงรับทราบ มากกวาเปนผู
รวมคิดในโครงการตาง ๆ นั่นคือควรใหรวมคิดดวย มิใชใหรวมดวยโดยใชแรงงานเทานั้น
2. ผูที่มารวมกับราชการนั้น มักเปนผูที่จะไดรับผลประโยชนจากโครงการ โดยผูที่เห็น
ดวย หรือไดประโยชนจากโครงการ ก็มักไดรับคําเชิญใหมารวมดวย แตผูที่คัดคานโครงการมักถูก
กีดกันไมใหมารวมดวย
3. การมีสวนรวมในสวนของชาวบานตองคํานึงวา เปนชวงเวลาที่ชาวบานสะดวกที่จะ
รวมและเปนสถานที่ที่ชาวบานสะดวก แตมักพบวายึดเอาโอกาสที่ทางราชการมักวางและสถานที่ที่
ราชการสะดวก ทําใหชาวบานที่หลากหลายมารวมดวยไดนอยกวาที่ควร
4. บางหนวยงานเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมนอยไปแตบางแหงเห็นเปนยา
วิเศษ ที่เห็นวาความสําคัญนอยก็จัดงบประมาณใหอยางเสียมิได แตที่เห็นความสําคัญมากอะไรนิด
อะไรหนอยก็ตองใหชาวบานมีสวนรวม
พัชรี สิโรรส (2546 : 2-3) ไดระบุวาการมีสวนรวมนั้นมีประโยชนมากมาย เชน
ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในปจจุบัน คือ กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผูมีสวน
ไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือก และการ
ตัดสินใจตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับรวมกัน ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงควรเขา
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รวมในกระบวนการนี้ตั้งแตเริ่มจนกระทั่งถึงติตามและประเมินผล เพื่อใหเกิดความเขาใจและการ
รับรู – เรียนรู การปรับเปลี่ยนโครงการรวมกัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอทุกฝาย
1. เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ ชวยใหเกิดการพิจารณาทางเลือกใหม ทําใหการตัดสินใจ
รอบคอบ
2. การลดคาใชจายและสูญเสียเวลา เมื่อการตัดสิ้นใจนั้นไดรับการยอมรับ จะชวยลด
ความขัดแยงระหวางการนําไปปฏิบัติ
3. การสรางฉันทามติ ลดความขัดแยงทางการเมืองและเกิดความชอบธรรมในการ
ตัดสินใจของรัฐ
4. การเพิ่มความงายในการนําไปปฏิบัติ สรางใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนเจาของ
และมีความกระตือรือรนในการชวยใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
5. การมีสวนรวมตั้งแตตนตนสามารถลดการเผชิญหนาและความขัดแยงที่รุนแรงได
6. ชวยทําใหเจาหนาที่ของรัฐมีความใกลชิดกับประชาชนและไวตอความรูสึกหวง
กังวลของประชาชน และเกิดความตระหนักในการตอบสนองตอความกังวลของประชาชน
7. การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรคของสาธารณชน ถือวาเปนการให
การศึกษาชุมชน เพื่อเรียนรูกระบวนการการตัดสินใจ และเปนเวทีฝกผูนําชุมชน
ความสําเร็จของกระบวนการการมีสวนรวมคือ ความสามารถในการจัดการใหประชาชนมี
สวนรวมอยางกวางขวาง โดยเฉพาะผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการหรือการตัดสินใจ ซึ่งการมี
สวนรวมอยางกวางขวางนํามาซึ่งขอตกลงรวมกันและการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น ความสําเร็จ
ของการมีสวนรวมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ การมีสวนรวมของประชาชนควรเกิดเมื่อไร ใคร
ควรเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
การประชุมรับฟงความคิดเห็น
การเลือกรูปแบบการประชุมกับประชาชนมีทางเลือกมากมาย รูปแบบที่เหมาะสมขึน้ อยู
กับ จุดมุงหมายของการประชุม ขนาดของผูเขารวมประชุมที่คาดวาจะมา แมกระทั่งระดับการ
ปฏิสัมพันธที่ตองการระหวางผูเขาประชุม ความคุนเคยของผูที่เขาประชุมเปาหมายของการประชุม
การเลือกรูปแบบใดของการประชุมจะขึ้นอยูกับวาตองการจะทําอะไรใหสําเร็จในระหวางการ
ประชุม เหตุผลบางอยางสําหรับการประชุมกับประชาชนคือ ใหขอมูลขาวสารกับสาธารณชน ความ
คิดเห็น หรือทางเลือกตาง ๆ การรับฟงความคิดเห็นและการปรึกษาหารือรวมกันนั้น มีเทคนิคหรือ
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสรางการมีสวนรวมโดยแบงไดดังนี้
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1. การรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ (ประชาพิจารณ) เปดโอกาสใหประชาชน
เจาของพื้น ที่ โครงการนํ าร อง 67 ราย ผูมีสว นไดเ สียไดมีโอกาสพู ดแสดงความคิ ด เห็ น ตอการ
ตัดสินใจดําเนินนโยบายหรือโครงการของภาครัฐ เพื่อปฏิบัตตามขอบังคับของกฎหมาย/ระเบียบ ที่
ระบุวารัฐตองรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการของประชาชนผูเกี่ยวของ เปนกิจกรรมที่ตองจัด
ขึ้นกอนการตัดสินใจ จึงอาจจัดในชวงการขออนุญาต หรือชวงที่หนวยงานภาครัฐทําการปรับปรุง
ดัดแปลงขอเสนอที่เคยจัดทําขึ้น ทําการตัดสินใจขั้นสุดทาย ประชาชนจะเสนอความคิดเห็น และ
จะตองมีการจัดทําการบันทึกคําใหการ ซึ่งในที่นี้คือความคิดเห็นดังกลาว เปนการสื่อสารทางเดียว
เนื่องจากเปนเวทีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานรัฐจําเปนตองนําขอคิดเห็นทั้งดาน
บวกและลบ รวมทั้งประเด็นสําคัญไปประกอบการพิจารณา (ชัยมงคล นิมศรีสุขกุล 2549 : 17)
2. การสนทนากลุมยอย เปนการสนทนาแบบหลายคน ผูวิจัยไดจัดการสนทนา และ
ผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาที่โดยการสนทนามีจุดรวมศูนยของประเด็นเนื้อหารวมกัน การใชเทคนิคนี้
สามารถใชรวมกันหรือเลือกใชเทคนิคอื่น ๆ ได เชนการสัมภาษณเชิงลึก การประชุมทางการและไม
เปนทางการ การสัมมนา การจัดเวทีสาธารณะ ซึ่งเทคนิคนี้อยูมนระดับการมีสวนรวมบางสวน ใน
เรื่ อ งของการแสดงความคิ ด เห็ น การให คํ า ปรึ ก ษา การร ว มรั บ รู ข อ มู ล และการให ข อ มู ล เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจดวย สามารถนําขอคิดเห็นไปรวมในการตัดสินใจไดอยางเต็มที่
ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกันกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งหากแบงดวยขนาดของ
ผูเขารวมประชุมแลวนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการถือเปนการประชุมกลุมยอย ซึ่งการประชุมใน
ลักษณะนี้ เปนการประชุมที่มีเปาหมายแนนอนมีวัตถุประสงคเฉพาะและตองการคําตอบที่ชัดเจน
เปนการสื่อสารสองทางที่ไดแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นทัศนคติซึ่งกันและกัน รูปแบบการ
ประชุมเปนทางการ ผูเขารวมประชุมจะมีปฏิสัมพันธกันสูง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
เพื่อใหไดขอสรุป หรือขอตกลงรวมกัน แลวทุกคนจะตองยอมรับผลที่ไดนั้น โดยการจัดประชุมใน
พื้นที่โครงการอยูประมาณ 20-30 คณะ โดยควรประกอบดวยตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ประเด็นเรื่องนั้น ๆ
3. การสัมภาษณรายบุคคล เปนวิธีการที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อทราบ
จากประชาชนในพื้นที่ และเจาหนาที่ของโครงการ บุคลิกภาพ ทัศนคติ คานิยม และอื่น ๆ จากการ
แสดงอารมณหรือพฤติกรรมออกมาระหวางการสัมภาษณ การสัมภาษณไมไดอยูในระดับการมี
สวนรวมในการตัดสินใจที่ผูสัมภาษณมีอํานาจในการตัดสินใจหรือเปนตัวแทนเขารวมตัดสินใจ
หรือรวมเปนที่ปรึกษา รวมเจรจาตอรอง ยกเวนกรณีผูใหสัมภาษณเปนผูนําหรือบุคคลสําคัญที่เขา
รว มอํา นาจเปน ตั ว แทน เปน ที่ ปรึ ก ษา เปน ผู เ จรจาตอรองจึ งอยูใ นระดับ การมีสว นรว มในการ
ตัดสินใจ ซึ่งการสัมภาษณอยูในระดับการมีสวนรวมบางสวน ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
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การใหคําปรึกษา การรวมรับรูขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจให และผูมีสวนเกี่ยวของในการ
ตัดสินใจโดยตรง
4. เวทีสาธารณะ การจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะจะเริ่มตนดวยการแจงใหประชาชน
ทราบความเปนไปของโครงการในพื้นที่จัดรูปที่ดิน การแลกเปลี่ยนขอมูลและอภิปรายในประเด็น
ซับซอนหรือสําคัญโดยไมมีการตัดสินใจ ดวยเหตุนี้จึงเปนการเปดกวางและยืดหยุน ในบางครั้งเวที
สาธารณะเปนเทคนิคที่ชวยใหการทําประชาพิจารณมีความสมบูรณโดยสามารถใชเวทีสาธารณะ
เปนเวทีสําหรับอภิปราย ถูกปญหากอนที่จะมีการทําประชาพิจารณการประชุมจะเปดโอกาสให
ผูเขารวมประชุมใหขอคิดเห็น เสนอแนะ รวมทั้งการซักถามเพื่อทราบรายละเอียดที่เกี่ยวของโดย
คณะทํางานแลกเปลี่ยนขอมูลจะเปนผูตอบขอซักถามและนําขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุมไป
พัฒนาปรับปรุงรายละเอียดการดําเนินโครงการใหมความเหมาะสมตอไป การจัดเวทีสาธารณะมีได
จํากัดวาจะตองใชในกรณีทียังไมมีโครงการเทานั้น อาจจัดขึ้นเพื่อแกไขปรับปรุงหรือการพัฒนา
โครงการที่มีอยูเดิมใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นก็ได เชนกัน ผลที่ไดจากเวทีสาธารณะจะนําไปสู
การพัฒนาโครงการใหม หรือการปรับปรุงแกไข รายละเอียดของโครงการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
การประชุมกลุมยอย
ความหมายของการประชุมกลุมยอย
เจมส แอล เครย ตั น (วัน ชัย วัฒนศัพ ท และคณะ 2551 : ไมปรากฏเลขหนา ) ไดใ ห
ความหมายของการประชุมกลุมยอยหรือสนทนากลุมวา หมายถึงการประชุมกลุมเล็กที่บรรยากาศ
ไมเปนทางการที่องคกรหรือหนวยงานใชเปนการประชุมรับฟงความคิดเห็นดวยไมมีความพยายาม
ที่ดําเนินการตามรูปแบบที่เขมงวดของการสนทนากลุมแบบเปนทางการบางครั้งการประชุมเหลานี้
พุงเปาไปที่ผูมีสวนไดสวนเสียเฉพาะ ตัวอยางเชน การประชุมหนึ่งอาจจัดขึ้นกับกลุมสิ่งแวดลอม
อีกกลุมจัดกับกลุมอุตสาหกรรม อีกการประชุมจัดกับกลุมผูกับดูแล โดยมุงหวังขอมูลเชิงลึกจากการ
ประชุม
องคกรและหนวยงานบางหน ว ยเริ่มที่จ ะใชการสนทนากลุมเปนทางเลือกเพื่ อที่ จ ะ
ทดสอบความเห็น การสนทนากลุมเปนกลุมอภิปรายเล็ก ๆ ที่จะชวยในการระบุถึงปฏิกิริยาทางดาน
อารมณ ระบุถึงประเด็น ขอมูลที่ตองการ และภาษาที่คนในทองถิ่นใชในการพูดเกี่ยวกับประเด็น
ตาง ๆ ที่พุงเปาใหความสนใจ ในบริบทของกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนมีโอกาสที่
จะมองถึงการทําการสนทนากลุมวาเปนความพยายามที่จะโนมนาวรวมถึงความพยายามที่จะเรียนรู
จากสาธารณชน และนักวิจัยจะมีการรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนอยางมาก การสนทนากลุม
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สามารถชวยพิจารณาปฏิกิริยาโตตอบจากความรูสึก พิจารณาถึงประเด็นตาง ๆ ถึงขอมูลตาง ๆ และ
ภาษาที่ประชาชนทั่วไปใชในการพูดเกี่ยวกับประเด็นนั้นอยางตรงไปตรงมา
พัชรี สิโรรส (2546 : 4-12) ยังไดระบุวัตุประสงคของการสนทนากลุมยอยหรือการ
ประชุมกลุมยอย คือ
1. เพื่อใชสรางหรือทดสอบขอมูลความจริงในเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขอสงสัยและตองการ
ไดรับคําตอบจากกลุมคนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อสํารวจความคิด ทัศนคติของกลุมคนวามีความคิดเห็นตอเรื่องหนึ่ง ๆ อยางไร
บาง และประมวลความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ
ลักษณะของเทคนิคการประชุมกลุมยอย
การสนทนาแบบหลายคนโดยไมระบุจํานวนผูเขารวมประชุมที่ชัดเจน มีผูดําเนินการ
สนทนา ผูจดบันทึก ผูเอื้ออํานวยความสะดวกตาง ๆ และวัสดุอุปกรณ มีบรรยากาศที่เปนกันเอง
สถานที่รมรื่น
การใชเทคนิคการสนทนากลุม สามารถใชรวมกันหรือเลือกใชเทคนิคอื่น ๆ ได เชน
การสัมภาษณเชิงลึก การประชุมทางการและไมเปนทางการ การสัมมนา การจัดเวทีสาธารณะ
การสนทนากลุมอยูในระดับการมีสวนรวมบางสวน ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
การใหคําปรึกษา การรวมรับรูขอมูลและการใหขอมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจใหกับผูมีสวน
เกี่ยวของในการตัดสินใจโดยตรง
แนวคิดการสื่อสารและการประชาสัมพันธ
แนวคิดการสื่อสาร
เสนาะ ติเยาว (2541 : 22 )ไดระบุวาความหมายของการสื่อสารจะแตกตางกันทั้งนี้
ขึ้นอยูวาจะพิจารณาวาการสื่อสารในแงไหนและมีวัตถุประสงคที่จะใชการสื่อสารนั้นอยางไร โดย
ใหความหมายอยางกวาง ๆ วาหมายถึงการรับสงขาวสาร ซึ่งการสื่อสารเปนวิธีการหรือเทคนิคอยาง
หนึ่งในการสื่อความ ซึ่งหากไมเขาใจก็ไมอาจสื่อสารได เชน การใช โทรศัพท วิทยุ ดาวเทียมในการ
สื่อสาร ในแงของคําการสื่อสารมีความหมายแตกตางกันขึ้นอยูกับวัตถุประสงค รูปแบบและผลที่
เกิดขึ้น การสื่อสารชนิดตาง ๆ จะกอใหเกิดผลและใหแนวความคิดในลักษณะที่แตกตางกันใน
ความหมายที่วาการสื่อสารประกอบดวยการถายทอดขาวเพื่อกอใหเกิดผลนั้นก็เนนใหเห็นวาการ
สื่อสาร ตระเตรียมและสงขาวในลักษณะที่จะทําใหผลเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังไดแบงระดับของ
กิจกรรมทางการสื่อสาร ไดเปน 7 ระดับ คือ
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1. ระดับตัวเอง การสื่อสารกับตัวเอง เปนกิจกรรมทางการสื่อสารอยางหนึ่งจะเกิดขึ้น
เมื่อมีการสื่อสารกับตัวเอง กลาวอยางสั้น ๆ เมื่อคนคิดหรือพูดกับตนเอง การที่คนพูดกับคนอื่น
อยางไรคนก็พูดกับตนเองไดเชนเดียวกัน ตัวอยางของการสื่อสารกับตัวเองก็คือการที่เรายับยั้งการ
กระทําหรือความคิดบางอยาง การวิเคราะหตัวเอง
2. ระดับระหวางบุคคล การสื่อสารระหวางบุคคล เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคนตั้งแต
สองคนขึ้นไป การที่บุคคลสองคนหรือมากกวาติดตอกันนั้นจะทําใหทั้งสองฝายมีความเขาใจกัน
และรับรูขอมูลตาง ๆ ของโลก นอกจากนี้ก็จะทําใหรูจักตนเองดวยเพราะการสื่อสารเปนเสมือน
ภาพสะทอนที่กลับมาหาตัวเอง
3. ระดับกลุมยอย ความสัมพันธในกลุมยอยเปนกระบวนการที่มีลักษณะพิเศษแตกตาง
ไปจากการสื่อสารระหวางบุคคลและรูปแบบการสื่อสารอื่น การสื่อสารในระดับกลุมยอยจะแสดง
ใหเห็นแนวความคิดตาง ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก การสื่อสารในกลุมยอยเปนรากฐาน
ของการทํางานแบบประชาธิปไตย ความเสมอภาคในกลุมยอยมักจะมีอยูมากและเทาเทียมกัน
ประการที่ ส อง วั ต ถุ ป ระสงค ข องกลุ ม ที่ แ น น อนและชั ด เจน จะทํ า ให ทํ า งานร ว มกั น อย า งมี
ประสิทธิภาพโดยมุงสูจุดหมายปลายทางเดียวกัน ไมคํานึงถึงผลประโยชนตนมากนักความตองการ
สวนตัวจึงเปนรอง ประการที่สาม แนวความคิดในการทํางานของกลุมมักมุงถึงการปรึกษาหารือ
มากกวาที่จะมุงคัดคานหรือตอสูเพื่อเอาชนะกัน
4. ระดับเทคโนโลยี เปนเทคโนโลยี ทางด านการสื่อสารตาง ๆ ที่ รวมถึ งเครื่องมื อ
อุปกรณทางการสื่อสาร ระดับนี้เนนในแงของการใชสื่อทางการสื่อสาร จึงเห็นไดวาบุคคล ผูเกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีทางการสื่อสารจะตองมีความรูความเขาใจในการใชอุปกรณทางการสื่อสารอยางดี
5. ระดับชุมชน การสื่อสารในระดับชุมชนจะเกิดขึ้นเมื่อผูรับขาวสารมีจํานวนมากและ
โอกาสที่จะกอใหเกิดขอมูลยอนกลับมีนอย การสื่อสารในระดับชุมชนจะเกิดขึ้นในโอกาสพิเศษ
และไมมากเหมือนกับการสื่อสารมวลชน ขอสําคัญของการแจงขอมูลจะตองมีลักษณะเปนการ
เสนอ ขอมูลที่ผูฟงไมเคยรูมากอน เปนการชักชวนใหคลอยตามนั้นเปนเรื่องของการสื่อความที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติความเชื่อ และพฤติกรรมของผูฟง
6. ระดับมวลชน การสื่อสารมวลชนเปนเรื่องเกี่ยวของกับความกาวหนาทางสื่อหรือ
ตัวกลางของการสื่อสาร คือ ตองอาศัยสื่ออยางมากจึงจะทําใหการสื่อสารมวลชนนั้นประสบผล
เพราะผูฟงมีจํานวนมากอยางไมจํากัดและผูฟงเหลานั้นมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง
7. กระบวนการสื่อสารโดยทั่วไป แนวความคิดทางดานการสื่อสารนั้นจะเนนในแง
ของกระบวนการสื่อสารเปนสําคัญ โดยที่กระบวนการสื่อสารประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ สภาพ
ของการสื่อสาร แหลงขาว ผูรับขาว ขาวสาร ชองทาง สิ่งรบกวน กระบวนการสงขาว สวนประกอบ
ตาง ๆ ดังกลาวนี้นับวาเปนสวนประกอบขั้นพื้นฐานสําหรับการสื่อสาร
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การประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธนับเปนการสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานกับกลุมประชาชน
ที่เกี่ยวของโดยการติดตอสื่อสารและจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหกลุมประชาชนเหลานั้นมีพฤติกรรม
ไปในทางที่สง เสริม ความสํา เร็จ ในการดํา เนิน งานของหนว ยงานนั้น ๆ จารุว รรณ อรุณ ฤกษ
(2542 : 2) ไดสรุปและอธิบายเกี่ยวกับประชาสัมพันธได ดังนี้
1. การประชาสัมพันธเปนการสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางหนวยงานกับกลุม
ประชาชนที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดความรูความเขาใจ และความรูสึกนึกคิดที่ดีตอกัน ตลอดจนการ
ยอมรั บ และสนั บ สนุ น ความร ว มมื อ ซึ่ ง กั น และกั น โดยการประชาสั ม พั น ธ เ ป น กระบวนการ
ติดตอสื่อสารสองทาง (Two-way communication process) คือ มีการติดตอสื่อสารจากหนวยงาน
ไปสู ป ระชาชนในขณะเดี ย วกั น หน ว ยงานก็ จ ะต อ งรั บ ฟ ง ประชามติ ห รื อ ข า วสารต า ง ๆ จาก
ประชาชน เพื่อวางแผนดําเนินการและปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามที่
ประชาชนตองการและพอใจ
2. การประชาสัมพันธเปนงานที่ตองมีการกระทําควบคูไปกับการเผยแพร กลาวคือ เมื่อ
หนวยงานไดกระทําหรือดําเนินงานในสิ่งใด ๆ ไปหนวยงานจะตองเผยแพรบอกกลาวขาวสารสิ่ง
ตาง ๆ เหลานั้นใหประชาชนไดรูไดเขาใจ การประชาสัมพันธเปนงานที่ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความถูกตองเปนจริง และผลประโยชนของประชาชน การประชาสัมพันธเปนการสื่อสารโนมนาว
ใจ ที่ยึดหลักความเปนจริง มุงใหผูรับสารเกิดความเชื่อถือและปฏิบัติตามโดยสมัครใจ
3. การประชาสัมพันธเปนงานระดับนโยบายและเปนภาระหนาที่ของฝายบริหาร การ
ประชาสัมพันธ สถาบันทุกแหงทุกประเภทตางก็นําเอาการประชาสัมพันธไปใชกับองคการ สถาบัน
ของตนอยางกวางขวางและแพรหลาย การประชาสัมพันธเปนงานที่ตองมีการวางแผนและการ
ติ ด ตามประเมิ น ผล จํ า เป น จะต อ งมี แ ผนงานที่ กํ า หนดจุ ด ประสงค แ ละยุ ท ธวิ ธี ไ ว เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ สามารถบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไปในอนาคต
การประชาสัมพันธเปนงานที่ตองกระทําอยางตอเนื่อง ใชเวลา และใหผลในระยะยาว
การประชาสัมพันธเปนงานที่มุงสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานกับกลุมประชาชนให
ประชาชนมีความเขาใจ มีทัศนคติและภาพลักษณที่ดี ไววางใจ มีความนิยม ยกยอง เชื่อถือ ศรัทธา
ยอมรับ สนับสนุนในหนวยงาน ซึ่งจะเปนเชนนี้ตองอาศัยเวลาและจะตองกระทําอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ เพราะสิ่งเหลานี้ไมอาจเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วแตเมื่อเกิดขึ้นแลวก็จะดํารงอยูและสง
ผลดีในระยะยาว
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การมีสวนรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
กองเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมโยธาธิการและผังเมืองไดสรุปใจความสําคัญของ
ขั้นตอนที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.2518 ดังนี้
1. เมื่อจะมีการวางผังเมืองรวม ณ ทองที่ใดในกรณีที่สวนกลางเปนผูดําเนินการวางผัง
ตามกฎหมายระบุ ตองแจงใหพนักงานทองถิ่นของทองที่นั้นไดทราบวาจะมีการวางและจัดทําผัง
เมือง ณ ทองที่นั้น พนักงานทองถิ่น ในทองที่ดังกลาวสามารถมีสวนรวมในการดําเนินการไดโดย
การใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการวางและจัดทําผัง
2. ในระหวางการวางผัง ตองมีการสํารวจ จัดเก็บ ขอมูล วิเคราะห วิจัย เจาหนาที่ผูวาง
ผังจะเขาพบคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ประกอบกับผูแทน
องคการบริหารสวนทองถิ่นผูแทนสวน ราชการตาง ๆ และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของ
ตัวแทนประชาชน เพื่อขอทราบแนวนโยบายและความตองการของทองถิ่นเมื่อวางผังเบื้องตนเสร็จ
แลว ก็ตองนํา ผังนั้นไปปดประกาศและประชุมรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนไมนอยกวา 1 ครั้ง
ประชาชนสามารถมีสวนรวม ในการดําเนินการชวงนี้โดยการเขารวมประชุมรับฟงและแสดงความ
คิดเห็นหรือใหขอมูลเพิ่มเติม ผูวางผังก็จะนําความคิดการชวงนี้โดยการเขารวมประชุมรับฟงและ
แสดงความคิดเห็นหรือใหขอมูลเพิ่มเติม ผูวางผังก็จะนําความคิดเห็นและความตองการตาง ๆ นั้น
ไปประมวลกับหลักวิชาการเพื่อพิจารณาจัดวางผังเมืองใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นและความ
ตองการของชุมชนนั้น ๆ
3. เมื่ อ วางผั ง เสร็ จ สมบู ร ณ แ ล ว ก็ จ ะนํ า ผั ง เสนอให ค ณะกรรมการผั ง เมื อ งซึ่ ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเมื่อผังไดรับความเห็นชอบแลว
จะตองนําผังไปปดประกาศในทองที่ที่ทําการวางผังเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน เพื่อใหประชาชนผูม ี
สวนไดเสียสามารถรองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใช
ประโยชนที่ดินของผังเมืองนั้น ๆ โดยทําหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงาน
ทองถิ่นผูวางและจัดทําผังนั้น
การมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองรวมในตางประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณไดทําการศึกษาหลักกฎหมาย ผังเมือง ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อเสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง (2547 : 7-20)โดยเนื้อหานั้นประเทศ
สหรัฐอเมริกาใหความสําคัญกับงานผังเมืองมาก ดังจะเห็นไดจากการมีองคกรและหนวยงานของ
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ราชการอยูในทุก ๆ ระดับชั้นของโครงสรางการปกครอง และยังมีคณะกรรมการทางเทคนิคทาง
วิชาการอีกมากมายอยูในหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับชุมชน โดยประเทศสหรัฐอเมริกานั้นให
ความสํ า คั ญ และส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มตลอดกระบวนการวางแผนการกํ า หนดการใช ที่ ดิ น
(Zoning) และการพัฒนาเมืองตั้งแตตนจนจบ และเปดพื้นที่ใหประชาชน สามาถแสดงความ
ตองการ การคัดคานไดตลอดเวลาแมวาผังนั้นไดประกาศใชแลวก็ยังสามารถอุทธรณไดดวย และ
ประชาชนก็ใชสิทธินั้นในทางปฏิบัติดวย และเนื่องจากองคกรปกครองทุก ๆ ระดับจะมีฝายบริหาร
และนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง บุคคลเหลานั้นจึงตองฝงเสียงประชาชนและหาพื้นที่ใหตัวแทน
ของประชาชนหรือกลุมธุรกิจตาง ๆ เขามาเปนกรรมการ/ที่ปรึกษาในชุดตาง ๆ ที่มีอยูทั้งฝายบริหาร
ฝายนิติบัญญัติ ซึ่งในกระบวนการวางผังนั้นประเทศสหรัฐอเมริกามีความแตกตางจากประเทศไทย
หลายประเด็น เชน
1. ขั้นตอนการจัดทํา
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
มลรัฐจอรเจีย มีขั้นตอนการวางและจัดทําแผนและผังเมือง ดังนี้
1.1 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันและการคาดการณในอนาคต
1.2 การรับฟงความคิดเห็นของสาธารณะ(Public Hearings) โดยแยกตามการศึกษา
รวม 6 ครั้ง
1.3 รางแผนผัง
1.4 สภาเมืองใหความเห็นชอบ โดยเปดโอกาสใหประชาชนตรวจได 45 วัน ตาม
ดวยการประชุมรับฟงความคิดเห็นของสาธารณะ (Public Hearings)
ขั้นการรวบรวม และจัดพิมพ
มลรัฐวอชิงตัน มีขั้นตอนการวางและจัดทําแผนและผังเมือง ดังนี้
1.1 รวบรวมและวิ เ คราะห ข อ มู ล สภาพป จ จุ บั น และการคาดการณ ใ นอนาคต
จําแนกตามชุมชน
1.2 กําหนดวิสัยทัศนของแผนและผัง
1.3 กําหนดเปาหมายและนโยบายการพัฒนาเมืองตามองคประกอบดานตาง ๆ
1.4 การนําแผนและผังไปปฏิบัติ โดยใช
1.4.1 เทศบัญญัติการใชประโยชนที่ดิน
1.4.2 แผนการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
1.4.3 แผนและผังชุมชนยอย
1.5 ประเมินและปรับปรุงแกไขแผนและผังปละครั้งและปรับปรุงครั้งใหญทุก ๆ
10 ป
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ประเทศไทย มีขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม ดังนี้
1.1 หากกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาหนาที่พนักงานทองถิ่นเห็นสมควรที่จะ
วางและจัดทําผังเมืองรวม ณ ทองที่ใด ก็ใหดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม ณ ทองที่นั้น
1.2 กรมโยธาธิการและผังเมืองแจงใหเจาหนาที่ทองถิ่นทราบและมาแสดงความ
คิดเห็นตอกรมโยธาธิการและผังเมือง
1.3 โฆษณาใหประชาชนทราบแลวจัดการประชุม ไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น
1.4 ผู ว า ราชการจั ง หวัด แต งตั้ ง คณะที่ ป รึ ก ษาผั ง เมื อ งรวม ประกอบด ว ยผู แ ทน
องคการบริหารสวนทองถิ่น ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนสวนราชการตาง ๆ ในทองที่
และบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
1.5 นําผังเมืองรวมที่วางและจัดทําเสร็จแลวเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
1.6 ปดประกาศแผนที่ผังเมืองรวมที่แสดงเขตผังเมืองรวมเปนเวลาไมนอยกวา 90
วัน เชิญชวนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูแผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวม
1.7 กรมโยธาธิ ก ารและผัง เมือ งหรือ เจา หนา ที่ทองถิ่ น รวบรวมคําร อ งเสนอต อ
คณะกรรมการผังเมือง หากคณะกรรมการเห็นชอบกับคํารอง ใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
ขอกําหนด หากไมเห็นชอบก็ยกคํารอง
1.8 หลังจากผังไดรับความเห็นชอบแลว จึงเปนขั้นตอนที่เกี่ยงของกับการออกแบบ
กระทรวง เพื่อประกาศใชผังเมืองรวม
โดยหลักการแลว กระบวนการในการวางแผนและผังของทั้ง2 มลรัฐและประเทศ
ไทยมีความคลายคลึงกัน แตเมื่อลงรายละเอียดแลวพบวาการพิจารณาวาพื้นที่ใด ๆ สมควรจะมีการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นอยูดุลพินิจของเจาหนาที่พนักงาน จึงเปดโอกาสใหเกิดพื้นที่ที่ไมมีการ
วางผังเมืองนอกจากนี้กระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ ของการจัดทําผังเมืองไทยจะใชเวลายาวนาน
กวา 2 ปกอนที่จะมีการประกาศใชผังเมืองรวม
2. การมีสวนรวมของประชาชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
มลรัฐจอรเจีย ไมไดระบุการมีสวนรวมของประชาชนในผังระดับภาคไว แตในการ
วางและจัดทําแผนและผังระดับเมืองรวมระดับทองถิ่น ไดกําหนดวาตองจัดประชาชนมีโอกาสใน
การเสนอความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษร จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Public
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Hearing) หรือเสวนา (Forum) อื่น ๆ และใหมีการตอบสนองความคิดเห็นจากประชาชน นอกจากนั้น
รัฐบาลทองถิ่นจะตองแจงใหเจาของอสังหาริมทรัพยทราบตอการกระทําใดที่จะกระทบตอทรัพยสิน
โดยผานการโฆษณาทางหนังสือพิมพที่เผยแพรในพื้นที่ หรือโดยวิธีอื่น ๆ โดยกอนวางและจัดทํา
แผนและผัง รัฐบาลทองถิ่นจะตองจัดทําและเผยแพร กําหนดการในการวางและจัดทําแผนและผัง
เมืองรวม ระบุกรอบเวลาแตละขั้นตอนของกระบวนการวางแผนและผัง และอธิบายกระบวนการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูอาศัย ธุรกิจกลุมผลประโยชนภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยจะตองจัด
ใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน อยางนอย 2 ครั้ง โดยครั้งแรกใหทํากอนการ
ทํ า แผน เพื่ อ ชี้ แ จ ง ให ป ระชาชนทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค กระบวนการของการวางแผนและผั ง
กําหนดการและแผนงานในการมีสวนรวมของประชาชน และครั้งที่ 2 เมื่อทําแผนและผังเสร็จ แต
กอนเสนอแผนและผังตอศูนยพัฒนาภาค เพื่อชี้แจงใหประชาชนทราบถึงเนื้อหาโดยสรุปของราง
ประเทศไทย
ในการวางผังเมืองของไทย กําหนดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
อยางนอย 1 ครั้ง คือ ชวงโฆษณาใหประชาชนทราบวาจะมีการวางและจัดทําผังเมืองรวมขึ้นใน
ทองถิ่นและติดประกาศรางเพื่อใหผูมีสวนไดเสียตรวจสอบและยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงเปนเวลา
อยางนอย 90 วัน แตปจจุบันมีความพยายามที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นกวาที่กําหนด
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 คือ บางพื้นที่จะจัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแต
ขั้นตอนการกําหนดปญหา ความตองการ วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และโครงการเรงดวนรายสาขา
คณะผูศึกษาไดแสดงความคิดเห็นไวอยางนาสนใจ โดยมีใจความที่สรุปไดวาการมี
สวนรวมของประชาชนถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการวางผังเมืองรวม เพราะเปนการออกแบบ
กฎหมายที มีผ ลกระทบโดยตรงต อ ประชาชนทุกคน ผั ง เมื อ งรวมจึ ง ควรถู ก จึงทํ าขึ้น โดยความ
เห็นชอบจากประชาชนสวนใหญดังนั้นการกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยาง
นอย 1 ครั้ง จึงถือวาเปนการจํากัดโอกาสของประชาชน
นอกจากนี้บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในปจจุบันเปนลักษณะการบอกกลาว
และสอบถามความคิดเห็นโดยเฉพาะกับผูมีสวนไดเสียมากกวาที่จะเปนการวางแผนรวมกันของ
ประชาชนในพื้นที่ ในการจัดทําผังเมืองรวมสวนใหญประชาชนไมสามารถมีสวนรวมในการ
กําหนดปญหา ความตองการ และทิศทางการพัฒนาเมืองไดดวยตนเองตั้งแตเริ่มการวางแผน แตจะ
มีสวนรวมในขั้นตอนที่เปนฉบับลางแลว ซึ่งเปนขั้นตอนทาย ๆ ของการวางแผน จึงเปนเพียงการ
แกไขในรายละเอียดปลีกยอยไมใชเชิงนโยบายสําคัญ
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นอกจากนี้ ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา การมีสวนรวมของประชาชนยังหมายถึง
การมีอํานาจออกเสียงคัดคานหรือสนับสนุนในประกาศใชแผนและผังเมืองรวม รวมไปถึงชวงเวลา
ที่ประกาศใชแผนและผังเมืองไดอีกดวย ประชาชนยังสามารถตรวจสอบ แกไขปรับปรุงแผนและผัง
ใหสอดคลองกับสภาวะการณของเมืองไดอีกดวย จะเห็นไดวาประชาชนเปนผูสําคัญในการทําผัง
เมื อ งรวมเป น อย า งยิ่ ง แต สํ า หรั บ ประเทศไทยเมื่ อ ได ป ระกาศใช ผั ง แล ว ก็ ถื อ หมดหน า ที่ ข อง
ประชาชนโดยปริยาย การจะแกไขปรับปรุงผังใหถือเปนหนาที่หรือดุลพินิจของเจาหนาที่เทานั้น ซึ่ง
ทําใหผังขาดความเปนพลวัตไมสอดคลองกับสภาพความเปนไปของเมือง
จากการที่ไดพิจารณาขอแตกตางดานการบริหารการปกครองที่เกี่ยวของกับงานผังเมือง
ของสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย คณะผูศึกษามีขอเสนอแนะเรื่องการจัดวางผังเมืองของประเทศ
ไทยดังตอไปนี้
1. งานดานผังเมืองของประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาเมืองหรือทองถิ่น
ดังเชนที่เปนอยูในสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนี้แผนการกระจายอํานาจของไทยกําลังดําเนินการถายโอน
อํานาจจากหนวยราชการสวนกลางและภูมิภาคใหแกราชการสวนทองถิ่นอยู เชื่อวาเมื่อการถายโอน
อํานาจตาง ๆ แลวเสร็จงานดานผังเมืองก็จะเปนภารกิจที่องคปกครองทองถิ่นจะตองดําเนินการเอง
ซึ่งประชาชนในชุมชนทองถิ่นจะทั้งตอชุมชนและหนวยงานจัดทําผังเมืองระดับประเทศมากยิ่งขึ้น
เพราะประชาชนในทองถิ่นจะมีสวนในการกําหนดแนวทางการใชพื้นที่และสิ่งแวดลอม การอยู
อาศัยไดดวยตัวเอง ในขณะที่องคกรยังไมมีสมรรถนะเพียงพอซึ่งอาจมาจากการขาดบุคลากรที่มี
ความรูดานผังเมือง หรือขาดงบประมาณในการจัดการผัง การวางผังเมืองควรจะเปนหนาที่ของกรม
โยธาธิการและผังเมืองทีจะตองชวยหรือองคกรเหลานี้ตอไปจนกวาองคกรปกครองทองถิ่นจะมี
ความสามารถเพิ่มเพียงพอที่จะวางผังเมืองไดเอง
2. สถานภาพของหนวยงานทีมีหนาที่การวางผังเมืองระดับประเทศควรแยกจากกรม
โยธาธิ ก ารเพราะเป น งานคนละด า นที่ ใ ช ผู ชํ า นาญการเฉพาะด า น สํ า หรั บ บทบาทหน า ที่ ข อง
หนวยงานวางผังเมืองในระดับประเทศในอนาคตหนวยงานเหลานี้ควรทําหนาที่ในการกําหนด
ทิศทางและมาตรฐานการจัดวางผัง การกํากับดูแล การจัดทําและใหบริการขอมูล รวมทั้งใหความ
ชวนเหลือวิชาการตลอดจนใหการฝกฝนเจาหนาที่ดานผังเมืองแกชุมชนเมืองทั่วประเทศ
3. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จะตองมีการดําเนินการในกระบวนการผัง
เมื อ งทุ ก ระดั บ ตั้ งแต ก ารสร า งภาพของเมื อ งในอนาคตที่ ต อ งการจะให เ ปน กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น
เปาหมาย ทิศทาง และคุณภาพชีวิตของชาวเมืองทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งหนาที่นี้เปนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง เชื่อวาในการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถิ่นทองถิ่นจะ
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บทบาทอยางสําคัญจะตองสรางกลไกใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมือง
ตั้งแตจุดเริ่มตนตลอดทั้งกระบวนการใหมากขึ้น
4. กลไกการใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองที่เปนทางการไดแก
กฎหมายที่กําหนดใหประชาชนตองเขามามีสวนในการทําผังทุกขั้นตอน สวนกลไกอื่น ๆ ไดแก
สงเสริมใหมีการรวมกลุมวิชาชีพ และองคกรประชาชนผูรักทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้น และเปดชองให
องคกรเหลานี้เขามามีบทบาทในกระบวนการผังเมืองอยางเปนทางการ
สหราชอาณาจักรอังกฤษ
ในสหราชอาณาจักรอังกฤษ ไดระบุการมีสวนรวมของประชาชน ในกระบวนการผัง
เมืองไวอยางเปนทางการในพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับป พ.ศ. 2490 โดยกําหนดใหผูแทนกลุม
ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงในกระบวนการผังเมือง การกําหนดใหหนวยงานผังเมืองทองถิ่นตอง
จั ด พิ ม พ แ ละประกาศเผยแพร โ ครงการที่ ข ออนุ ญ าตก อ สร า งและต อ งการใบอนุ ญ าตผั ง เมื อ ง
โดยเฉพาะโครงการที่จําเปนตองมีการสอบถามความคิดเห็นเพื่อนบาน โดยที่ยื่นขออนุญาตผังเมือง
จะตองนําเสนอตอรัฐมนตรี และสมาชิกของกลุมประชาชนจะตองไดรับเอกสารการขออนุญาต
โครงการดวย และสามารถตรวจสอบถาไมเห็นดวยก็สามารถเขียนเปนลายลักษณอักษรถึงรัฐมนตรี
ไดโดยตรง ระบบการไตสวนสาธารณะก็เปนระบบที่จะทําการตรวจสอบทั้งในเรื่องการขออนุญาต
โครงการ และการอุทธรณผลการตัดสินใจของเจาหนาที่ทองถิ่นที่ไมอนุญาตผังเมือง
ในทศวรรษที่ 1960 มีผูเสนอแนะวา วิธีการผังเมืองที่ใหผูแทนแสดงความคิดเห็นนั้นไม
ถูกตอง และสงเสริมคําพูดที่วา ผังเมืองเปนเรื่องของการเมืองที่เขามาเกี่ยวมากขึ้น ดังนั้นจึงเรียกรอง
ใหมีการกําหนดวิธีการผังเมืองที่เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์มีสวนรวมในกระบวนการ
ของตนเองอยางแทจริง ทําใหเกิดแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนขึ้นอยางจริงจังในยุคนี้
ดังนั้ น ในทศวรรษที่ 1960
เป น ช ว งที่มีส ว นรว มของประชาชนในกระบานการผั ง เมื องใน
สหราชอาณาจักรไดเริ่มมีอยางจริงจังพรอมประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกอื่น ๆ มีการคิดคนวิธีการ
การมีสวนรวมในการเมืองการปกครอง รวมทั้งการผังเมืองที่เหมาะสมกับบริบทของแตละประเทศ
ในสหราชอาณาจักร
ในเดือนมีนาคม 1968 รัฐบาลกลางคือ รัฐมนตรี ไดแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมาหนึ่งชุด
เพื่อพิจารณารายงานและการกําหนดขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน ในขั้นตอนที่เหมาะสม
ในกระบวนการจัดทําแผนผังเมืองของทองถิ่นตัวเอง รายงานที่ไดรับการพิมพเผยแพรในป ค.ศ.
1969 กลาวถึง การมีสวนรวมของประชาชนทราบถึงขอมูล แล การเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติการ
จัดทําแผนผังเมือง อยางไรก็ตาม มีขอจํากัดเกี่ยวกับแนวความคิดนี้ เพราะการจัดทําแผนผังนั้น
อาจจะมีขอจํากัดอยูที่วา แผนผังพัฒนาหรือแผนผังเมือง จะจัดทําโดย เจาหนาที่ไดรับการอบรมมี
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ความรูและทักษะ และเจาหนาที่ผังเมืองทองถิ่นผูมีหนาที่รับผิดชอบเทานั้น ในรายงานไดกลาวถึง
วิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนผังเมืองโดยการจัดการประชุมหรือเสวนา
ชุมชน เพื่อให มีห นาที่ในการวางผังและการตัดสินใจในแผนผังรว มกั บเจาหนาที่ทองถิ่น และ
รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนอีกอยางคือ ปรึกษาหารือ เปนวิธีการที่คิดวาจะไดผลในเรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชน
ในประเทศสหราชอาณาจักรนั้น วิธีการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการผัง
เมืองที่ปฏิบัติในปจจุบันที่สําคัญคือ การปรึกษาหารือ เมื่อเปรียบเทียบกับ “บันไดของการมีสวน
รวมของประชาชน” ในประเทศที่ปกครองดวนระบบประชาธิปไตยออกเปน 8 ขั้นบันได เริ่มตั้งแต
บันไดสองขั้นแรกที่ประชาชนไมมีสิทธิ์และอํานาจที่จะออกความคิดเห็นอะไรเลย นั่นคือไมไดมี
สวนรวมอะไรเลย ขั้นที่ 3-5 คือ การแจงใหประชาชนรูวาหนวยงานของรัฐกําลังทําอะไร การ
ปรึกษาหารือประชาชนและการที่ประชาชนออกความคิดเห็นตอโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลได แต
การตัดสินใจสุดทายก็ยังกระทําโดยเจาหนาที่รัฐ ทั้งสามขั้นนี้เรียกวา การมีสวนรวมบาง สวนบันใด
ขั้น 6-8 เปนขั้นสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยคือ การเปน
หุนสวน การมีอํานาจรวมดวย และการควบคุมโดยประชาชน ซึ่งทั้งสามขั้นนี้ถือเปนขั้นสูงสุดของ
การที่ประชาชนมีบทบาทอํานาจในการปฏิบัติงานของรัฐมากที่สุด ดังนั้นวิธีการมีสวนรวมของ
ประชาชนในประเทศสหราชอาณาจักร ถือวาอยูในขั้นปานกลาง ในขณะที่ปะเทศไทย การมีสวน
รวมของประชาชนอยูในขั้น 1-3 คือ การไมมีสวนรวมในกระบวนการ และการที่หนวยงานของรัฐ
แจงใหประชาชนรับทราบมากกวาขั้นอื่น ๆ
กระบวนการจัดทําผังโครงสราง เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายการใชดินในชุมชนของตนเอง ซึ่งจะเปนกรอบหลักของการจัดทําผังเมืองทองถิ่นและจัดทํา
โดยหนวยงานผังเมืองทองถิ่นและแผนผังเมืองพัฒนาเฉพาะเรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนผังโครงสราง นั้นมีขั้นตอนสรุปดังนี้
1. ขั้นตอนการปรึกษาหารือกอนการปดประกาศรางแผนผัง กอนที่เจาหนาที่ผังเมือง
ทอ งถิ่น จะติ ด ประกาศร า งผั ง ที่อ อกแบบ จะต อ งจั ด ให มีขั้ น ตอนการปรึ ก ษาหารื อ ก อ นการป ด
ประกาศรางแผนผัง ในขั้นตอนนี้ หนวยงานทองถิ่นตองหารือกับคณะกรรมการหรือกลุมบุคคลที่
ไดรับการแตงตั้งขึ้นตามที่ กฎหมายกําหนด ไดแก รัฐมนตรีว าการกระทรวงที่ดูแลการผังเมือง
ผูแทนหนวยงานที่ดูแลชุมชน และหนวยงานทองถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง ซึ่งอาจจะ
มีการพิจารณาเพิ่มเติมวาบุคคลใดควรที่จะตองปรึกษาหารืออีก สวนระยะเวลาการปรึกษาหารือจะ
สั้ น หรื อ จะยาวขึ้ น อยู กั บ ว า เป น การจั ด ทํ า แผนผั ง ใหม ท ดแทนฉบั บ เดิ ม หรื อ ว า เพี ย งแต แ ก ไ ข
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ปรับปรุงแผนผังเพียงเล็กนอย หนวยงานผังเมืองทองถิ่นจะตองนําความคิดเห็นที่ไดรับจากการ
หารือกับกลุมคนนี้มาปรับปรุงรางแผนผังกอนที่จะดําเนินการขั้นตอนตอไป
2. ขั้นตอนการติดประกาศรางแผนผัง เมื่อหนวยงานผังเมืองทองถิ่นไดจัดทําราง
แผนผังเสนอแนะเสร็จแลว จะติดประกาศในพื้นที่สาธารณะใหประชาชนทราบ เชน ตามหองสมุด
ประจําเมือง ที่ทําการหนวยงานปกครองทองถิ่น เอกสารสรุปผลการหารือผูแทนประชาชนใน
ขั้นตอนแรกนั้น จะตองแสดงใหประชาชนทราบดวย ขั้นตอนการปดประกาศนี้จะตองปดประกาศนี้
จะตองเปดโอกาสใหประชาชนรายบุคคลและองคกรตาง ๆ ไดพิจารณารางแผนผัง เพื่อแสดงการ
คัดคานหรือเสนอแนะภายในระยะเวลา 6 สัปดาห เจาหนาที่ผูจัดทําแผนผังจะตองนําขอเสนอและ
ขอคัดคานที่ไดรับทั้งหมดมาพิจารณาเปนแผนผัง
3. ขั้นตอนไตสวนตรวจสอบสาธารณะ (Examination in Public หรือ EIP) ขั้นตอน
การไตสวนตรวจสอบสาธารณะ จะตองจัดใหมีขึ้นหลังขั้นตอนการรับฟงคําคัดคานของประชาชน
ทั่ ว ไป จะจั ด ขึ้ น ก อ นที่ จ ะมี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการอิ ส ระโดยรั ฐ มนตรี ฯ ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น
ผู เ ชี่ ย วชาญหนึ่ ง คนหรื อ หลายคน ซึ่ ง จะแตกต า งจากการตอบคํ า ถามท อ งถิ่ น ที่ จั ด ให มี ใ น
กระบวนการจัดทําแผนผังทองถิ่น ซึ่งจัดขึ้นเพราะมีการคัดคานรางแผนผังที่เจาหนาที่ผังเมืองจัดทํา
แตการไตสวนตรวจสอบสาธารณะจัดขึ้นเพื่อการถกประเด็นที่นาสนใจที่เกิดจากรางแผนผังที่
ออกแบบ ประเด็ น การหารื อ จะกํ า หนดโดยหน ว ยงานผั ง เมือ งโดยการหารือ ที่ป ระชุม รวมทั้ ง
ประเด็นที่ไดรับจากการปดประกาศรางแผนผัง ประเด็นเหลานี้จะไดรับการพิจารณาและตัดสินใจ
สุดทาย ประชาชนที่เขารวมแสดงความคิดเห็นในขั้นตอนการไตสวนตรวจสอบสาธารณะนี้ จะ
ไดรับการคัดเลือกและเชิญโดยตรงเทานั้น
4. การจัดทํารายงานความคิดเห็นของคณะกรรมการ EIP หลังจากการไตสวน
ตรวจสอบสาธารณะแลว จะตองจัดทํารายงานของคณะกรรมการ EIP พรอมดวยความคิดเห็น
รายงานที่จัดทําจะตองพรอมตรวจสอบ และจะมีการปรับปรุงแผนผังตามขอเสนอแนะที่ไดรับใน
ขั้นตอนการไตสวนสอบสาธารณะ เปนเวลา 6 สัปดาห
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พัชราพร จําปาเรือง และคณะ (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาและสังเคราะหองค
ความรูเรื่อง “กระบวนการในการจัดทําผังเมืองรวมและการมีสวนรวมของประชาชน: กรณีศึกษา
การจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร” ซึ่ง มีวัตถุประสงคเพื่อการสังเคราะหองคความรูในเรื่อง
กระบวนการจัดทําผังเมืองรวมกับการมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนและกระบวนการของ
การจัดทําผังเมืองรวมโดยไดเลือกกรณีศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเมืองศูนยกลาง
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การปกครองระดับประเทศ และเปนเมืองหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่นเพียงแหงเดียวใน
ประเทศไทยที่จะตองเปนผูวางผังเมืองรวมเอง เพื่อใหทราบถึงขั้นตอนของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําผังเมืองรวม อันจะนําไปสูการศึกษาวิเคราะห ปญหาและขอจํากัดของ
กระบวนการนโยบาย ในการจัดทําผังเมืองรวม ตลอดจนการศึกษาเพื่อทราบถึงโอกาสและชองทาง
ที่จะเอื้ออํานวยใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําผังเมืองในทุกขั้นตอน และ
ทราบขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการจัดทําผังเมือง ที่ประชาชนพึงพอใจ
จากการศึกษาพบวา กระบวนการวางแผนและผังเมืองของไทยไดเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมอยูหลายขั้นตอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนักวางแผนและผังเมืองของไทยดวยวาจะสามารถ
ใชชองทางที่ใหโดยกฏหมายดําเนินการใชประชาชนไดเขามามีสวนรวมกับการวางแผนและผัง
เมืองไดอยางไรจึงจะสัมฤทธิ์ผล ไมทําใหเปนการเสียเวลาโดยเปลาประโยชน ซึ่งตามขั้นตอนใน
การวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 ไดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําผังเมืองรวมอยู 3
ขั้นตอนหลัก ไดแก 1) ขั้นตอนการสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวม 2) ขั้นตอน การวาง
และจัดทําผังเมืองรวม 3) ขั้นตอนการบังคับใชผังเมืองรวม และนอกจากนี้ตัวอยางในการจัดทําผัง
เพื่อพัฒนาชุมชนเฉพาะแหงดังที่ไดยกมาเพื่อเปนตัวอยางในการศึกษานั้น ยังเปนตัวอยางที่ดีของ
กระบวนการการจัดทําผังเพื่อพัฒนาชุมชนและการจัดทําผังเมืองรวมที่เปดโอกาสใหประชาชนได
เขามามีสวนรวมอยางแทจริง เพราะหากมีการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมอยาง
แทจริงแลวประชาชนก็สามารถเขามามีสวนรวมไดในเกือบจะทุกขั้นตอนก็วาได
โดยจากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ปญหาและขอจํากัดที่แทจริงในกระบวนการและ
ขั้นตอนของการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครไมไดเกิดจากการขาดหรือถูกจํากัดสิทธิ
ในการมีสวนรวมของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายผังเมือง แตปญหาและ
ขอจํากัดนั้นเกิดจาก การที่ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในเรื่องของผังเมืองรวม และการไม
มีการใหความรวมมือกันอยางแทจริงของประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐ และเจาหนาที่ก็ยังขาดการ
ประชาสัมพันธและขาดประสิทธิภาพในการโนมนาวใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ
ทางราชการ
อนุวงศ ซาบุตร (2543 : บทคัดยอ)ไดทําการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการ
วางผังเมืองรวม ศึกษาเฉพาะกรณี ผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาขั้นตอนและรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมืองรวม เพื่อศึกษาปจจัย
กลไกและชองทางที่มีผลตอการเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมืองรวม
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จากการศึกษาพบวา ขั้นตอนและรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผัง
เมืองรวมที่ผานมา พบวาประชาชนไมไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนทุกขั้นตอน ไดแก การเขา
ประชุม การสํารวจ วิเคราะหผังเมืองรวมกับหนวยงานราชการ และการเปนกรรมการในการจัดทํา
ผังเมืองรวม สงผลใหการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับต่ํา ในขณะที่ประชาชน
สวนใหญมีทัศนคติที่ดีในทางบวกตอการวางผังเมืองรวม คือตองการเห็นชุมชนของตนเองมีความ
เปนระเบียบสวยงาม สงผลใหประชาชนสวนใหญเห็นดวยมากกับการวางผังเมืองรวมระหวาง
ประชาชนกับภาครัฐ และประชาชนสวนใหญมีความตองการมีสวนรวมในการวางผังเมืองรวม โดย
เริ่มตั้งแตคนหาสาเหตุ ปญหาในงานผังเมือง การวางแผน การประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร
การเปนผูนําในการวางผังเมืองรวม โดยตองการรวมประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารมากที่สุด
ในขณะที่ประชาชนสวนใหญไมตองการไปรวมปฏิบัติในการวางผังเมือง
จารุวรรณ สายพิน (2550 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการวางผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
มีสว นร ว มในกระบวนการวางผั ง เมือ งรวมในพื้น ที่จั งหวั ด พระนครศรี อยุ ธยา เพื่ อ เสนอแนะ
แนวทางที่ เ หมาะสม ให กั บ เจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวางผั ง เมื อ งทั้ ง ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่อื่น ๆ ในการที่จะประยุกตนําผลการวิจัยไปปรับปรุงกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากการศึ ก ษาพบว า ประชาชนส ว นใหญ ยั ง คงขาดความรู ค วามเข า ใจและการ
ประชาสัมพันธในเรื่องการวางผังเมืองรวมยังไมเหมาะสม จึงสงผลใหประชาชนไมเห็นความสําคัญ
ในเรื่องของการวางผังเมืองรวม และเมื่อนําเอาบริบทของพื้นที่ในการวางผังเมืองรวมมาพิจารณา
รวมกับการมีสวนรวม พบวา พื้นที่มีความเปนเมือง พื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท และพื้นที่ที่มีความเปน
ชนบท มีความแตกตางกันควรจะใชรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งมีขอสรุปเสนอแนะในเรื่อง
ของการวางผังเมืองรวม คือ
1. การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
2. การประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวม โดยมีรูปแบบดังตอไปนี้ การจัดทํา
คูมือสําหรับประชาชน การจัดทําวารสารสิ่งพิมพ การจัดทําแผนพับ การใชสื่อทางวิทยุกระจายเสียง
และการบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษา ทั้งนี้ผูวิจัยไดตระหนักถึงการสรางความรูความเขาใจและ
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการวางผังเมืองรวม
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ในบทนี้ไดกลาวถึง แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา เพื่อเปน
กรอบทฤษฎีในการทําการศึกษา โดยไดทําการศึกษา ทฤษฎีและแนวคิดการมีสวนรวม การสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ นอกจากนี้ไดทําการศึกษากระบวนการและหลักการวางผังเมืองตางประเทศ
ไดแกประเทศอเมริกาและสหราชอาณาจักร รวมถึงการศึกษางานวิจัยที่ไดทําการศึกษา ซึ่งจาก
การศึกษาพบวาประชาชนยังเขาสูกระบวนการมีสวนรวมวางผังเมืองนอย ซึ่งจากงานวิจัยมีแนวทาง
ที่ ส อดคล อ งกั น คื อ เนื่ อ งจากขาดความรู แ ละการประชาสั ม พั น ธ ใ ห ไ ม เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของ
กระบวนการวางผังเมืองและไดมีการเสนอแนะตอรูปแบบการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน รวมถึงปจจัยดานการประชาสัมพันธดวย

บทที่ 3
การออกแบบการวิจัย
ในบทนี้ไดอธิบายถึงการออกแบบการวิจัย ซึ่งเปนการกําหนดกรอบในการศึกษาวามี
ขั้นตอนการศึกษาประกอบดวยอะไรบาง อีกทั้งยังเปนการอธิบายถึงวิธีการศึกษาในแตละขั้นตอน
เพื่อใหทราบถึงขั้นตอนและวิธีการของการศึกษาในกระบวนการของการศึกษา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้
ผูวิจัยไดทําการกําหนดกรอบงานวิจัย โดยมีขั้นตอนตางๆดังที่จะกลาวตอไปนี้
กรอบทฤษฎีหรือแนวความคิด
จากการทบทวนทฤษฎีแนวความคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 แลวนั้น
สามารถสรุปเพื่อนํามาเปนกรอบแนวความคิดในการกําหนดสมมุติฐานไดดังนี้
การที่ ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว มในกระบวนการวางผั ง เมื อ งน อ ยนั้ น มี ผ ลมาจาก
รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนั้นยังไมเหมาะสม
การศึกษาทฤษฎีแนวคิด
โดยหลักการบริหารจัดการกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน(พัชรี สิโรรส 2546 :
2-4) ระบุวา ความสําเร็จของกระบวนการมีสวนรวมนั้นคือความสามารถในการจัดการใหประชาชน
มีสวนรวมอยางกวางขวาง โดยเฉพาะผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการหรือการตัดสินใจ ซึ่งการมี
ส ว นร ว มอย า งกว า งขวางจะนํ า มาซึ่ ง ข อ ตกลงร ว มกั น และการตั ด สิ น ใจที่ ร อบคอบมากขึ้ น
ความสําเร็จของการมีสวนรวมขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไมวาจะเปนเวลา บุคคลและรูปแบบ ซึ่งการ
เลือกรูปแบบหรือเทคนิค การมีสวนรวมของประชาชน ตองคํานึงถึงความเหมาะสมของโครงการ
ความหลากหลายและลักษณะที่แตกตางกันของพื้นที่ (พัชรี สิโรรส 2546 : 2-7)
สอดคลองกับงานวิจัยของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย
โครงการศึ ก ษาเรื่ อ งหลั ก กฎหมายผั ง เมื อ งและระบบการผั ง เมื อ งของต า งประเทศ กรณี ศึ ก ษา
ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะผูศึกษาไดแสดงความคิดเห็นไวอยางนาสนใจ โดยมีใจความที่สรุปได
วาการมีสวนรวมของประชาชนถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการวางผังเมืองรวม เพราะเปนการ
ออกแบบกฎหมายทีมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชนทุกคน ผังเมืองรวมจึงควรถูกจึงทําขึ้นโดย
ความเห็นชอบจากประชาชนสวนใหญดังนั้นการกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
อยางนอย 1 ครั้ง จึงถือวาเปนการจํากัดโอกาสของประชาชน
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นอกจากนี้บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในปจจุบันเปนลักษณะการบอกกลาว
และสอบถามความคิดเห็นโดยเฉพาะกับผูมีสวนไดเสียมากกวาที่จะเปนการวางแผนรวมกันของ
ประชาชนในพื้นที่ ในการจัดทําผังเมืองรวมสวนใหญประชาชนไมสามารถมีสวนร วมในการ
กําหนดปญหา ความตองการ และทิศทางการพัฒนาเมืองไดดวยตนเองตั้งแตเริ่มการวางแผน แตจะ
มีสวนรวมในขั้นตอนที่เปนฉบับลางแลว ซึ่งเปนขั้นตอนทายๆ ของการวางแผน จึงเปนเพียงการ
แกไขในรายละเอียดปลีกยอยไมใชเชิงนโยบายสําคัญ
กระบวนการวิจัย
ในการวิจัยมีขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอน ไดแก
1. การกํ า หนดป ญ หาการวิ จั ย เป น ขั้ น ตอนแรกที่ ก อ ให เ กิ ด การศึ ก ษาวิ จั ย ขึ้ น เพื่ อ
กําหนดใหเกิดปญหาที่ใชเปนคําถามในการวิจัย โดยศึกษาและทําการสังเกตการณจากเอกสาร
บทความ งานวิจัยที่เคยทําการศึกษามาแลว จากการศึกษาได กําหนดปญหาในการวิจัย คือ รูปแบบ
การมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมืองนั้น มีความเหมาะสมหรือไมและรูปแบบการมีสวน
รวมของประชาชนควรเปนรูปแบบใด
2. การกําหนดสมมติฐานการวิจัย การกําหนดสมมติฐานการวิจัยนั้นคือการกําหนด
คําตอบลวงหนาเพื่อตอบปญหาการวิจัยที่ไดทําการตั้งไวตั้งแตขั้นตอนการตั้งคําถามการวิจัย โดย
ในขั้นตอนการตั้งสมมติฐานนั้นตองอาศัยขั้นตอนการสํารวจเอกสารและทฤษฎีตางๆเพื่อยืนยัน
คําตอบในการตั้งสมมติฐาน ผูศึกษาจึงไดกําหนดเปนสมมติฐานทางสถิติไว 1 สมมุติฐาน ดังนี้
การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนอยนั้น มีผลมาจาก
รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนั้นยังไมเหมาะสม
H0 : pAB = 0
H1 : pAB ≠ 0
A = รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมือง
B = ความไมเหมาะสม
3. การกําหนดตัวแปรและคํานิยาม การกําหนดตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยทั้ง
ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และการกําหนดคํานิยามของตัวแปรนั้นๆ ผูวิจัยจึงไดกําหนดตัวแปรการ
วิจัยโดยตัวแปรที่ไดจากแผนภูมิความสัมพันธของตัวแปรการวิจัย
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สมมุติฐานที่ 1
ตัวแปรตน A = รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองของประชาชนใน
ปจจุบัน
ตัวแปรตาม B = ทําให ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางผัง
เมืองนั้นยังไมเหมาะสม
4. การกําหนดประชากรกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง ประชากรในการวิจัย
ไดแก ประชากรในพื้นที่ผังเมืองรวมหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยกลุมตัวอยางของการวิจัย
นั้น ไดแก ประชากรที่เปนตัวแทนของประชากรทั้งหมด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ การกําหนดจํานวน
กลุมตัวอยาง จะใชวิธีการอางอิงตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน (ธานินทร 2552 : 47) สวนการสุม
ตัวอยางใชวิธีสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) โดยการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และกําหนดตัวอยางกลุมผูเชี่ยวชาญจากผูเ ชี่ยวชาญใน
กระบวนการวางผังเมือง ซึ่งเปนการกําหนดกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
5. การเก็บรวบรวมขอมูล ในเบื้องตนไดทําการศึกษาขอมูลจากเอกสารทฤษฎีและ
แนวคิ ด รวมถึ ง ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งเบื้ อ งต น เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ในการศึ ก ษา หลั ง จากนั้ น ได ใ ช
แบบสอบถามกับประชาชนในพื้นที่วางผังและแบบสัมภาษณกับผูเชี่ยวชาญในกระบวนการวางผัง
เมืองรวม เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและนาเชื่อถือ
6. การวิเคราะหขอมูล
6.1 การวิเคราะหบริบทพื้นที่ โดยการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจเอกสาร
ขอมูลบริบทของพื้นที่ดวย การวิเคราะหเชิงพรรณนา
6.2 การวิเคราะหสมมุติฐาน โดยนําแบบสอบถามที่ไดจากการลงสนามมาวิเคราะห
ดวยโปรแกรมทางสถิติ จากนั้นพิสูจนสมมุติฐานดวยสถิติเชิงอางอิง และนําผลจากแบบสัมภาษณ
มาสนับสนุนคําตอบที่ได
7. การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการเรียบเรียง อภิปราย
และสรุปผลจากขอมูลที่มาจากการทําแบบสอบถามของประชาชนในพื้นที่ จากนั้นนําขอมูลที่ผาน
การอภิปรายผลและสรุปผลมาเปรียบเทียบกับสมมติฐานขางตนที่อางอิงทฤษฎีและผลงานการวิจัย
อื่นๆที่เกี่ยวของมาประกอบการอภิปราย สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้
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การเลือกพื้นที่ กรณีศึกษา
การเลือกพื้นที่ศึกษาในการดําเนินการวิจัย ผูศึกษาไดทําการศึกษาพื้นที่ผังเมืองรวมหัวหิน
ซึ่งมีพื้นที่ทั้งสิ้น 86.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 53,975 ไร ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน (ตําบล
หัวหิน ตําบลหนองแก และบางสวนของตําบลเขาหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ)
มีประชากรทั้งสิ้น 54,417 คน
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
ในการศึกษาในครั้งนี้ไดดําเนินการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางโดยใชดังนี้
1. ประชากรในการวิจัย (Population of the Research) ประชากรที่ใชในการวิจัย
ไดแก ประชากรที่อยูในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่ง มีประชากรทั้งสิ้น
54,417 คน
2. การกําหนดกลุมตัวอยาง (Sample) ขนาดของกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย
เปนกลุมตัวแทนของประชากรที่อยูในพื้นที่โครงการศึกษาโดยการคํานวณหากลุมตัวอยางตาม
ตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamanane (ธานินทร 2552 : 47) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความขาด
เคลื่อน ±5% ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 397 คน และกลุมผูเชี่ยวชาญในกระบวนการวางผังเมือง
รวมเมืองหัวหิน
3. ขนาดของกลุมตัวอยางการวิจัย (Sample of the Research) ขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยเปนตัวแทนประชากรที่อยูในเขตผังเมืองรวมหัวหิน ทั้งสิ้นจํานวน 397 ตัวอยาง และผูเชี่ยวชาญ
3 ทานในกระบวนการการวางผังเมืองรวมเมืองหัวหิน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลและทําการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ไดแก กลองถายภาพ, เครื่องบันทึกเสียง, คอมพิวเตอร
2. เครื่องมือทางสังคมศาสตร ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับประชาชน
และแบบสัมภาษณ (Interview Form) สําหรับผูเชี่ยวชาญในกระบวนการวางผังเมือง
1. ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
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
มีการกําหนดเนื้อหาในการทําแบบสอบถามเพื่อใชในกาสอบถามประชาชนใน
พื้นที่ศึกษา ซึ่งไดกําหนดแบบสอบถามเพื่อความสะดวกและงายตอการตอบคําถาม ทั้งสิ้น 10 ขอ
ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดคาน้ําหนักของประเด็นการจัดทําแบบสอบถาม
ประเด็นหลัก
A

น้ําหนัก
50

จํานวนขอ
5

B

50

5

รวม

100

10

ประเด็นยอย
A1
A2
B1
B2

น้ําหนัก
20
30
20
30
100

จํานวนขอ
2
3
2
3
10

ตารางที่ 2 แสดงการกําหนดเนื้อหาของการจัดทําแบบสอบถาม
ประเด็นหลัก
A. ความคิดเห็นรูปแบบการมี
สวนรวม

จํานวน
น้ําหนัก ขอ
50

B. รูปแบบการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการ
การวางผังเมือง

50

รวม

100

5

5

10

ประเด็นยอย
A1. ความรูความเขาใจดานผัง
เมือง
A2. ทัศนคติดานการมีสวนรวม
B1. ปญหาและอุปสรรคการมี
สวนรวม
B2. ความตองการรูปแบบการ
มีสวนรวมแบบอื่น

จํานวน
น้ําหนัก ขอ
20

2

30
20

3
2

30

3

100

10
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1.5 กําหนดรูปแบบคําถาม
เปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check - List)
เปนคําถามรูปแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
เปนคําถามรูปแบบแบบสอบถามปลายเปด (Open - Ended)
1.6 จัดทํารางแบบสอบถาม
แบบสอบถามไดแบงออกทั้งสิ้น 5 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล
ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจดานผังเมือง
ตอนที่ 3 ทัศนคติดานการมีสวนรวม
ตอนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวม
ตอนที่ 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
ในการเก็ บ รวบรวมข อมู ลในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาทํ า การค น คว าข อมู ลทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) จากเอกสารทฤษฎี ขอมูลบริบทของพื้นที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงตัวอยางงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา
ขั้นตอนตอมาคือขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ
(Survey Method) โดยใชทั้งแบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งสิ้น 397 ชุดกับกลุมประชาชนและแบบ
สัมภาษณ (Interview Form) กับผูเชี่ยวชาญทั้งสิ้น 3 ชุด
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การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชทั้งแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ
(Interview Form) เปนเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งการวิเคราะหขอมูลไดแบงเปน 2 แบบ ไดแก
1. การวิเคราะหแบบสอบถาม
การวิเคราะหแบบสอบถามนั้นไดนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมทางสถิติ โดย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) จํานวน 3 ขอ ใชวิธีการหา
คาความถี่ (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ(Percentage) ตอนที่ 2และ ตอนที่ 3 รูปแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scaled) จํานวน 2 และ 3 ตามลําดับ ใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean : ) เพื่อ
สรุปผล ตอนที่ 4 รูปแบบคําถามแบบปลายเปด (Open Ended) จํานวน 2 ขอ ใชวิธีการวิเคราะห
เนื้อหาเชิงพรรณ ตอนที่ 5 รูปแบบคําถามประมาณคา (Rating Scaled) จํานวน 2 ขอและรูปแบบ
คําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ และไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS หาคาความสัมพันธระหวางตัว
แปรในสมมุติฐานสถิติ เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) วามีความสัมพันธกันหรือไม
2. การวิเคราะหแบบสัมภาษณ
ในการวิเคราะหแบบสัมภาษณไดนําทฤษฎีและแนวคิด จากการศึกษามาวิเคราะห
และอธิบายขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ในรูปแบบวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis)
ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเดิรท
(Linkert) ดังนั้น (ธานินทร 2552 : 75)
ตารางที่ 3 แสดงการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินตามวิธีของลิเดิรท
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

คาน้ําหนักของตัวเลือก
กําหนดใหมีคา = 5
กําหนดใหมีคา = 4
กําหนดใหมีคา = 3
กําหนดใหมีคา = 2
กําหนดใหมีคา = 1
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เกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนน กําหนดเปนชวงคะแนนดังตอไปนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยที่สุด
จากเนื้อหาที่ไดกลาวมาในบทที่ 3 ไดกลาวถึงการออกแบบการวิจัย ขั้นตอนตางๆที่ใช
ดําเนินการวิจัย โดยการกําหนดปญหาในการวิจัย และการกําหนดสมมุติฐานทั้งสิ้น 2 สมมุติฐาน
นอกจากนี้ยังไดกลาวถึง การเก็บรวบรวมขอมูล จากทั้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ เมื่อไดทํา
การเก็บขอมูลแลว นําผลจากแบบสอบถามมาใชโปรแกรมทางสถิติ เพื่อวิเคราะหผลและนําผลจาก
แบบสัมภาษณมาสนับสนุนผลที่ได สุดทายการสรุปผลและเสนอแนะ สวนในบทตอไปจะกลาวถึง
ขอมูล บริบทพื้นที่และผลการศึกษาที่ไดจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ

บทที่ 4
สภาพทั่วไปของผังเมืองรวม เมืองหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดดําเนินการจัดทําผังเมืองและประกาศเปนกฎกระทรวงใช
บังคับแลวจํานวน 3 ผัง ไดแก ผังเมืองรวมเมืองประจวบฯ ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน และผังเมืองรวม
ชุมชนบางสะพานและอยูในระหวางดําเนินการ 7 ผัง โดยในบทนี้จะกลาวถึงขอมูลสภาพทั่วไปของ
ผังเมืองรวมเมืองหัวหินที่เปนพื้นที่ในการทําการศึกษา
สภาพทั่วไป
ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
ติดกับทะเลอาวไทย พื้นที่มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ทิศตะวันตกเปนภูเขา พื้นที่ลาดเอียงลงสู
ทะเลอาวไทย มีพื้นที่รวม 86.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 53,975 ไร ถนนเพชรเกษม ตัดผานจากทิศ
เหนือจรดทิศใตยาวประมาณ 22 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 230 กิโลเมตร
ลักษณะพื้นที่เปนชุมชนหนาแนนและการพาณิชยกรรมประมาณรอยละ 3 และมีชุมชนที่กระจัด
กระจายไมหนาแนนหางไกลออกไป พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่วางและเขตพื้นที่
ทหาร การขยายตัวของเมืองมีลักษณะเปนแนวยาวไปตามถนนเพชรเกษม มีสถานที่ทองเทีย ว
หลากหลายแหงมีโรงแรม บานพัก รานอาหารและสถานที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวจํานวนมาก
พื้นที่ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน เปนที่ตั้งของเขตพระราชฐาน คือ วังไกลกังวล ซึ่งปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาท ประทับอยู เทศบาล
เมืองหัวหินเปนเขตควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.
2539) และเปนเขตพื้นที่ที่ใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พ.ศ.2547
ขอบเขตพื้นที่วางผัง
ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน (ปรับปรุงครั้งที่ 2) มีพื้นที่เพื่อการปรับปรุงผังเมืองรวม 86.36
ตารางกิโลเมตร(เขตเดียวกับเทศบาลตําบลหัวหิน) ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหัวหิน และตําบลหนองแก
อําเภอหัวหินและครอบคลุมทะเลอาวไทยระยะขนาน 500 เมตร กับชายฝงทะเลทางทิศตะวันออก
50

51

ภาพที่ 2 แสดงการใชประโยชนที่ดินในอนาคตผังเมืองรวมเมืองหัวหิน
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ, ผังโครงขายคมนาคม [ออนไลน],
เขาถึงเมื่อ 28 กุมภาพันธ 2554. เขาถึงไดจาก http://www.dpt.go.th/prachuap/group_2/data/
cityplan_huahin.htm
0

ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันออก

จรดเขตเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
จรดอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จรดทะเลอาวไทย
จรดเขตตําบลทับใตและตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน
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ลักษณะภูมิประเทศ
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศโดยทั่ ว ไปของอํ า เภอหั ว หิ น แคบยาวในแนวทิ ศ ตะวั น ตก-ทิ ศ
ตะวันออก ดานทิศตะวันตกเปนภูเขาสลับซับซอนมากมายเปนพื้นที่ปาเขาลาดเนินตางๆ ลาดเอียง
ลงมาทางทิศตะวันออกจรดทะเลอาวไทย บริเวณดานตะวันออกจะเปนที่ราบสลับกับเนินสูงต่ํา
เล็กนอย ซึ่งเปนแหลงการเกษตรที่สําคัญ คือ สับปะรด และออย บริเวณที่ติดตอกับอาวไทย มีฝง
ทะเลยาวตลอด 22 กิโลเมตร เปนแหลงทองเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศและตางประเทศ
อีกทั้งยังเปนแหลงอาชีพประมงซึ่งเปนรายไดที่สําคัญของอําเภอหัวหิน
ลักษณะภูมิอากาศ
จากสภาพที่ตั้งอยูในเขตมรสุมเมืองรอนและติดชายฝงทะเล สภาพอากาศจึงมี 3 ฤดู คือ
ฤดูรอน ฤดูหนาวและฤดูฝนสภาพอากาศโดยทั่วไปจึงเย็นสบายไมรอนอบอาวจนเกินไป อุณหภูมิ
โดยเฉลี่ยประมาณ 23-24 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนคอนขางต่ําในบางป
สภาพพื้นที่และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
พื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิน เปนที่ลุมต่ําสลับที่ดอน ซึ่งอยูระหวางภูเขาทางดาน
ทิศตะวันตก และติดกับทะเลทางทิศตะวันออก ดังนั้นพื้นที่จึงมีความลาดเอียงจากดานตะวันตกสู
ดา นตะวั นออก ชุมชนเทศบาลเมื องหั ว หิน ตั้ งอยูตํ าบลหั ว หิน บริเ วณตอนกลางของพื้ น ที่ เ ปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม การบริหารการปกครอง และการทองเที่ยวของจังหวัด เนื่องจากเปน
ที่ตั้งของกิจกรรมสําคัญตางๆ
ลักษณะประชากร
จํานวนประชากรตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร โดยรวมทั้งสิ้น 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 มีอัตราการเพิ่มของ
ประชากรในชวง 4 ป ที่ผานมา เฉลี่ยรอยละ 2 ตอป มีการประมาณการวาประชากรแฝงในเขต
เทศบาลมีสัดสวนที่ใกลเคียงกับประชากรตามทะเบียนราษฎร การเพิ่มของประชากรมาจากการยาย
ถิ่นเปนหลักเนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีแหลงสถานศึกษาทุกระดับ
ตารางที่ 4 แสดงขอมูลประชากรและครัวเรือน พ.ศ.2548-2552
รายการ
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวมประชากร
บาน

2548
23,369
24,371
47,740
26,821

2549
25,103
25,477
50,580
28,681

2550
25,031
26,298
51,329
30,753

2551
25,776
27,143
52,919
33,792

2552
26,780
27,637
54,417
35,753

ที่มา : เทศบาลอําเภอหัวหิน, เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเทศบาลอําเภอหัวหิน ประจําป2553
(ประจวบคีรีขันธ : ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), ไมปรากฏเลขหนา.

แผนภูมิที่ 2 แสดงอัตราการเพิ่มของประชากรในชวง 4 ปที่ผานมา
ที่มา : เทศบาลอําเภอหัวหิน, เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเทศบาลอําเภอหัวหิน ประจําป2553
(ประจวบคีรีขันธ : ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), ไมปรากฏเลขหนา.
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จากสถิติอัตราการขยายตัวของประชากรในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิน ภายในเขต
เทศบาลพบวามีแนวโนมการขยายตัวของประชากรในเขตเทศบาลสูง เพราะพื้นที่ในเขตเทศบาล
และบริเวณใกลเคียงมีศักยภาพของการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการกระจายรายได
สู ป ระชาชนซึ่ ง เป น กิ จ การหรื อ อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การท อ งเที่ ย วที่ ล งทุ น น อ ยแต ไ ด
ผลตอบแทนมาก
โครงสรางพื้นฐาน
1. การคมนาคม อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนอําเภอที่ตั้งอยูตอนบนสุด
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนจุดเชื่อมตอกับภาคใต มีเสนทางคมนาคมติดตอกับภาคตะวันตก
ภาคใต กรุงเทพมหานครไดอยางสะดวก โดยเฉพาะรถยนต รถไฟ และทางอากาศ ทางรถยนต มี
ทางหลวงแผนดินและถนนสายสําคัญๆที่เชื่อมชุมชนและชุมชนใกลเคียงดังนี้
1.1 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เปนถนนที่พาดผานพื้นที่ดาน
ตะวันตกของพื้นที่อําเภอหัวหิน ในแนวเหนือ-ใต
1.2 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3218 แยกจากถนนเพชรเกษม (ถนนบายพาส) เขา
ตัวอําเภอหัวหิน สิ้นสุดที่บานหวยมงคล
1.3 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3325 ถนนเขาเตา เริ่มจากแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 4 ที่บานเขาเตาไปหาดทรายใหญ
1.4 ถนน รพช. ปข. 11009/2 (บานหัวนา-บานทับใต) เปนถนนที่เชื่อมตอตําบลทับ
ใต ทางรถไฟ มีเสนทางรถไฟสายใตผานพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองหัวหินในแนว เหนือ-ใต โดยมีสถานี
หัวหินเปนสถานีเกาแก และตั้งในอยูบริเวณศูนยกลางชุมชนเมืองหัวหิน
1.5 ทางอากาศ มีทาอากาศยานหัวหิน สังกัดกรมการบินพาณิชย กระทรวงคมนาคม
ตั้งอยูริมถนนเพชรเกษมสุดเขตเทศบาลหัวหินดานทิศเหนือ
2. ประปา การประปาในพื้นที่ผัง เมืองรวม เมื องหัว หินนั้น มี เทศบาลเปน เจาของ
กิจการประปา โดยมีกองประปาเปนหนวยดําเนินการ ตั้งอยู ถนนดําเนินเกษมอยูติดกับสถานีกาชาด
หัวหินเฉลิมพระเกียรติ ปจจุบันมีครัวเรือนที่ใชน้ําประปา จํานวน 24,513 ครัวเรือน มีระบบผลิต
น้ําประปาจํานวน 5 แหง

55
ตารางที่ 5 แสดงกําลังการผลิตและกําลังการจายน้ําประปา เทศบาลเมืองหัวหิน

ลําดับที่
1
2
3
4
5

สถานที่
โรงงานสูบน้ําดําเนินเกษม
โรงงานสูบน้ําไรนุน
โรงสูบน้ําหัวนา
โรงสูบน้ําเขาแลง
โรงสูบน้ําเขาเตา
รวม

พื้นที่
2 ไร 2 งาน
4 ไร
32 ไร
130 ไร
6 ไร 1 งาน
174 ไร 3 งาน

กําลังการผลิต
ลบ.ม./วัน
2,880
16,500
12,000
12,000
1,200
44,580

กําลังการจาย
น้ําประปาลบ.
ม./วัน
1,800
13,600
9,000
12,000
900
37,300

ที่มา : เทศบาลอําเภอหัวหิน, เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเทศบาลอําเภอหัวหิน ประจําป2553
(ประจวบคีรีขันธ : ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), ไมปรากฏเลขหนา.
ตารางที่ 6 แสดงแหลงเก็บน้ําดิบสํารองของการผลิตน้ําประปา เทศบาลเมืองหัวหิน
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ปริมาณความจุ
(ลบ.ม.)
อางเก็บน้ําโคงพระจันทร 35,000
อางเก็บน้ําดําเนินเกษม 23,000
อางเก็บน้ําเขาเตา
1,200
อางเก็บน้ําหัวนา
87,000
อางเก็บน้ําเขาแลง
87,000
สถานที่

แหลงที่มา
ของน้ําดิบ
เขื่อนแกงกระจาน
เขื่อนปราณบุรี
เขื่อนปราณบุรี
เขื่อนปราณบุรี
เขื่อนปราณบุรี

การไดมาของน้ําเสีย
คลองสงแบบเปด
ทอ GS Ø 600 มม.
ทอ GS Ø 600 มม.
ทอ HDPE Ø 1,000 มม.
ทอ AC Ø 200 มม.

ที่มา : เทศบาลอําเภอหัวหิน, เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเทศบาลอําเภอหัวหิน ประจําป2553
(ประจวบคีรีขันธ : ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), ไมปรากฏเลขหนา.
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3. ไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหัวหินเปนหนวยงานจําหนายไฟฟาใหบริการ
ประชาชน ซึ่งในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหินมีไฟฟาใชครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ จํานวนครัวเรือนที่
ใชไฟฟาในเขตเทศบาลมี 33,877 หลังคาเรือน (จํานวนครัวเรือนมีไฟฟาใช 100% ยกเวนกรณีที่มีผู
ยายภูมิลําเนามาอยูเพิ่มเติมอีกภายหลัง)
4. การสื่อสาร ดานการสื่อสาร อาทิ โทรศัพทนั้นในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองหัวหินมี
ชุมชนสายโทรศัพทในเขตเทศบาลจํานวน 15 ชุมสาย และสามารถใหบริการไดสูงสุด 11,617
หมายเลข มีที่ทําการไปรษณียหัวหิน 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
และ11สถานีโทรทัศนทั้ง 3 แหง ตั้งอยูบนเขาหินเหล็กไฟ สถานีโทรทัศนจี้อันตึ้ง เคเบิ้ลทีวี
(สถานีโทรทัศนทองถิ่น)
มีหนังสือพิมพทองถิ่น 3 ฉบับ ไดแก หนังสือพิมพหัวหิน หนังสือพิมพเสียงประจวบ
หนังสือพิมพขาวหนาในของเทศบาลเมืองหัวหิน
ระบบเสียงตามสายในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน มีเทศบาลมีระบบเสียงตามสาย
ครอบคลุมในเขตเมือง และมีหอกระจายขาวครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาล
5. การระบายน้ํา ในพื้นที่วางผังเมืองรวมเมืองหัวหินนั้นมักมีปญหาน้ําทวมขังโดย
บริเวณที่มีน้ําทวมถึง 3 แหง ไดแกบริเวณตลาดโตรุง ถนนเพชรเกษมและหนาวัง ระยะเฉลี่ยที่น้ํา
ทวมขังนานที่สุด 1 - 2 ชั่วโมง ประมาณชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม สาเหตุของน้ําทวมขังเกิดจาก
เปนที่ลุมรับน้ําและระบบระบายลงสูทะเลไดชา รวมถึงมีน้ําทะเลหนุนเปนบางครั้ง
6. น้ําเสีย วิธีบําบัดน้ําเสียโดยวิธีดําเนินการเอง โดยปริมาณน้ําเสีย 32,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณที่บําบัดได 17,000 ลบ.ม./วัน ทางระบายน้ําหลักในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 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
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7. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล วิธีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีการ
จางเอกชนจัดเก็บปริมาณขยะมูลฝอย 90-110 ตัน/วัน และใชวิธีกําจัดขยะโดยการฝงกลบที่ดิน
รองรับ 130 ไร
สภาพเศรษฐกิจ
เมืองหัวหินมีสภาพเศรษฐกิจสวนใหญขึ้นอยูกับการทองเที่ยวและการพาณิชยกรรม มี
รานคา โรงแรม บานพักตางอากาศตางๆ จํานวนมาก เปนรายไดใหแกคนในทองถิ่นเปนหลัก รายได
ของทองถิ่นมาจากการทองเที่ยวเปนสําคัญ
ดานการบริการ เนื่องจากอําเภอหัวหินมีสถานที่ทองเที่ยวสําคัญในระดับประเทศ จึงมี
นักทองเที่ยวจํานวนมากมาเยือน ทําใหเกิดสถานบริการโรงแรม บังกะโล เปนจํานวนมากไวใหบริการ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ ทําใหเกิดการจางงานในสาขาบริการจํานวนมากเปนรายได
หลักของชุมชนดานการผลิต มีการผลิตที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ การเกษตร-ประมง การอุตสาหกรรม
และการพาณิชยกรรมและการบริการ โดยมีเกษตร-ประมงเปนอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของชุมชน
เนื่องจากพื้นที่สวนใหญของชุมชนเปนพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่บางสวนติดทะเลเปนแนวยาว
เหนือ-ใต สวนดานการอุตสาหกรรม สวนใหญเปนอุตสาหกรรมบริการขนาดเล็กที่บริการภายใน
ชุมชนเมือง สวนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ ในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหิน ทางดาน
พาณิชยกรรมและการบริการสวนใหญเปนกิจการคาปลีกจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภค และ
เครื่องมือทางการเกษตรและการประมง
ดานการจางงาน ผูอยูในวัยกําลังแรงงาน โดยสวนใหญประกอบอาชีพการคา เกี่ยวกับ
การบริการ อาชีพแรงงานเพื่อการผลิต อาชีพเกษตร-ประมง และอาชีพที่ใชวิชาชีพ เปนตน
ดานเกษตรกรรม ดานเกษตรกรรมสวนใหญประชาชนที่อยูดานทิศตะวันตกของเขต
เทศบาล ประกอบอาชีพดานการเกษตร เนื่องจากสภาพแวดลอมมีความเหมาะสม กวาสวนอื่นๆ พืช
ที่สําคัญ ไดแก สับปะรด มะมวง ขนุน มะพราว พืชผักและไมดอกไมประดับ จํานวนครัวเรือนใน
ภาคเกษตรกรรมที่อยูในเขตเทศบาล จํานวน 85 ครัวเรือน โดยแบงแยกเปน พื้นที่ทําสวน 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
สวนพื้นที่ทําไรประมาณ 1,580 ไร พืชไรที่สําคัญไดแก สับปะรด จํานวน 1,580 ไร
ผลผลิต 7,900 ตัน/ป ซึ่งสับปะรดเปนผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญในพื้นที่
ดานการพาณิชยกรรมและการบริการ หัวหินเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญและสถานศึกษา
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 พื้นที่ปศุสัตวสวนใหญในผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จะอยูบริเวณที่ราบเชิง
เขา ทางทิศตะวันตกของเขตเทศบาล โดยสวนใหญจะเปนการเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ไก เปน แพะ และ
ปลาตางๆ จํานวนสัตวในพื้นที่โดยประมาณ
ดานประมง หัวหินในอดีตเปนหมูบานชาวประมง การทําประมงจึงเปนอาชีพดั้งเดิม
ของชาวหั ว หิ น แต เ มื่ อ บ า นเมื อ งเปลี่ ย นแปลงไปหั ว หิ น ได ก ลายเป น แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ
ประกอบความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลลดลง ทําใหการประกอบอาชีพ
ประมงลดนอยลง โดยยังมีการทําประมงของประชาชนบริเวณชุมชนสมอเรียง ชุมชนตะเกียบ และ
ชุมชนเขาเตา
ดานอุตสาหกรรม สวนใหญประกอบกิจการอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑคอนกรีต
บล็อก เสา รั้ว ปลอก บอ รองลงมาเปนอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมไม ผลิตภัณฑจากไม เชน
ทําวงกบ ประตู หนาตาง ปละสุดทายเปนอุตสาหกรรมอบปลาหมึกแหง ซึ่งลักษณะโรงงานจะเปน
โรงงานขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน
สภาพสังคม
1. ชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินมีทั้งหมด 35 ชุมชน โดยแยกเปน 2 ตําบล
ดังนี้
1.1 ตําบลหัวหินมี 28 ชุมชน ดังนี้
ชุมชนบอฝาย ชุมชนตะวันสีทอง ชุมชนวัดไกลกังวล ชุมชนสมอโพรง ชุมชน
ประชารวมจิตต ชุมชนเขานอย ชุมชนฟาสีคราม ชุมชนนาปูกล่ํา ชุมชนรวมสุข ชุมชนประชา
สามัคคี ชุมชนพรอมมิตรพัฒนา ชุมชนทางรถไฟ ชุมชนทุงยายอึ่ง 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
ศักยภาพสูงระดับจังหวัดกิจการบริการดานการศึกษาที่สําคัญจึงรวมตัวกันอยูในพื้นที่ชุมชนเมือง
2.1 สถาบันการศึกษา ในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน มีสถาบันการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา มีสัดสวนครูตอนักเรียนเทากับ 1:20 และหองเรียนตอนักเรียนเทากับ
1:33
2.2 สถานศึกษาในเขตเทศบาล ทั้งสิ้น 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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร
วิทยาเขตวังไกลกังวล(สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ศูนยหัวหิน)
3. ศาสนา ประชาชนสวนใหญในทองถิ่นนับถือศาสนาพุทธ และมีประชาชนที่นับถือ
ศาสนาอื่นบางไดแก คริสต อิสลาม ซิก เรียงตามลําดับโดย ศาสนสถานไดแก วัด 21 แหง สํานัก
สงฆ 5 แหงคริสตจักร 3 แหง ศาลเจา 5 แหง
4. การวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นที่มีมาแตเดิม เชน ประเพณีเกี่ยวกับตรุษ สารท
ประเพณีกอเจดียทราย ประเพณีทําบุญทุง ประเพณีสงเคราะหทางน้ํา การละเลนทองถิ่นที่มีมาแต
เดิม เชน การเลนลูกชวง ขี่หลังโยนลูกหวง ชักเยอ สะบา มอญรํา มวยทะเลเขามาศรี หรือเขาผีตางๆ
และที่สําคัญการเลนผีพุงใต ซึ่งยังไมเคยมีปรากฏวามีการเลนชนิดนี้ในทองถิ่นอื่น นอกจากหัวหิน
เทานั้น
5. สาธารณะสุข ในเมืองหัวหินนั้นมีสถานพยาบาลไวรองรับและใหบริการประชาชน
โดยแบงเปน โรงพยาบาล(รัฐบาล) 1 แหง ขนาด 200 เตียง โรงพยาบาล(เอกชน) 2 แหง ขนาด 119
เตียง อื่นๆ 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
แหลงทองเที่ยวตางๆในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหินนั้นมีดังนี้
1. ชายหาดหัวหิน ชายหาดหัวหินเปนหาดที่สวยงาม มีหาดทรายที่ขาวละเอียด น้ํา
ทะเลใสสะอาด โดยมี จุ ด ลงทะเลใหญ ที่ ถ นนดํ า เนิ น เกษม จะมี นั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวตางชาติสนใจเขาเที่ยวชมจํานวนมากตลอดทั้งป
2. สวนหลวงราชินี เทศบาลไดปรับปรุงพื้นที่ 19 ไร บริเวณถนนเลียบวังเหนือ ใหเปน
สถานที่ทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจแหงใหมใจกลางเมือง และสามารถลงชายหาดได โดยมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกนักทองเที่ยวอยางครบครัน เชนลาดจอดรถ ศูนยจําหนายสินคา หองอาบน้ํา
3. เขาหินเหล็กไฟ เปนภูเขาที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเทศบาลติดกับสนามกอลฟ
หลวงหัวหิน ซึ่งเทศบาลไดพัฒนาปรับปรุงจนเปนจุดชมทัศนียภาพเมืองหัวหินที่สวยงาม มีพระ
บรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 7 กรงนกขนาดใหญ พรอมศูนยจําหนายสินคาและลานจอดรถที่
สะดวกสบาย
4. หาดเขาเตา ชายหาดเล็ก ๆเ ชิงเขาเตา เงียบสงบ มีพระบรมรูปขนาดใหญหันพระ
พักตรออกสูทะเลหางจากตัวเมืองหัวหินไปทางทิศใต ประมาณ 13 กิโลเมตร
5. อางเก็บน้ําเขาเตา ตั้งอยูที่ชุมชนเขาเตา อางเก็บน้ําเขาเตาถือเปนโครงการพระราชดําริ
ดานชลประทานแหงแรกในประเทศไทย หางจากหัวหินไปทางทิศใต ประมาณ 13 กิโลเมตร
6. ศูนยทอผาเขาเตา สมเด็ จ พระนางเจ า พระบรมราชิ นีน าถไดพ ระราชเสาวนีย ใ ห
จัดตั้งศูนยทอผาเขาเตา เพื่อสงเสริมอาชีพการทอผาของประชาชนในชุมชนเขาเตา ซึ่งถือเปนปฐม
บทของการสงเสริมหัตถกรรมและการตั้งศูนยศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
ในเวลาตอมา ศูนยทอผาตั้งอยูที่ชุมชนเขาเตาใกลอางเก็บน้ํา
7. หาดทรายนอย เปนชายหาดที่อยูใตสุดของเขตเทศบาล ติดกับโครงการพระราชดําริ
สวนปาหาดทรายใหญเปนหาดทรายที่เงียบสงบ น้ําทะเลใสอยูในเขตชุมชนเขาเตาหางจากตัวเมือง
หัวหินไปทางทิศใตประมาณ 16 กิโลเมตร
8. สวนสนประดิพันธ มีหาดทรายที่สวยงามเงียบสงบ มีแนวตนสนเอกลักษณของหาด
บรรยากาศรมรื่นเย็นสบายซึ่งอยูในความดูแลของกองสวัสดิการทหารบก หางจากตัวเมืองหัวหินไป
ทางทิศใต 9 กิโลเมตร
9. พลับพลาที่ประทับ สถานีรถไฟหัวหิน ซึ่งมีชื่อเสียงดานความสวยงามของสถานี
รถไฟของประเทศไทย
10. ตลาดโตรุงหัวหิน เปนตลาดจําหนายอาหารของที่ระลึกที่เปดขายทุกวัน เปน
สถานที่ที่นักทองเที่ยว นักศึกษาใหความสนใจในยามเย็น
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11. เกาะสิงโต ตั้งอยูหางจากฝงสวนสนประมาณ 800 เมตร เปนเกาะเล็กๆ ที่มีผูนิยมไป
ตกปลาและดําน้ํา ติดตอเชาเรือไดที่หมูบานเขาตะเกียบ
12. จุดชมวิวเขาตะเกียบ วัดที่ตั้งอยูบนภูเขา ชื่อวัดเขาตะเกียบ ซึ่งยื่นออกไปในทะเล
ตั้งอยูหางตัวเมืองหัวหินไปทางทิศใต 6 กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดรมรื่นเย็นสบาย มีรูปปนเจาแม
กวนอิมประดิษฐานอยูเปนจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอาวหัวหินที่งดงามมากจุดหนึ่งรอบเขา
ตะเกียบ มีที่พักและรานอาหารใหบริการหลายแหง
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนผูเขาเยี่ยมเยือนหัวหิน ป 2550
รายการขอมูล
ผูมาเยือน แยกเปน
นักทองเทียว
นักทัศนาจร
คาใชจายเฉลี่ย/คน/วัน(บาท)
นักทองเทียว
นักทัศนาจร
รายได (ลานบาท)
นักทองเทียว
นักทัศนาจร

ไทย
1,357,787
778,840
578,947
2,822.26
1,852.15
970.11
3,397.70
2,836.06
561.64

ตางประเทศ
323,179
271,271
51,908
4,166.07
2,892.85
1,273.22
2,806.48
2,740.39
66.09

รวม
1,680,966
1,050,111
630,855
6,988.33
4,745.00
2,243.33
6,204.18
5,576.45
627.73

ที่มา : เทศบาลอําเภอหัวหิน, เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเทศบาลอําเภอหัวหิน ประจําป2553
(ประจวบคีรีขันธ : ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), ไมปรากฏเลขหนา.
การผังเมือง
พื้นที่ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ประกอบดวยพื้นที่ ต. หัวหินและ.ต.
หนองแก หรือครอบคลุมเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน โดยผังเมืองรวมเมืองหัวหินนั้นไดประกาศ
กฎกระทรวงบังคับใชฉบับแรกเปนฉบับที่59(พ.ศ. 2531 ) มีระยะเวลาใชบังคับ 5 ป ตั้งแตวันที่ 26
ธันวาคม 2531 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2536 และมีการขยายเวลาการบังคับใช ครั้งละ 1ป จํานวน 2
ครั้ง ตอมาไดมีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ประกาศ วันที่3 กันยายน 2540 มีระยะเวลาใชบังคับ 5 ป ถึง
วันที่ 2 กันยายน 2545 และมีการขยายเวลาการบังคับใชครั้งละ 1 ป จํานวนว 2ครั้งตั้งแตวันที่ 3
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กันยายน ถึง วันที่ 2 กันยายน 2547 ดังนั้น สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.ประจวบคีรีขันธ
รวมกับสํานักงานผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ และสํานักวิศวกรรมการผังเมือง จึงไดทําการ
ปรับปรุงผังครั้งที่ 2 เพื่อใหใชบังคับไดอยาตอเนื่อง
โดยในขั้นตอนที่เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม เชนการติดประกาศใหผูมีสวน
ไดเสียไดตรวจ ตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2547 (ไมนอยกวา 15 วัน) และขอเชิญประชาชนเขารวม
ประชุมรับฟงความคิดเห็น ในวันพฤหัสที่ 12 กุมภาพันธ 2547 เวลา 9.30 น. ณ. หองประชุมประชุม
โรงเรียน หัวหิน อ.หัวหิน จํานวน 1 ครั้ง ตอจากนั้นไดมีการติดประกาศ 90 วันตามขั้นตอนในการ
จัดทําตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2547 ถึง วันที่ 13 กันยายน 2547 เพื่อเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียได
ตรวจสอบเพื่อขอยกเลิก แกไข และเปลี่ยนแปลง
โดยในการประชาสัมพันธเพื่อแจงใหประชาชนเขารวมประชาชนเขารวมประชุมรับฟง
ความคิดเห็นนั้น ไดทําการเสนอขาวตามวิทยุกระจายเสียง ตั้งแตวันที่ 20-26 มกราคม 2547 เปน
เวลาทั้ ง สิ้ น 7 วั น โดยนํ า เสอแก สถานี วิ ท ยุ ท อ.05 หั ว หิ น เคเบิ้ ล ที วี , เสี ย งประจวบและทาง
หนังสือพิมพทองถิ่นหัวหินสาร
การใชประโยชนที่ดินในขณะนี้ จึงไมจําเปนตองพิจารณาตามกฎกระทรวงที่ไดสิ้นผล
การบังคับใชไปแลว แตจะตองพิจารณาใหเปนไปตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของไปดวย ปจจุบันผัง
เมืองรวมเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) อยูในระหวางการดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายเพื่อใหมีผลใชบังคับตอไป ซึ่งยังคงไดกําหนดแนวทางการใชประโยชนที่ดิน
รวมทั้งแนวถนนไวเชนเดิม
จากการศึกษาสภาพพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองหัวหินนั้น มีบทบาทที่สําคัญ คือ ดานการ
ทองเที่ยวที่มีความสําคัญระดับประเทศและมีบทบาทเปนศูนยการบริหารราชการการปกครอง
รวมถึงดานการศึกษาที่มีทุกระดับการศึกษา ตั้งแตอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาระดับจังหวัด ในดาน
เศรษฐกิจเปนศูนยกลางการคา การบริการ ศูนยบริการทางการเกษตรและการประมง มีศักยภาพ ใน
การสงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรและประมงน้ําเค็มทั้งนี้เนื่องจากความ
สมบูรณทางดานกายภาพ ที่มีทั้งพื้นที่ติดทะเลอาวไทยและภูเขาซึ่งเปนขอไดเปรียบนั้นเอง

บทที่ 5
การวิเคราะห
ในบทนี้ ไ ด นํ า ผลจากแบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ มาวิ เ คราะห โ ดยผลจาก
แบบสอบถามไดแยกรายละเอียดตามคําถามในแบบสอบถาม เปนขอมูลสถานภาพสวนบุคคล
จํานวน 3 ขอ และตามเนื้อหา 4 ตอน 10 ขอ เปนการนําเสนอขอมูลดวยตารางและแผนภูมิรูปภาพ
เพื่อใหเขาใจเนื้อหาและรายละเอียดไดงาย สวนแบบสัมภาษณ ไดอธิบายผลการศึกษาดวยเชิง
พรรณนา แบงออกเปน 4 ขอ ตามแบบสัมภาษณ
การวิเคราะหผลการศึกษา
การเสนอผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเรื่อง “แนวทางเพื่อ
พัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ”
นี้ ไดนําเสนอแยกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถาม และสวนที่ 2
ขอมูลที่ไดจากการใชแบบสัมภาษณ ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบ
1. เพศ
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลเรื่องเพศ ไดนําเสนอในรูปแบบ
ตารางและรูปภาพ ดังนี้

63

64
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดาน
เพศ
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม

จํานวน
178
219
397

รอยละ
44.8
55.2
100.0

แผนภูมิที่ 3 แสดงคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ
จากตารางที่ 8 และแผนภูมิที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 55 สวนเพศชาย คิดเปนรอยละ 45
2. อายุ
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลดานอายุ ไดนําเสนอในรูปแบบ
ตารางและรูปภาพ ดังนี้
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ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดาน
อายุ
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20 – 35 ป
36 – 50 ป
50 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน
31
98
182
86
397

รอยละ
7.8
24.7
45.8
21.7
100.0

แผนภูมิที่ 4 แสดงคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานอายุ
จากตารางที่ 9 และแผนภูมิที่ 4 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอายุ 36-50 ป
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 46 รองลงมา คือ ชวงอายุ 20-35 ป คิดเปนรอยละ 25 และชวงอายุ 50 ปขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 21 สวนชวงอายุต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ8 ตามลําดับ
3. อาชีพ
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพส ว นบุ ค คลด า นอาชี พ ได นํ า เสนอใน
รูปแบบตารางและรูปภาพ ดังนี้
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดาน
อาชีพ
อาชีพ
ธุรกิจสวนตัว
รับราชการ
พนักงานบริษัทเอกชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจาง / รับจาง
คาขาย
แมบาน
นักเรียน / นักศึกษา
รวม

จํานวน
68
60
53
25
14
85
30
62
397

รอยละ
17.1
15.1
13.4
6.3
3.5
21.4
7.6
15.6
100.0

แผนภูมิที่ 5 แสดงคารอยละของสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานอายุ
จากตารางที่ 10 และแผนภูมิที่ 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/รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ4
4. การเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นในการวางผังเมือง
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น ไดนําเสนอใน
รูปแบบตารางและรูปภาพ ดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและคารอยละของการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นในการวางผัง
เมือง
การเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นในการวางผังเมือง
เคย
ไมเคย
รวม

จํานวน
63
334
397

รอยละ
15.86
84.13
100.0

แผนภูมิที่ 6 แสดงการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นในการวางผังเมือง
จากตารางที่11 และแผนภูมิที่ 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเขารวม
ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น ทั้งสิ้น 334 รายคิดเปน รอยละ 84.13 สวนผูที่เคยเขารวมมีทั้งสิ้น 63
รายคิดเปนรอยละ 15.86
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ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจดานผังเมืองของผูตอบแบบสอบถาม
1. ความรูความเขาใจดานผังเมือง
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจดานผังเมืองไดนําเสนอในรูปแบบ
ตารางและรูปภาพดังตอไปนี้
ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานความรูความเขาใจดาน
ผังเมือง
ทานมีความรูความเขาใจดานผังเมืองหรือไม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
รวม

จํานวน
4
76
234
83
397

รอยละ
1.0
19.1
58.9
20.9
100

แผนภูมิที่ 7 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานความรูความเขาใจดานผังเมือง
จากตารางที่ 12 และแผนภูมิที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรู
ความเขาใจดานการวางผังเมืองในระดับนอยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 59 ตอมาอยูในระดับนอยที่สุด
รองลงมาคิดเปนรอยละ 21 สวนผูตอบแบบสอบถามในระดับปานกลางนั้นคิดเปนรอยละ19 ที่เหลือ
รอยละ 1 มีความรูความเขาใจที่มาก โดยคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดอยูที่ 2.00
หมายความวาเฉลี่ยแลวผูตอบแบบสอบถามมีความรูเขาใจดานการวางผังเมืองในระดับนอย
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2. ทัศนคติดานการผังเมืองในการแกปญหาและใหประโยชน
ผลการวิ เคราะห ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติดานการผังเมืองในการแกป ญหาและให
ประโยชนไดนําเสนอในรูปแบบตารางและรูปภาพดังตอไปนี้
ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานทัศนคติดานผังเมืองเรื่อง
แกปญหาและใหประโยชน
ทานคิดวาการวางผังเมืองสามารถแกปญหาและใหประโยชนหรือไม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
รวม

จํานวน
17
234
117
29
397

รอยละ
4.3
58.9
29.5
7.3
100

แผนภูมิที่ 8 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานทัศนคติดานผังเมืองเรือ่ งแกปญหาและ
ใหประโยชน
จากตารางที่ 13 และแผนภูมิที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวา การวาง
ผังเมืองนั้นมีประโยชนมาก คิดเปนรอยละ 59 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 30
ตอมา คือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 7 ระดับที่ผูตอบแบบสอบถามตอบนอยที่สุด คือ ระดับมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 4 โดยคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามคือ 3.6 หมายความวาผูตอบแบบสอบถาม
เห็นวา การวางผังเมืองนั้นมีประโยชนมาก
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ตอนที่ 3 ทัศนคติดานการมีสวนรวมของผูตอบแบบสอบถาม
1. ความตองการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการวางผังเมืองไดนําเสนอในรูปแบบตารางและรูปภาพดังตอไปนี้
ตารางที่ 14 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในทัศนคติความตองการเขารวม
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง
ทานมีความตองการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในการวางผังเมืองหรือไม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
รวม

จํานวน

รอยละ

10
180
197
10
397

2.5
45.3
49.6
2.5
100

แผนภูมิที่ 9 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในทัศนคติความตองการเขารวมประชุมรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง
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จากตารางที่ 14 และแผนภูมิที่ 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการ
เขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมืองในระดับที่ ปานกลาง คิดเปน
รอยละ 50 รองลงมาคือตองการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นในระดับมาก คิดเปนรอยละ 45 ที่
เหลือ รอยละ 3และรอยละ2 มีความตองการเขารวมในระดับที่นอยและมากตามลําดับ คิดเปน
คาเฉลี่ยเทากับ 3.48 ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในระดับปานกลาง
2. ทัศนคติการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมืองของ
ประชากรในพื้นที่วางผังเมือง
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในการวางผังเมื องของประชากรในพื้ นที่ว างผัง เมืองไดนํา เสนอในรูปแบบตารางและรูป ภาพ
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 15 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานการเขารวมประชุมรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมืองของประชากรในพื้นที่วางผังเมือง
ทานคิดวาประชาชนในพืน้ ทีว่ างผังควรเขาไปมีสวนรวม
ในกระบวนการการวางผังเมืองมากขึ้นหรือไม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
รวม

จํานวน

รอยละ

48
268
57
24
397

12.1
67.5
14.4
06.6
100
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แผนภูมิที่ 10 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการวางผังเมืองของประชากรในพื้นทีว่ างผังเมือง
จากตารางที่ 15 และแผนภูมิที่ 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทัศนคติ
เรื่องการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมืองของประชากรในพื้นที่
วางผังเมืองนั้นควรเพิ่มระดับใหมากขึ้นคิดเปนรอยละ68รองลงมาคืออยูในระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ 14 สวนผูที่คิดวาประชาชนชนควรเขาไปมีสวนรวมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 12 และสุดทาย
ในระดับนอยคิดเปนรอยละ6 คาเฉลี่ยอยูที่ 3.85 ใหความหมายวาผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดวา
ประชาชนในพื้นที่มีการเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นมากขึ้น
3. ทัศนคติดานความเหมาะสมของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน
การวางผังเมือง
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในการวางผังเมืองไดนําเสนอในรูปแบบตารางและรูปภาพดังตอไปนี้
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ตารางที่ 16 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานความเหมาะสมของการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง
ทานคิดวาการเขาประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชน
ในการวางผังเมืองมีความเหมาะสมหรือไม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
รวม

จํานวน

รอยละ

10
76
303
8
397

02.5
19.1
76.3
02.0
100

แผนภูมิที่ 11 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานความเหมาะสมของการประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง
จากตารางที่ 16 และแผนภูมิที่ 11 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาความ
เหมาะสมรูปแบบการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนนั้นยังอยูในระดับที่นอยคิดเปน
รอยละ 76 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 19 ตอมา คือ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 3
อันดับสุดทาย คือ ระดับนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 2 คาเฉลี่ยของทั้งกลุมผูตอบแบบสอบถามอยูที่
2.22 คือ รูปแบบการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นนั้น มีความเหมาะสมนอย
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ตอนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวม
1. ทั ศ นคติ ด า นความสามรถในการแสดงความคิ ด เห็ น ในการประชุ ม รั บ ฟ ง ความ
คิดเห็น
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ75 ของผูที่ไดเขารวมประชุม ระบุวา เมื่อมีโอกาสไดเขา
รวมประชุมรับฟงความคิดเห็นแลวนั้น โอกาสที่จะไดแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่ตองการแสดง
ความคิดเห็นนั้นมีนอย โดยเหตุผลแยกออกเปนประเด็นไดดังนี้
1.1 สวนใหญไมเขาใจเนื้อหาและภาษาทางผังเมือง
นับวาเปนปญหาและอุปสรรคสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามที่ไดเขารวม
ปรุชุมรับฟงความคิดเห็น บางทานไมเขาใจแผนที่และแผนผัง ความหมาย ตลอดจนขอหามบางทาน
แสดงความคิดเห็นวา การไดมีโอกาสเขาประชุมครั้งเดียว ไมสามารถเขาใจเนื้อหาในผังเมืองได จึง
สงผลใหไมอยากเขารวมรับฟงความคิดเห็นครั้งตอไป
1.2 มีผูแสดงความคิดเห็นมากและเปนกลุมจัดตั้ง
ซึ่งกลุมที่มีการแสดงความคิดเห็นมากๆนั้นมั กเปนกลุมไมกี่ก ลุมที่พ ลัดกัน
แสดงความคิดเห็น ทําใหประชาชนทานอื่นไมสามารถแสดงความคิดเห็นได เพราะกลุมบุคคล
เหลานี้จะทําการแสดงความคิดเห็นของตนเองในเรื่องที่ไมเห็นดวย และในเรื่องที่ตนเองและพวก
เสียประโยชน
1.3 ไมกลาแสดงความคิดเห็น
ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญไมแพ ประเด็นอื่นของประชาชนที่เขารวมการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นอีกประการคือ ความไมกลาแสดงความคิดเห็นออกมา เนื่องจากเมื่อมีการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นนั้น จะจัดในโรงเรียนเทศบาลหัวหินซึ่งผูเขารวมเปนจํานวนมาก ซึ่งเปน
การประชุมรับฟงความคิดเห็นที่ใหญ อีกทั้งยังมีกลุมบุคคลที่คอยแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สนใจ
และเสียประโยชนอยูแลวทําใหประชาชนบางทานไมกลาฟงแสดงความคิดเห็น
2. ทัศนคติดานปญหาและอุปสรรคในการเขาประชุมรับฟงความคิดเห็น
จากการศึ ก ษาจากแบบสอบถามในประเด็ น อะไรคื อ ป ญ หาและอุ ป สรรคของ
ประชาชนตอการเขารวมประชุมพรอมรับฟงความคิดเห็นนั้น สามารถแบงออกเปน ประเด็นดังนี้
2.1 เวลาในการประชุมรับฟงความคิดเห็น
เวลาถือเปนอุปสรรคที่สําคัญที่ไมสามารถทําใหประชาชนสวนใหญเขารวม
ประชุ ม ได เพราะเวลาที่ ใ ช ใ นการประชุ ม เป น เวลาราชการคิ ด เป น ร อ ยละ80 ของผู ที่ ต อบ
แบบสอบถามที่ไดเขารวมประชุม ซึ่งเปนเวลาที่หลายฝายติดภารกิจ ไมสามารถมารวมประชุมได
แมกระทั่งเวลาที่ใชในการจัดประชุมก็ตามที่ผลจากแบบสอบถามระบุ มีการประชุมนานจนทําให
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ชาวบานเกิดความเบื่อหนาย อาจดวยวาระการประชุมที่มากเกินไปซึ่งเปนอีกหนึ่งปจจัยที่ ทําให
ประชาชนไมตองการเขารวมประชุม
2.2 เนื้อหาที่เขาใจยาก
ในการจัดการประชุมแตละครั้งจะมีเนื้อหาที่มากมายเกี่ยวกับการผังเมืองที่ทํา
ใหชาวบานไมเขาใจเนื้อหาและความหมายคิดเปนรอยละ 72 ของผูที่ตอบแบบสอบถามที่ไดเขารวม
ประชุม ซึ่งดวยเนื้อหาที่เขาใจยากนี่เองที่ทําใหประชาชนรูสึกวา การที่เขารวมประชุมนั้นเปนการ
เสียเวลา เพราะถึงจะเขารวมประชุมแตก็ไมเกิดความเขาใจในผังเมืองมากขึ้น และยังมองอีกวาผัง
เมืองไมใชเรื่องในชีวิตประจําวันที่ขาดไมได รวมถึงความรูสึกที่ไมไดรับการตอบสนองจากการ
เสนอของประชาชน
2.3 การประชาสัมพันธไมทั่วถึง
การประชาสัมพันธ ถือเปนหนาตางบานแรกที่เปดโอกาสชาวบานใหไดเขาถึง
การมีสวนรวม ประชาชนสวนใหญระบุวา ไมทราบและไมเห็นเรื่องการประชาสัมพันธวาจะมีการ
จัดประชุมเมื่อใด เมื่อไมทราบวาจะมีการจัดประชุมเมื่อใด ประชาชนก็ไมสามารถเขามามีสวนรวม
ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นการวางผังเมืองได จากพื้นที่ศึกษา ผูตอบแบบสอบถามที่ไดเขา
รวมประชุมโดยคิดเปนรอยละ 88 คิดวาการประชาสัมพันธยังนอยมาก ที่ทราบขาวเพราะตนเองเปน
ผูที่มีผลกระทบ จึงติดตาม ขาวสาร
2.4 สถานที่ในการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ผูตอบแบบสอบถามที่ไดเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 60 คิดวา สถานที่ใชใน
การประชุมนั้น ประชาชนบางชุมชนตองเดินทางไกลกวาจะมาถึงที่ประชุม ซึ่งบางครั้งเกิดเปน
คาใชจายในการเดินทางมาเพื่อประชุม ผูตอบแบบสอบถามบางสวนระบุวา ถามีการจัดประชุมแยก
เปนตามชุมชนตางๆ จะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนมากขึ้น
2.5 จิตสาธารณะ
แบบสอบถามบางทานระบุวา เพราะประชาชนบางสวนขาดซึ่งจิตสาธารณะทํา
ใหไมเขารวมการประชุม รับฟงความคิดเห็นประชาชนซึ่งเปนปญหาของสวนรวม จะเห็นไดจาก
การจัดประชุมนั้นสวนใหญจะเปนผูไดรับผลกระทบนอกเหนือจากผูที่สนใจ จึงเขามารวมประชุมที่
หนวยงานที่รับผิดชอบจัดขึ้น
ตอนที่ 5 ความตองการรูปแบบการมีสวนรวมรูปแบบอื่น
1. ทัศนคติดานรูปแบบการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นแบบกลุมยอย
ผลการวิเคราะหขอมูลทัศนคติดานรูปแบบการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นแบบ
กลุมยอยไดนําเสนอในรูปแบบตารางและรูปภาพดังตอไปนี้
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ตารางที่ 17 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานรูปแบบการจัดประชุมรับฟง
ความคิดเห็นแบบกลุมยอย
ทานคิดวาการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชนในการวางผังเมือง
แบบกลุมยอยจะใหผลดีกวาการจัดประชุมกลุมใหญหรือไม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
รวม

จํานวน

รอยละ

156
162
65
4
10
397

39
40.8
16.4
1
2.5
100

แผนภูมิที่ 12 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานรูปแบบการจัดประชุมรับฟงความ
คิดเห็นแบบกลุมยอย
จากตารางที่ 17 และแผนภูมิที่ 12 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวารูปแบบ
การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบกลุมยอยมีความเหมาะสมกวากลุมใหญในระดับ
ที่มาก คิดเปนรอยละ 41 รองลงมา คือ ในระดับมากที่สุดคือ รอยละ 39 ในระดับปานกลางรอยละ
16 ในระดับนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 3 ในระดับนอยคิดเปนรอยละ1 ตามลําดับคาเฉลี่ยทั้งกลุมอยุที่
4.13 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการจัดรูปแบบการประชุมแบบยอยนั้นใหผลดีกวาใน
ระดับมาก
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2. ทัศนคติดานการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองตั้งแตตนจนสิ้นสุดกระบวนการ
ผลการวิเคราะหขอมูลทัศนคติดานการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองตั้งแต
ตนจนสิ้นสุดกระบวนการนําเสนอในรูปแบบตารางและรูปภาพดังตอไปนี้
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนและคารอยละของของผูตอบแบบสอบถามในดานการมีสวนรวมในวางผัง
เมืองตั้งแตตนจนสิ้นสุดกระบวนการ
ทานคิดวาประชาชนควรมีสวนรวมในการวางผังเมืองตั้งแต
กระบวนการแรกจนสิ้นสุดกระบวนการหรือไม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
รวม

จํานวน

รอยละ

67
223
87
14
6
397

16.9
56.2
21.9
3.5
1.5
100

แผนภูมิที่ 13 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานการมีสวนรวมในกระบวนการวาง
ผังเมืองตั้งแตตนจนสิ้นสุดกระบวนการ
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จากตารางที่ 18 และแผนภูมิที่ 13 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดวา
ประชาชนควรมีสวนรวมในการวางผังเมืองตั้งแตกระบวนการแรกจนสิน้ สุดกระบวนการในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 56 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ22 ระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ17
ระดับนอยคิดเปนรอยละ4 นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ
3. ข อ แนะนํ า วิ ธี ก ารและแนวทางที่ ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว มใน
กระบวนการการวางผังเมืองเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากการศึกษาประเด็นที่ไดกลาวมาแลวขางตน ยังไดทําการศึกษาจากการ
แจกแบบสอบถามในประเด็น การแนะนําวิธีหรือแนวทางที่จะสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมมากขึ้น
ในกระบวนการการวางผังเมือง ซึ่งสามารถสรุปประเด็นไดดังนี้
ประชาสัมพันธ
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 93 ระบุวา ควรมีการใหขอมูลการประชาสัมพันธใหมากขึ้น
ถึงเวลา สถานที่ เพื่อเพิ่มโอกาส ใหประชาชนเขารวมประชุมมากขึ้น การใหประชาสัมพันธเขาถึง
ประชาชนมากที่สุด เพราะเมื่อมีการจัดการประชุมขึ้นที่ โรงเรียนหัวหินนั้น เมื่อป 2547 ประชาชน
สวนใหญไมทราบขาว จากสื่อประชาสัมพันธที่ไดทําการประชาสัมพันธเทาที่ควร
นอกจากการประชาสัมพันธวัน เวลาและสถานที่ที่จัดประชุมรับฝงความคิดเห็นแลวนั้น
การใหความรูใหขอมูลดานการผังเมืองเปนอีกหนึ่งสิ่งสําคัญ จากการศึกษาแบบสอบถาม ประชาชน
สวนมากตองการทราบขอมูลเรื่องผังเมืองใหมากขึ้น เพราะประชาชนสวนใหญคิดวาผังเมืองหนีไม
พนเรื่องการวางทอ ตัดถนน ประชาชนตองการเขาถึงขอมูลเรื่องการวางผังเมืองใหมากกวาที่วาผังเมือง
มีประโยชนและผลกระทบอยางไรตอประชาชน ดวยภาษาที่เขาใจงาย เพราะภาษาและขอมูลผังเมือง
เป นอุ ปสรรคที่ ทํ าให ประชาชนขาดความสนใจเรื่ องผังเมื อง เพราะฉะนั้ นควรส งเสริ มให มี การ
ประชาสัมพันธใหเขาถึงประชาชนมากขึ้น ทั้งเรื่องจัดการประชุมและองคความรูพื้นฐานดานผังเมือง
รูปแบบการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น
จากแบบสอบถามระบุวาวิธีที่จะทําใหประชาชนเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็น
มากขึ้น คือ การเพิ่มรูปแบบการจัดการประชุมแบบกลุมยอย เพิ่มเติม เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
เขาถึงงายขึ้น เพราะการจัดประชุมแบบกลุมยอย สามารถจัดเปนหนวยแตละชุมชนไดก็จะทําให
ประชาชนสามารถเดินทางมาประชุมไดงายไมเสียเวลานอกจากนี้ ยังมีการเสนอวาเมื่อมีการประชุม
เปนกลุมยอยไดแลว หากไมสามารถเขารวมประชุมใหญได สามารถมีตัวแทนไปแทนได เปนการ
ใชระบบตัวแทน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ตัวแทนเหลานี้สามารถนําขอมูลที่ได มากระจายภายใน
ชุมชนตนเองได เปนการเพิ่มชองทางการเขาสู กระบวนการการมีสวนรวมใหเขาถึงงายขึ้น
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การใหความสําคัญกับประชาชน
จากการรวบรวมแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 67 ระบุวา หากหนวยงาน
ทุกหนวยงานใหความสําคัญกับประชาชนมากขึ้น จะสามารถดึงใหประชาชน เขามามีสวนรวมใน
กระบวนการไดมากขึ้น
การสรางแรงจูงใจ
ในการสรางแรงจูงใจในการมีสวนรวมนั้น ถือเปนเทคนิคอีกหนึ่งวิธีที่จะทําใหประชาชน
มีความสนใจเขามามีสวนรวมมากขึ้น หากมีแรงจูงใจที่สามารถดึงความสนใจประชาชนใหเขามามี
สวนรวมไดยอมหมายถึง ประชาชนจะมีความสนใจ และตองการเขาสูกระบวนการการมีสวนรวม
มากขึ้นนั้นเองโดยคิดเปนรอยละ 71 ของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลที่ไดจากการใชแบบสัมภาษณ
หลังจาการลงสนามเพื่อทําการศึกษากับประชาชนชาวหัวหินดวยแบบสอบถามแลว ผู
ศึกษายังไดทําการสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญในกระบวนการการวางผังเมืองรวมอีก 3 ทาน ดวยแบบ
สัมภาษณ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
1. ความเหมาะสมของรูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมือง
จากการไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ความเห็น 2 ใน 3 เห็นวารูปแบบการมี
ส ว นร ว มในการวางผั ง เมื อ งในป จ จุ บั น นั้ น ยั ง ไม เ หมาะสมเท า ที่ ค วรเพราะไม ส ามารถทํ า ให
ประชาชนเขามามีสวนรวมไดมากนัก ดวยหลายๆปจจัย โดยใหความเห็นวา ควรมีการปรับปรุง
รูปแบบใหประชาชนไดเขาถึงมากขึ้น การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งการ
เปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียไดยื่นคํารอง ไมสามารถทําใหประชาชนสวนใหญมี
สวนรวมไดอยางแทจริง เพราะฉะนั้น ไมวาดวยวิธีการใดๆ หรือรูปแบบการสงเสริมใดๆ ก็ตาม
ควรใชควบคูกับรูปแบบการมีสวนรวมที่มีอยูในปจจุบัน
สวนอีก 1 ทาน ไดใหความเห็นวาในสวนของกระบวนการการมีสวนรวมนั้น ไมได
มีปญหาแตอยางใด แตตัวประชาชนเองไมเห็นความสําคัญของผังเมือง เพราะไมใชปญหาปาก
ทองที่สําคัญ ทําใหประชาชนละเลยที่จะเขารวมการประชุม
2. ปญหาและอุปสรรคของกระบวนการการมีสวนรวม
การรับรู
การรับรูนั้นนับเปนปญหาใหญ ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
เพราะถือเปนขั้นตอนแรกในกระบวนการมีสวนรวม ซึ่งการรับรูที่ไดมีการพูดถึงในการศึกษาครั้งนี้
ได แ ก การรั บ รู ข า วสารประชาสั ม พั น ธ การประชุ ม รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ซึ่ ง การ
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ประชาสั มพั น ธ ยัง ไม ส ามารถเขา ถึง ประชาชน ซึ่ งทั้ งหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วขอ ง ได พ ยายามทํ า การ
ประชาสัมพันธใหมากที่สุด ซึ่งปญหาที่พบคือ ยังไมสามารถติดตามตรวจสอบวาการจัดใหมีสื่อ
ประชาสัมพันธนั้น ไดผลเพียงใด สามารถเขาถึงประชาชนหรือไม
ความสนใจเขามามีสวนรวม
ปญหาเรื่องความสนใจเขามามีสวนรวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
นั้นเปนปญหาที่ยากจะแกไข เพราะตอใหมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึงแลว หากประชาชนยังไมให
ความสนใจที่จะเขารวมกระบวนการมีสวนรวมยอยไมเกิดผล
ในพื้ น ที่ ผั ง เมื อ งรวมหั ว หิ น นั้ น อยู ใ นเขตจั ง หวั ด ประจวบคีรี ขั น ธ ซึ่ง ในป ญ หา
ประเด็นนี้ทางหนวยงานที่เกี่ยวของไดทําการสนับสนุน และจัดตั้งเครือขายประชาชนขึ้นมา ซึ่งเปน
ภาพผลรวมของจังหวัด โดยในขั้นแรกไดนําผูนําชุมชนมาเปนสมาชิกกลุมแรก โดยมีประธานกลุม
1 ทาน และรองประธานอีก 3 ทาน โดยแบงเปนเขตเหนือ กลาง ใต โดยหัวหินจะอยูกลุมทางเหนือ
ของจังหวัด โดยการแบงกลุมนี้จะยังไมมีรูปแบบที่เปนทางการมากนักเพราะอยูในชวงเริ่มแรกของ
การจัดตั้ง โดยเขตเหนือนั้น จะมี อ.หัวหินปราณบุรี สามรอยยอด สวนทางใตจะอยูตั้งแต อ. บาง
สะพานลงไปจนสุดเขตจังหวัดสวนที่เหลือจะเปนเขตกลาง ซึ่งกลุมเครือขายประชาชนนี้ อาจยังไม
เขมแข็งมากนัก เพราะอยูในชวงแรกเริ่มของการจัดตั้ง อีกทั้งยังมิใชเปนการรวมกลุมกันเองของ
ประชาชน อีกทั้งกลุมเครือขายนี้ไดมีการจัดตั้งเพียง 1 ปเศษเทานั้น แตอยางไรก็ตามทางหนวยงานที่
เกี่ยวของมีความหวังวา ในการจัดตั้งกลุมเครือขายประชาชนในครั้งนี้จะทําใหประชาชน เริ่มมีความ
สนใจในการมีสวนรวม ในการวางผังเมืองมากขึ้น
นอกจากปญหาการไมสนใจเขาสูกระบวนการการมีสวนรวมแลวนั้น ยังมีปญหา การ
เพิกเฉยตอปญหาอีกดวย จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญไดระบุวา เนื่องจากปญหาผังเมืองไมใชปญหา
ปากทองของชาวบานที่จะสรางผลกระทบใหกับประชาชนอยางเห็นไดชัด อีกทั้งผังเมืองยังไมสามารถ
ทําใหเห็นเปนรูปธรรมได ภายในเวลาอันสั้น ซึ่งถือไดวาผังเมืองเปนเรื่องที่ตองอาศัยระยะเวลาที่
ยาวนาน กวาจะใหประชาชนเห็นเปนรูปเปนราง และเห็นถึงความสําคัญในการวางผังเมือง
ซึ่งจากสาเหตุที่ไดกลาวมาแลวนั้น ยังมีเหตุผลอีกบางประการที่ทําใหการเขามามี
สว นรว มในการวางผั ง เมื อ งนั้ น ก็ คื อ การเกิ ด ค าใชจ ายตา งๆในการประชุ มรับ ฟง ความคิ ด เห็ น
ประชาชน เชน หากมีการประชุมที่ตองมีการเดินทาง จะทําใหประชาชนที่อยูไกลตองเสียคาใชจาย
ประชาชนจึงไมอยากเขาสูกระบวนการการมีสวนรวม
นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นๆที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม เชน ไมสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดเต็มที่ สืบเนื่องจากหลายๆปญหาเชน ไมเขาใจในเนื้อหาการวางผังเมือง และปญหา
กลุมจัดตั้งยึดไมค ซึ่งปญหานี้ ทําใหประชาชนไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่ อีกทัง้ บรรยากาศ
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ในการประชุมนั้นเปนทางการ ยิ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประชาชนรากหญาไมกลาแสดงความ
คิดเห็น ในสิ่งที่ตนคิดออกมาดวยทั้งอึดอัดในบรรยากาศ การประชุมที่เปนทางการและจํานวน
ผูเขารวมประชุม
3. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบ
กลุมยอย
หากพูดถึงรูปแบบการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นแบบกลุมยอยนั้นยอมมีผลดี
หากไดมีการใชควบคูกับรูปแบบการประชุมรับฟงความคิดเห็นแบบปจจุบันซึ่งเปนไปตามกฎหมาย
โดยแบงขอดีออกไดดังนี้
ลดความขัดแยง ถึงแมวาในพื้นที่วางผังเมืองรวมหัวหินนั้นจะไมเกิดความขัดแยง
อยางชัดเจน แตเปนธรรมดาที่จะตองเกิดความคิดเห็นไมตรงกัน ซึ่งหากใชวิธีการแบงกลุมใหเปน
กลุมเล็กลง อาจแบงตามพื้นที่หรือองคกรยอมเปนการลดการเผชิญหนากันและมีโอกาสทําความ
เขาใจกับประชาชนมากขึ้น ขอมูลสามารถเขาถึงประชาชนไดงายกวา ซึ่งถือเปนการลดความขัดแยง
ไดดีกวา การจัดประชุมภายในครั้งเดียวกันได นอกจากนี้หนวยงานที่เกี่ยวของยังสามารถนําผลสรุป
ที่ไดจากแตละกลุมมาสรุป ทําใหขอมูลที่ไดครอบคลุมและทั่วถึงกวา
เขาถึงประชาชนมากขึ้น เมื่อมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นแบบกลุมยอยแลว
นั้นยอมเปนการเปดโอกาสใหประชาชนรากหญา สามารถมีโอกาสมากขึ้นที่จะแสดงความคิดเห็น
ทําใหไดขอมูลที่แทจริง จากความตองการในพื้นที่ ซึ่งเปนประโยชนอยางมาก ในการใชเปนขอมูล
เพื่อใชในการวางผัง และยังสามารถทําความเขาใจกับประชาชนใหประชาชนไดเขาใจและเนน
ความสําคัญ ใหประชาชนไดตื่นตัวที่จะเขารวมประชุมมากขึ้น เปนการสงเสริมใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมกับหนวยงานไดมากขึ้น
สะดวก การประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชนแบบกลุมยอย จะทําใหประชาชนมี
ความสะดวกและสบายมากขึ้น เมื่อมีการจัดประชุมเพราะ การจัดประชุมสามารถจัดไดภายใน
ชุมชน ไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางสามารถแสดงความคิดเห็นไดงายขึ้นเพราะการ
จัดประชุมมีรูปแบบเปนกันเองมากกวาการจัดประชุมแบบใหญ และมีผูรวมประชุมมาก อีกทั้งหาก
ประชาชนขัดของไมสามารถมารวมประชุมได ก็ยังสามารเขารวมประชุมไดอีกเพราะตองมีการ
ประชุ มอีก หลายครั้ ง ถึง แม ว า การจัด ประชุมรับฟงความคิด เห็น แบบกลุมยอย จะมีขอดีหลาย
ประการ และต อ งดํ า เนิ น การหลายครั้ ง อุ ป สรรค คื อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง มี ข อ จํ า กั ด ด า น
งบประมาณ เวลา รวมถึงกําลังคนที่ตองเขาไปดําเนินการ ทําใหหากตองมีการจัดการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นแบบกลุมยอยนั้นจะมีอุปสรรคพอสมควร
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4. ขอเสนอแนะตอมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองรวม
จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ไดนําเสนอขอแนะนําตอกระบวนการการมีสวนรวม
โดยสามารถสรุปไดดังนี้ ควรเปดโอกาสและสงเสริมใหประชาชนรากหญาไดมีสวนรวมมากขึ้น
เพราะบอยครั้งที่ในพื้นที่อื่นๆ จะพบวาผูที่เขามาเรียกรองหรือแสดงความคิดเห็น จะเปนเพียงกลุม
บุคคลเดียวหรือกลุมพรรคพวกเดียวกัน รวมดังกลุมจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกรองสิทธิประโยชนสวนตัว
ทําใหประชาชนทั่วไป ไมสามารถใชสิทธิไดเต็มที่ โดยหากสามารถทําใหประชาชนรากหญา เขาสู
กระบวนการการมีสวนรวมได ยอมทําให การวางผังเมืองนั้นเปนประโยชนตอสังคมมากกวาที่
เปนอยู
ตอเนื่องจากที่ไดกลาวมาแลว การมีสวนรวมหากไมไดมาจากประชาชนจริงๆยอม
กอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี เพราะ การไดมาซึ่งการมีสวนรวมจากกลุมบุคคลหรือพรรคพวกยอม
ทําใหขอเรียกรองเปนไปทางประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม สงผลทําใหวิชาชีพผัง
เมืองยิ่งลดต่ําลงเทานั้น เพราะกลุมคนดังกลาวมักจะไมพูดจาดวยเหตุผล ไมเปนไปตามหลักผังเมือง
ที่ตองเห็นประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
นอกจากนี้ การสนับสนุนใหประชาชนเห็นภาพ การวางผังเมืองรวมที่ชัดเจนขึ้นไมวา
จะดวยวิธีใดก็ตาม การทําใหประชาชนเห็นภาพการวางผังเมืองที่ชัดเจนขึ้นทําใหงายตอการเขาใจ
การรับรู และจะตามมาซึ่งความสําคัญของปญหารวมถึงประโยชนของการวางผังเมือง
วิเคราะหทฤษฎี
1. การประชุมรับฟงความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็นเปนการประชุมที่เปนทางการ
และเปนการนําเสนอขอเท็จจริง ซึ่งในการมีสวนรวมของประชาชน การประชาพิจารณถือเปนการ
ประชุมตามที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่งหากพิจรณาแลวการประชุมในลักษณะนี้ กลับทําใหเกิดผลแย
ในการนําประชาชนเขามารวมกันพยายามที่จะแกไขปญหา โดยอาจเนนใหเห็นถึงความแตกตาง
และขัดแยงของผลประโยชน ก็เปนไดหากขาดซึ่งความเขาใจ
นอกจากนี้คนจํานวนมากที่ไดเขารวมการประชุมในลักษณะนี้ หากตองการเสนอ
ความคิดมักจะมีความวิตกที่จะพูดตอหนาที่ประชุมกลุมใหญ หรือแมกระทั่งการไขขอของใจหาก
เกิดขึ้นยอมไมไดรับการตอบขอสงสัย สวนขอดีนั้น การประชุมลักษณะนี้จะไดเห็นภาพรวมที่
เกิดขึ้นและทิศทางในการหาขอสรุปของประชาชนสวนใหญและความคิดเห็นความตองการของ
กลุมตางๆหรือชุมชนตางๆ
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2. การประชุมกลุมยอย การประชุมในลักษณะนี้มีขอดีคือ เปนการประชุมที่ไมเปน
ทางการ รูปแบบสามารถยืดหยุยไดสูงตามแตละชุมชน รูปแบบการประชุมแบบนี้จะชวยลดความ
ขัดแยง การเผชิญหนา ซึ่งเปนอุปสรรคในการหาขอสรุปในการจัดประชุมที่มีในการประชุมกลุม
ใหญ อีกทั้งเปนการประชุมที่ใหความรูและไขขอสงสัยใหกับประชาชนที่เขารวมประชุมอีกดวย แต
เนื่องจาก การจัดประชุมในลักษณะนี้เปนการจัดประชุมเฉพาะเจาะจงกลุม ซึ่งขอคิดเห็นที่ไดไม
สามารถอางอิงถึงกลุมอื่นหรือชุมชนอื่นไดทั้งหมด ทําใหตองมีการจัดประชุมกลุมใหญเพิ่มดวยเพื่อ
ทราบขอคิดเห็นของภาพรวมอีกครั้ง
อยางไรก็ตาม การวางรุปแบบในการการประชุมรับฟงความคิดเห็นแบบมีสวนรวม
นั้นควรคํานึงถึง สถานการณความแตกตางของเนื้อหาหรือแมกระทั่งความแตกตางของประชาชน
แตละพื้นที่ การนําเทคนิคและรูปแบบที่หลากหลายมาใชใหเหมาะสมกับกลุมประชาชน ยอมเกิด
ผลลัพธที่ดีกวา เชนการนําขอดีของการจัดประชุมกลุมใหญมาใชควบคูกับการจัดประชุมกลุมยอย
เพื่อลดขอจํากัดที่ไดจากการแยกประชุมในแตละชุมชน เพื่อรับรูถึงความคิดเห็นจากประชาชนที่
มากขึ้น
การพิสูจนสมมุติฐาน
จากการกําหนดปญหาการวิจัยวา รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
วางผังเมืองนัน้ มีความเหมาะสมหรือไม ไดทําการกําหนดสมมุติฐานไวทั้งสิ้น 1 สมมุติฐาน สามารถ
นํามาพิสูจน สมมุติฐานไดดังนี้
การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนอยนั้นมีผลมาจาก รูปแบบการมีสวน
รวมในกระบวนการวางผังเมืองนั้นยังไมเหมาะสม
จากการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติ วิเคราะหขอมูลเพื่อพิสูจน สมมุติฐานไดยอมรับ
สมการ H1 : pAB ≠ 0 และปฏิเสธ H0 : pAB = 0 โดยจากการวิเคราะหตรวจสอบคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธหรือคา r นั้นปรากฏวาคา r = .342 แสดงใหเห็นวารูปแบบของการมีสวนรวมและการ
มีสวนรวมในกระบวนการการวางผังเมืองของประชาชนนั้นมีความสัมพันธกัน
ผลจากแบบสอบถามระบุวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา การประชุมรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการการวางผังเมืองนั้น มีความเหมาะสมในระดับนอย คิด
เปนรอยละ 76.3 โดยกลุมตัวอยางใหความเห็นวา ปจจัยที่มีผลทําใหระดับความเหมาะสมการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นยังนอยมีหลายปจจัย ดังจะกลาวในบทถัดไป
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ในบทนี้ไดกลาวนําเสนอผลการศึกษาที่ไดทั้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ผลที่ได
จากแบบสอบถามปรากฏวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความเห็นวา ผังเมืองนั้นมีประโยชน
และสามารถชวยแกปญหาได อีกทั้งยังมีทัศนคติวาประชาชนควรเขามามีสวนรวมมากกวาที่เปนอยู
นี้ แตเนื่องจากผูตอบแบบสอบถามคิดวารูปแบบการประชุมรับฟงความคิดเห็นยังเหมาะสมนอย
สงผลทําให ประชาชนยังไมเขารวมมากเทาที่ควร จากผลที่ไดสามารถนําไปสูการพิสูจนสมมุติฐาน
และการนําองคความรูไปประยุกตใชในการปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมในขั้นตอนการประชุม
รับฟงความคิดเห็น ซึ่งจะไดกลาวในบทตอไป

บทที่ 6
การอภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาที่ไดรับจากการทําแบบสอบถามแลวนั้น ในบทนี้ไดนําผลที่ไดจาก
การศึกษามาอภิปราย อีกทั้งยังไดนําเสนอขอเสนอแนะ การมีสวนรวมที่ไดจากการศึกษา เพื่อเปน
แนวทางการดําเนินงานในอนาคตอีกดวย
การอภิปรายผลการศึกษา
จากการกําหนดปญหาการวิจัยวา รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
วางผังเมืองนั้นมีความเหมาะสมหรือไม ไดมีการกําหนดสมมุติฐานไว 1 สมมุติฐาน และผลจาก
การศึก ษาสามารถนํ า มาพิส ูจ น สมมุต ิฐ านไดด ัง นี ้ การที ่ป ระชาชนเขา มามีส ว นรว มใน
กระบวนการวางผังเมืองนอยนั้นมีผลมาจาก รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนั้น
ยังไมเหมาะสม โดยจากการวิเคราะหตรวจสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธหรือคา r นั้น ปรากฏวา
คา r = .342 แสดงใหเห็นวารูปแบบของการมีสวนรวมในกระบวนการการวางผังเมืองนั้นมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในกระบวนการการวางผังเมืองของประชาชน
โดยผลจากการศึกษาสามารถแบง กลุมตัวอยางไดเปน 2 กลุม คือ กลุมผูที่เคยเขารวม
ประชุมรับฟงความคิดเห็นและไมเคย ดังนี้
1. กลุมผูเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความเห็นประชาชน
กลุมนี้ มีทั้งสิ้น 63 ราย จากผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 397 ราย คิดเปนรอยละ 16
ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมีผูที่เห็นวารูปแบบการประชุมรับฟงความคิดเห็นมีความ
เหมาะสมในระดับมาก มี 12 ราย คิดเปนรอยละ 19 ระดับปานกลาง 2 ราย คิดเปนรอยละ3 ระดับ
นอย 44 ราย คิดเปนรอยละ 70 และ ระดับที่นอยที่สุด 5 ราย คิดเปนรอยละ 8 คาเฉลี่ยทั้งหมดอยูที่
ระดับ 2 หมายความวา ผูเคยเขารวมประชุมคิดวารูปแบบการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นนั้นมี
ความเหมาะสมในระดับนอย
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แผนภูมิที่ 14 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามที่เคยเขารวมประชุมในดานความเหมาะสม
ของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง
ซึ่งผลจากแบบสอบถามนั้นสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้
1.1 ระยะเวลาในการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ระยะเวลาที่ใชในการประชุมนั้นเปนเวลาที่นาน ผูที่เขารวมประชุมเห็นวา เปน
เวลาที่นานเกินไป สงผลใหผูที่สนใจจะรวมเขาฟงอาจเกิดการเบื่อหนายได เนื่องจากมีเนื้อหาที่มาก
อีกทั้งผูที่ มีสวนไดเสียนั้นมักจะใชเวลานานในการแสดงความคิดเห็นที่นาน เพราะฉะนั้น จึงไมนา
แปลกใจที่ผูเขารวมมักจะเปนกลุมเดียวหรือไมกี่กลุม ที่มีผลกระทบหรือเสียผลประโยชน
1.2 เนื้อหาเขาใจยาก
ในการจัดการประชุมแตละครั้งจะมีเนื้อหาที่มากมายเกี่ยวกับการผังเมืองที่ทํา
ใหชาวบานไมเขาใจเนื้อหาและความหมาย ซึ่งดวยเนื้อหาที่เขาใจยากนี่เองที่ทําใหประชาชนรูสึกวา
การที่เขารวมประชุมนั้นเปนการเสียเวลา เพราะถึงจะเขารวมประชุมแตก็ไมเกิดความเขาใจในผัง
เมืองมากขึ้น และรูสึกประหมา จนไมตองการที่จะแสดงความคิดเห็น
1.3 การแสดงความคิดเห็น
ในการประชุมที่เกิดขึ้นนั้น ปะชาชนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นไม
ทั่วถึง เนื่องจากผูที่แสดงความคิดเห็นนั้นเปนกลุมที่เสียผลประโยชน ที่ตองการแสดงความคิดเห็น
อยางเต็มที่ เปนผลใหประชาชนทานอื่นไมสามรถแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่ นอกจากนี้ประเด็นที่
ทําใหรูสึกวาไมสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นได คือ ในบรรยากาศที่ประชุม มีขนาดใหญผูรวม
ประชุมมาก ทําใหเกิดความรูสึกประหมา ไมกลาที่จะเสนอความคิดเห็นใดๆ
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นอกจากผลจากการอภิ ป รายแบบสอบถามแล ว นั้ น ยั ง มี ผ ลจากการสั ม ภาษณ
ผูเชี่ยวชาญวา รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองในปจจุบันอาจยังไมเหมาะสม
เพราะไมสามารถทําใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมไดมากพอ นอกจากนี้ ประเด็นที่เปน
ปญหาที่สําคัญไมแพ รูปแบบที่เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมประชุมคือการไมมีความรูความ
เขาใจในการวางผังเมือง เปนผลใหประชาชนเพิกเฉยตอปญหาและ การมีสวนรวมในการเขารวม
ประชุมเพราะไมใชปญหาปากทองโดยตรง อยางไรก็ตาม การใหความรูและการสงเสริมประชาชน
เห็นความสําคัญของการวางผังเมืองตลอดจนการมีสวนรวมเปนเรื่องที่สําคัญ รวมไปถึงการเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขาสูกระบวนการการมีสวนรวมดวยการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมจึงมี
ความสําคัญมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย
โครงการศึ ก ษาเรื่ อ งหลั ก กฎหมายผั ง เมื อ งและระบบการผั ง เมื อ งของต า งประเทศ กรณี ศึ ก ษา
ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถสรุปไดวาการมีสวนรวมของประชาชนถือไดวาเปนหัวใจสําคัญ
ของการวางผังเมืองรวม เพราะเปนการออกแบบกฎหมายทีมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชนทุกคน
ผังเมืองรวมจึงควรถูกจึงทําขึ้นโดยความเห็นชอบจากประชาชนสวนใหญดังนั้นการกําหนดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 1 ครั้ง จึงถือวาเปนการจํากัดโอกาสของประชาชน
เกินไป
2. กลุมผูที่ยังไมเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความเห็นประชาชน

แผนภูมิที่ 15 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามที่เคยเขารวมประชุมในดานความเหมาะสม
ของการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการวางผังเมือง
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กลุมนี้ มีทั้งสิ้น 334 ราย จากผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 397 ราย คิดเปนรอยละ 84
ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมีผูที่เห็นวารูปแบบการประชุมรับฟงความคิดเห็นมีความ
เหมาะสมในระดับมาก มี 8 ราย คิดเปนรอยละ 2 ระดับปานกลาง 64 ราย คิดเปนรอยละ19 ระดับ
นอย 259 ราย คิดเปนรอยละ 78 และ ระดับที่นอยที่สุด 3 ราย คิดเปนรอยละ 1 คาเฉลี่ยทั้งหมดอยูที่
ระดับ 2 หมายความวา ผูเคยเขารวมประชุมคิดวารูปแบบการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นนั้นมี
ความเหมาะสมในระดับนอย ซึ่ งผลจากแบบสอบถามนั้นสามารถระบุไดวา ผูที่ไมเคยเขารว ม
ประชุมรับฟงความคิดเห็นนั้น ระบุสาเหตุปญหา ดังนี้
2.1 สถานที่ในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
สถานที่ใชในการจัดประชุมนั้นดวยพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองหัวหินนั้นมี
ลักษณะยาว การกระจายตัวของแตละชุมชนจึงมากตามไปดวยทําให ประชาชนบางชุมชนตองเดิน
ทางไกลกว า จะมาถึ ง ที่ ป ระชุ ม ซึ่ ง บางครั้ ง มี ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางมาเพื่ อ ประชุ ม ผู ต อบ
แบบสอบถามบางสวนระบุวา ถามีการจัดประชุมแยกเปนตามชุมชนตางๆ จะเปนการอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนมากขึ้น รวมถึงชวยประหยัดคาใชจายและสะดวกในการเดินทาง
2.2 การประชาสัมพันธไมทั่วถึง
การประชาสัมพันธ นับเปนการเปดโอกาสประชาชนใหไดเขาถึงการมีสวน
รวม ในขั้นตอนแรกๆ ประชาชนสวนใหญระบุวา ไมทราบและไมเห็นเรื่องการประชาสัมพันธวา จะ
มีการจัดประชุมเมื่อใด เมื่อไมทราบวาจะมีการจัดประชุมเมื่อใด ประชาชนก็ไมสามารถเขามามีสวน
รวมในการประชุมรับฟงความคิดเห็นการวางผังเมืองแลว
2.3 เวลาที่ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็น
การประชุมที่เกิดขึ้น เมื่อป 2547 นั้นจัดขึ้นในเวลาทําการ ซึ่งประชาชนสวน
ใหญจะไมสะดวก เนื่องจากเปนเวลาที่ทํางาน หากเขาประชุม จําเปนตองลางาน หรือ ตองปดกิจการ
ทําใหไมสะดวกที่จะเขารวมประชุมได
ขอเสนอแนะการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมือง
จากการศึกษาสามารถสรุปเพื่อเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมดังนี้
1. รูปแบบการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น
อุปสรรคและปญหาตอการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นไมวาจะเปนความไม
สะดวกของวัน เวลา และสถานที่นั้น ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นใหเหมาะสมกับประชากรมากขึ้น โดยนอกเหนือจากการจัดใหมีการจัดประชุมครั้งใหญ
เพียง 1 ครั้งหรือมากกวานั้น ควรจัดรูปแบบใหมีการจัดการประชุมแบบกลุมยอยรวมดวย เพราะทํา
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ใหประชาชนสะดวกมากขึ้นในการเดินทาง เวลา รวมถึงสามารถลดความขั ดแย งลงได อีก ทั้ง
ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางทั่วถึงและมีโอกาสอธิบายหากมีขอสงสัยเกิดขึ้น
การประชุมกลุมยอยยังสามารถทําใหบรรยากาศเปนทางการได ลดบรรยากาศที่เปนทางการในการ
ประชุมอีกดวย ซึ่งผลจากแบบสอบถามนั้นสามารถแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1.1 กลุมผูเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความเห็นประชาชน
มีทั้งสิ้น 63 ราย จากผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 397 ราย ซึ่งสามารถคิดเปนรอย
ละ 16 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมีผูที่เห็นดวยกับรูปแบบการประชุมรับฟงความคิดเห็น
กลุมยอยในระดับมากที่สุดจํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 28 ระดับมาก 29 ราย คิดเปนรอยละ 46
ระดับปานกลาง 13 ราย คิดเปนรอยละ21 และระดับนอย3 ราย คิดเปนรอยละ 5 คาเฉลี่ยทั้งหมดอยูที่
ระดับ 4 หมายความวา ผูเคยเขารวมประชุมเห็นดวยกับรูปแบบการจัดประชุมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นกลุมยอยนั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก
1.2 กลุมผูไมเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความเห็นประชาชน
มีทั้งสิ้น 334 ราย จากผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 397 ราย ซึ่งสามารถคิดเปน
รอยละ 84 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมีผูที่เห็นดวยกับรูปแบบการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นกลุมยอยในระดับมากที่สุดจํานวน 140 ราย คิดเปนรอยละ 42 ระดับมาก 133 ราย คิดเปน
รอยละ 40 ระดับปานกลาง 50 ราย คิดเปนรอยละ15 ระดับนอย1 ราย และนอยที่สุด จํานวน 10 ราย
คิดเปนรอยละ 3 คาเฉลี่ยทั้งหมดอยูที่ ระดับ 4 หมายความวา ผูเคยเขารวมประชุมเห็นดวยกับ
รูปแบบการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นกลุมยอยนั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก
ซึ่งสอดคลองกับผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ พบวา ไมวาจะปญหาและอุปสรรค
ของกระบวนการการมีสวนรวมในหลายๆ ประเด็น เชน ไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่หรือ
ปญหากลุมจัดตั้งและไมเขาใจในเนื้อหาภาษาของผังเมือง สามารถแกปญหาไดหากมีการจัดประชุม
รับฟงแบบกลุมยอย เพราะจะทําใหขนาดของการประชุมรับฟงความคิดเห็นมีขนาดเล็กลง เปน
กันเองมากขึ้น แกปญหาบรรยากาศที่เปนทางการไดสงเสริมใหประชาชนสามารถแสดงความ
คิ ด เห็ น ได แ ละสามารถลดความขั ด แย ง ลงได อี ก ทั้ ง การจั ด แบ ง การประชุ ม ให เ ล็ ก ลงยั ง ทํ า ให
ประชาชนเขาถึงมากขึ้น มีผลทําใหประชาชนรากหญาสามารถเขาถึงการมีสวนรวมมากขึ้นตามมา
ลดป ญ หากลุ ม จั ด ตั้ ง ยึ ด ไมค อี ก ทั้ ง การประชุ ม กลุ ม ย อ ย จะสามารถอํ า นวยความสะดวก กั บ
ประชาชนทั้งเรื่องเวลา สถานที่และคาใชจาย
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โดยพัชรี สิโรรส (2546 : 4-13) ก็ไดกลาววา รูปแบบการประชุมกลุมยอยหรือสนทนา
กลุมยอย(Focus Group) นั้น เปนวิธีการเพื่อสํารวจความคิดเห็นและประกอบการตัดสินใจ การ
ประชุมกลุมยอยจัดอยูในระดับการมีสวนรวมบางสวน โดยเทคนิคนี้สามารถใชรวมกันหรือเลือกใช
กับเทคนิคอื่นๆ ได เชน ในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในพื้นที่แตละพื้นที่นั้นควรแบงพื้นที่
เปนกลุมๆ เพื่อใชเทคนิคการประชุมยอย อาจแบงตามเขตชุมชนแตละชุมชนโดยประชุมยอยในแต
ละชุมชนอยางนอย1ครั้ง ในพื้นที่ที่ประชาชนในพื้นที่นั้นสะดวกทั้งสถานที่และบรรยากาศในการ
จัดการประชุม โดยนับวาความสําเร็จของการมีสวนรวมนั้น คือการจัดใหประชาชนมีสวนรวมอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการหรือการตัดสินใจ ซึ่งทําใหไดขอตกลงและ
การตัดสินใจที่กวางขวางและรอบคอบตามมา ดังนั้น การใชรูปแบบการประชุมกลุมยอยและการ
ประชุมแบบกลุมใหญดวยกันจะทําสงเสริมใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมมากขึ้น
มีโครงการหลายโครงการที่ใชรูปแบบการจัดปรุมกลุมยอย เชน โครงการจางที่
ปรึกษาสํารวจออกแบบแผนแมบทเพื่อแกปญหาการจราจรในพื้นที่เขตลาดกระบัง ดําเนินการ
ประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 ผูเขารวม 28 ทาน วันที่ 4 เมษายน 2555 ณ หองปรชุมชั้น 3 สํานักงานเขต
ลาดกระบังเวลา 14.00-16.00 น. หรือในขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรมชาติ และสุขภาพ โครงการเขื่อนแมวงก จ.นครสวรรค ไดทําการ
จัดการประชุมกลุมยอยเชนเดียวกัน โดยแยกเปนกลุมพื้นที่ โดยกลุมที่ 1 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2555
ซึ่งมีเขารวม 50 ทาน ณ. ที่หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเขาชนกัน อําเภอแมวงก จังหวัด
นครสวรรค สวนกลุมที่ 2 คือ กลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค และ
อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี มีผูเขารวมประชุม 60 ทาน จัดประชุมณ ที่วาการอําเภอลาดยาว
จ.นครสวรรค เมื่อวันที่ 14/3/55 นอกจากนี้ยังมีโครงการจางที่ปรึกษาสํารวจออกแบบโครงการ
กอสรางถนนตามแนวผังเมือง ค. 1 เชื่อมตอถนนรามอินทราถึงถนนพหลโยธิน-ถนนรัตนโกสินทร
สมโภชโดยจัดการประชุมกลุมยอยไปแลว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ที่ศาลาประชาคมหมูบานไปรษณียนิเวศ
เมื่อวันที่ 23/4/55 เวลา 13.00-16.00 น. สวนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30/4/55 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ ศูนย
กีฬารามอินทรา
ดังนั้นแนวทางในการจัดการประชุมยอยมีขอแนะนําในดานสถานที่คอื ควรเปน
สถานที่ที่ประชาชนในพื้นที่เขาถึงงายดังจากตัวอยางจะเปนหองประชุมประจําองคการบริหารสวน
ตําบลหรือศูนยกีฬาหรือศาลาประชาคม เวลานั้นควรเปนเวลาที่ประชาชนสะดวกในการเขารวม
ไดแกเวลาหลังเลิกงาน หรือชวงที่ไมติดภารกิจ สวนระยะเวลานั้นควรจัดเปนชวงระยะเวลาไมนาน
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หรือไมยืดเยื้อเกินไปเชน จัดเฉพาะชวงบาย การแบงกลุมนั้นจากโครงการจะระบุจากเขตชุมชนที่
อยูอาศัยทั้งหมด ดังนั้น ควรแยกจัดตามแตละชุมชนเพื่อไมใหกลุมใหญจนเกินไป
2. การจัดสื่อประชาสัมพันธและใหความรู
การประชาสัมพั น ธ และใหความรูกับประชาชนนั้น เปนประตูบานแรกที่เป ด ให
ประชาชนเขามาสูกระบวนการการมีสวนรวม เพราะการประชาสัมพันธที่ยังไมทั่วถึงทําใหเกิด
ปญหา ประชาชนไมทราบขาวสารการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น ดังนั้นการประชาสัมพันธ
ตองเขาถึงประชาชนและควรมีการตรวจสอบการประชาสัมพันธวาไดผล สามารถประกาศให
ประชาชนไดรูอยางทั่วถึงกัน นอกจากการประชาสัมพันธ ใหความรูทั่วไปจนถึงประโยชนของผัง
เมื อง เพื่อ ให ป ระชาชน ซึ่ งควรนํา ผัง เมื องให เ ป น ปญ หาของประชาชนทุก คนในพื้ น ที่ เพื่อ ลด
ความรูสึกผังเมืองเปนเรื่องไกลตัว โดยพิจารณาจากสื่อที่คนในทองที่ใหความสนใจตามแตละพื้นที่
เชน พื้นที่ที่มีวิทยุกระจายเสียงควรใชสื่อวิทยุกระจายเสียงในการใหความรูแกประชาชนอยาง
สม่ําเสมอในชวงกอนที่จะมีการจัดประชุมตามที่จารุวรรณ อรุณฤกษ (2542 : 2) ไดกลาววา การ
ประชาสัมพันธเปนงานที่ตองกระทําอยางตอเนื่อง และใหเวลา การประชาสัมพันธจึงถือเปนงานที่
ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความถูกตองเปนจริง และผลประโยชนของประชาชน
จากการอภิปรายผลดังขางตนแลวนั้น ไดแบงออกเปน 2 กลุม คือ ผูตอบแบบสอบถามที่
เคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นแลวและอีกกลุมที่ยังไมเคยไดเขารวมประชุม ซึ่งให
เหตุผลและปญหาในการประชุมที่แตกตางกัน จากนั้นจึงนํามาซึ่งการเสนอแนะแนวทางรูปแบบการ
จัดการประชุม แบบกลุมยอยรวมดวย แสดงใหเห็นวาประการจัดประชุมนั้นจะตองมีรูปแบบที่ยืด
หยุยขึ้น ตามโอกาส สภาพแวดลอม และวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ โดยที่หัวหินนี้ประชาชนเห็นวา
นอกจากการจัดประชุมกลุมใหญแลวควรมีการจัดปะชุมกลุมยอยเพิ่มเติมดวย เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
มีสวนรวมของประชาชน

บทที่ 7
สรุป
ในบทสรุปของการศึกษาหาแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการ การวางผังเมืองหัวหินนั้นไดกลาวถึง การสรุปสาระสําคัญและผลการวิจัยที่ได
จากการวิเ คราะหผ ลการศึก ษาในบทที่แ ลว มา โดยเกริ่น นํา ภาพรวมของการวิจัย และผลการ
พิสูจนสมมุติฐาน รวมทั้งยังไดนําเสนอขอเสนอแนะ ในการศึกษาขั้นตอไปและขอบกพรองของ
งานวิจัยดังตอไปนี้
สรุปสาระสําคัญและผลการวิจัย
สรุปสาระสําคัญของการวิจัย
ในการศึกษาหาแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
วางผังเมือง เมืองหัวหินนั้น ไดกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาปจจัยที่เปนปญหา และ
อุปสรรคของประชาชนตอการมีสวนรวมรวมถึงศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการมีสวนรวมใน
การวางผังเมือง ของประชาชนในเขตพื้นที่ ผังเมืองรวม เมืองหัวหินและศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนา
รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางผังเมือง โดยไดบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
คือ ทราบทัศนคติดานความเหมาะสมของรูปแบบในการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน รวมถึงประเด็นที่เปนปญหาและอุปสรรคที่มีผลทําใหประชาชนเขารวมประชุมนอย จน
นํามาสูแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนการการประชุมเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็น
ประเด็นปญหาการวิจัยที่ผูวิจัยไดกําหนด คือ รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน ใน
กระบวนการการวางผังเมืองเมืองนั้นมีความเหมาะสมหรือไม จากนั้นผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานใน
การวิจัยดังนี้
การที่ ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว มในกระบวนการวางผั ง เมื อ งน อ ยนั้ น มี ผ ลมาจาก
รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนั้นยังไมเหมาะสม
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การศึกษาทฤษฎีแนวคิด
จากการศึกษาหลักการบริหารจัดการกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนของพัชรี สิ
โรรส (2546 : 2-4) ไดระบุวา ปจจัยความสําเร็จของกระบวนการมีสวนรวมนั้นคือความสามารถใน
การจัดการใหประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง โดยเฉพาะผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการหรือ
การตัดสินใจ ซึ่งการมีสวนรวมอยางกวางขวางจะนํามาซึ่งขอตกลงรวมกันและการตัดสินใจที่
รอบคอบมากขึ้น นอกจากนี้การเลือกรูปแบบหรือเทคนิค การมีสวนรวมของประชาชนตองคํานึงถึง
ความเหมาะสมของโครงการ ความหลากหลายและลักษณะที่แตกตางกันของพื้นที่ (พัชรี สิโรรส
2546 : 2-7)
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของศู น ย บ ริ ก ารวิ ช าการแห ง จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
โครงการศึ ก ษาเรื่ อ งหลั ก กฎหมายผั ง เมื อ งและระบบการผั ง เมื อ งของต า งประเทศ กรณี ศึ ก ษา
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่คณะผูศึกษาไดสรุปวา การมีสวนรวมของประชาชนถือไดวาเปนหัวใจ
สําคัญของการวางผังเมืองรวม เพราะเปนการออกแบบกฎหมายทีมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชน
ทุ ก คน ผั ง เมื อ งรวมจึ ง ควรถู ก จึ ง ทํ า ขึ้ น โดยความเห็ น ชอบจากประชาชนส ว นใหญ ดั ง นั้ น การ
กําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 1 ครั้ง จึงถือวาเปนการจํากัดโอกาส
ของประชาชน
การศึกษาครั้งนี้ไดทําการวิจัยในพื้นที่ผังเมืองรวมหัวหิน ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมือง
หัวหิน มีประชากรทั้งสิ้น 54,417 คน โดยการกําหนดจํานวนประชากรตัวอยางนั้นไดใชตาราง
สําเร็จรูปของ Taro Yamanane ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 397 คน จากการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) และผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ในกระบวนการการวางผังเมืองรวม ซึ่งเปนการ
กําหนดแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling)
ดานขอมูลที่ใชในการวิจัย ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดานปฐมภูมิ (Primary Data)
จากการสํ า รวจภาคสนามและการทํ า แบบสอบถาม รวมถึ ง แบบสั มภาษณ ส ว นขอ มู ลทุ ติย ภู มิ
(Secondary Data) ทําการรวบรวมและศึกษาจากทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยกําหนด
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถามกับประชาชน ในเขตพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน แบง
เนื้อหาในแบบสอบถามเปน 4 ตอน 10 ขอ ไมรวมขอมูลสถานภาพสวนบุคคล ดานแบบสัมภาษณมี
คําถามทั้งสิ้น 4 ขอ ประเด็น 4 ขอ
ในการวิเคราะหขอมูลนั้นใชโปรแกรมทางสถิติ ไดการทําการรวบรวมและวิเคราะหผล
จากแบบสอบถาม หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) และนําผลที่ไดจากแบบสัมภาษณมาวิเคราะห
เชิงพรรณนา เพื่อสนับสนุนผลจากแบบสอบถามใหนาเชื่อถือมากขึ้น
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยไดกําหนดสมมุติฐาน เพื่อหาคําตอบไวลวงหนานั้น หลังจากทําการเก็บ
รวบรวมขอมูล จากแบบสอบถามและใชโปรแกรมทางสถิติประมวลผลสามารถ พิสูจนสมมุติฐาน
ไดดังนี้
การที่ ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว มในกระบวนการวางผั ง เมื อ งน อ ยนั้ น มี ผ ลมาจาก
รูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองนั้นยังมีความเหมาะสมในระดับนอย
ผลการวิเคราะหหาคา r = .342 ยอมรับสมการ H1 : pAB ≠ 0 และปฏิเสธ H1 : pAB ≠
0 โดย แสดงใหเห็นวารูปแบบของการมีสวนรวมในกระบวนการการวางผังเมืองนั้นมีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมในกระบวนการการวางผังเมืองของประชาชนเชิงบวก โดยกลุมที่เคยผานการเขา
รวมประชุมนั้นมีทัศนคติเชิงบวกในดานความเหมาะสมขอรูปแบบการจัดประชุม แตไมมากอยูใน
ระดับที่นอย
โดยผลจากการศึกษาสามารถแบง กลุมตัวอยางไดเปน 2 กลุม คือ กลุมผูที่เคยเขารวม
ประชุมรับฟงความคิดเห็นและไมเคย ดังนี้
1. กลุมผูเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความเห็นประชาชน
คาเฉลี่ยของทั้งกลุมอยูที่ ระดับ 2 หมายความวา ผูที่เคยผานการเขารวมประชุมคิดวา
รู ป แบบการจั ด ประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น นั้ น มี ค วามเหมาะสมในระดั บ น อ ย ซึ่ ง ผลจาก
แบบสอบถามนั้นสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้
1.1 ระยะเวลาในการประชุมรับฟงความคิดเห็นเปนเวลาที่นาน สงผลใหผูที่สนใจ
จะรวมเขาฟงอาจเกิดการเบื่อหนายได เนื่องจากมีเนื้อหาที่มาก อีกทั้งผูที่มีสวนไดเสียนั้นมักจะใช
เวลานานในการแสดงความคิดเห็นที่นาน
1.2 เนื้อหาเขาใจยากในการจัดการประชุมแตละครั้งจะมีเนื้อหาที่มากมายเกี่ยวกับ
การผังเมืองที่ทําใหประชาชนไมเขาใจเนื้อหาและความหมาย
1.3 การแสดงความคิดเห็น ในการประชุมที่เกิดขึ้นนั้น ปะชาชนมีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นไม ทั่ว ถึง เนื่องจากผูที่แสดงความคิดเห็น นั้นเปนกลุมที่เ สียผลประโยชน ที่
ตองการแสดงความคิดเห็นทําใหประชาชนทานอื่นไมสามรถแสดงความคิดเห็นได
2. กลุมผูที่ยังไมเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความเห็นประชาชน
สวนคาเฉลี่ยของทั้งกลุมอยูที่ ระดับ 2 หมายความวา ผูเคยเขารวมประชุมคิดวา
รู ป แบบการจั ด ประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น นั้ น มี ค วามเหมาะสมในระดั บ น อ ย ซึ่ ง ผลจาก
แบบสอบถามนั้นสามารถระบุไดวา ผูที่ไมเคยเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นนั้น ระบุสาเหตุ
ปญหา ดังนี้

95
2.1 สถานที่ในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น เนื่องจากพื้นที่หัวหินนั้นมีลักษณะ
ภูมิประเทศที่ยาวทําใหบางพื้นที่อยูไกลจากสถานที่จัดการประชุม
2.2 การประชาสัมพันธไมทั่วถึงทําใหประชาชนไมทราบขาวการจัดประชุม
2.3 เวลาที่ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นเนื่องจากเปนเวลาทํางานและเปน
เวลาราชการ ทําใหประชาชนไมสะดวกที่จะเขารวมประชุม
นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลจากการสั ม ภาษณ ผู เ ชี่ ย วชาญว า รู ป แบบการมี ส ว นร ว มใน
กระบวนการวางผังเมืองในปจจุบันอาจยังไมเหมาะสม เพราะประชาชนที่เขาสูกระบวนการสวน
รวมยังมีจํานวนที่นอยอยู โดยสอดคลองกับหลักการบริหารจัดการกระบวนการมีสวนรวม (พัชรี สิ
โรรส 2546) ที่ระบุวา ความสําเร็จของการมีสวนรวมอยางกวางขวาง โดยเฉพาะผูที่มีผลกระทบ ซึ่ง
การมีสวนรวมอยางกวางขวาง จะนํามาซึ่งขอตกลงและการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น
ขอเสนอแนะการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมือง
1. รูปแบบการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น
จากผลการศึกษาสามารถสรุปเพื่อหาขอเสนอแนะรูปแบบการประชุมกลุมยอย โดย
ผลจากการศึกษา ระบุแบงออกเปน 2 กลุม คือ
1.1 กลุมผูเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความเห็นประชาชน กลุมผูที่เคยเขารวมการ
ประชุมคาเฉลี่ยทั้งหมดอยูที่ ระดับ 4 หมายความวา ผูเคยเขารวมประชุมเห็นดวยกับรูปแบบการจัด
ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นกลุมยอยนั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก
1.2 กลุมผูไมเคยเขารวมประชุมเพื่อรับฟงความเห็นประชาชน กลุมผูที่ยังไมเคย
ผานการเขารวมประชุมมีคาเฉลี่ยทั้งหมดอยูที่ ระดับ 4 หมายความวา ผูเคยเขารวมประชุมเห็นดวย
กับรูปแบบการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นกลุมยอยนั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก
จากผลที่ได ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นให
เหมาะสมกับประชากรมากขึ้น โดยนอกเหนือจากการจัดใหมีการจัดประชุมครั้งใหญเพียง 1 ครั้ง
หรือมากกวานั้น ควรจัดรูปแบบใหมีการจัดการประชุมแบบกลุมยอยรวมดวย เพราะทําใหประชาชน
สะดวกมากขึ้ น ในการเดิ นทาง เวลา รวมถึงสามารถลดความขั ด แย ง ลงได อี ก ทั้ง ประชาชนยั ง
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางทั่วถึงและมีโอกาสอธิบายหากมีขอสงสัยเกิดขึ้น พัชรี สิโรรส
(2546 : 4-13) ไดกลาววารูปแบบการประชุมกลุมยอย นั้นเปนวิธีการเพื่อสํารวจความคิดเห็นและ
ประกอบการตัดสินใจ การประชุมกลุมยอยจัดอยูในระดับการมีสวนรวมบางสวน โดยเทคนิคนี้
สามารถใชรวมกันหรือเลือกใชกับเทคนิคอื่นๆได เชน ในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในพื้นที่
แตละพื้นที่นั้นควรแบงพื้นที่เปนกลุมๆเพื่อใชเทคนิคการประชุมยอย โดยแบงประชุมตามเขต
ชุ ม ชนแต ล ะชุ ม ชนก อ นอย า งน อ ย1ครั้ ง ก อ นที่ จ ะจั ด ให มี ก ารประชุ ม รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนตามปกติ
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มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของจารุวรรรณ สายพิณ ที่ศึกษาพัฒนาการมีสวน
รวมของประชาชนในการวางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาประชาชนยัง
ขาดความรูความเขาใจและการประชาสัมพันธในเรื่องการวางผังเมืองรวมยังไมเหมาะสม และมี
ขอเสนอแนะรูปแบบในการจัดการประชุมโดยการจัดประชุมกลุมยอย เพื่อใหเกิดความสะดวกแก
ประชาชนและสงเสริมใหประชาชนกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
โดยแบงเปนขอเสนอแนะดานตางๆ ดังนี้
1. สถานที่ คือ ควรเปน สถานที่ที่ป ระชาชนในพื้น ที่เ ขาถึงงาย เชน ห อ งประชุ ม
ประจําองคการบริหารสวนตําบล ศูนยกีฬา หรือศาลาประชาคม
2. เวลาที่เหมาะสมในการจัดการประชุมไดแก เวลาหลังเลิกงาน หรือเปนชวงที่ไม
ติดภารกิจเรงดวน นอกจากนี้การระบุระยะเวลาที่ใชในการจัดประชุม ควรจัดเปนชวงระยะเวลาไม
นานหรือไมยืดเยื้อเกินไปเชน จัดเฉพาะชวงบาย
3. ผูเขารวมการประชุม การแบงกลุมผูเขารวมการประชุมนั้นควรใชแบงตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ โดยสวนใหญจะระบุจากเขตชุมชนที่อยูอาศัย ดังนั้น ควรแยกจัดตามแตละ
ชุมชนเพื่อไมใหกลุมใหญจนเกินไป และควรมีขนาดตั้งแต 20 – 60 คน
2. การประชาสัมพันธและใหความรู
การประชาสัมพันธและใหความรูกับประชาชนนั้นเปนการเปดโอกาสใหประชาชน
เข า มาสู ก ระบวนการการมี ส ว นร ว ม เพราะการประชาสั ม พั น ธ ที่ ยั ง ไม ทั่ ว ถึ ง ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หา
ประชาชนไมทราบขาวสารการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น ดังนั้นการประชาสัมพันธตอง
เขาถึงประชาชนและควรมีการตรวจสอบการประชาสัมพันธวาไดผล หรือไมและใหความรูเรื่องผัง
เมืองแกประชาชน เพื่อลดความรูสึกผังเมืองเปนเรื่องไกลตัวโดยพิจารณาจากสื่อที่คนในทองที่ให
ความสนใจตาแตละพื้นที่เชนพื้นที่ที่มีวิทยุกระจายเสียงเปนสื่ออยูแลว ควรใชสื่อวิทยุกระจายเสียง
ในการใหความรูแกประชาชนอยางสม่ําเสมอตามที่จารุวรรณ อรุณฤกษ (2542 : 2) ไดกลาววาการ
ประชาสัมพันธเปนงานที่ตองกระทําอยางตอเนื่อง
ขอบกพรองในการวิจัย
1. ในการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางผังเมืองนั้น มี
หลายปจ จั ย ที่ เ ป น ตั ว แปรที่ มีผลตอการเขามามีสว นรวมของประชาชน การศึก ษาตั ว แปร ดาน
รูปแบบการมีสวนรวม อาจไมสามารถครอบคลุมเนื้อหาดานการพัฒนาการมีสวนรวมได อีกทั้งแต
ละพื้นที่ยอมมีลักษณะสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ที่แตกตางออกไปทําใหรูปแบบการมีสวนรวม
ยอมแตกตางกันตามไปดวย
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2. เนื่องจากผูวิจัยไดทําการวิจัยหลังจากที่ไดมีการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ประชาชนไปแลวนั้น ทําใหพลาดการรวมสังเกตการณในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น ในการ
ประชุ มรั บฟงความคิ ดเห็น อีก ทั้งทําใหประชาชนหลายทานที่ไม ไดเข าร วมประชุ มครั้งนั้น ไม
ตองการตอบแบบสอบถามและทานที่ไดเขารวมประชุมบางทานไมตองการแสดงทัศนคติหรือตอบ
แบบสอบถาม เพราะการประชุมไดผานมาแลว
3. ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ ประชาชนในเขต
พื้นที่วางผังเมืองรวมเมืองหัวหิน และผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นประชาชนพื้นที่วางผังเมืองรวมเมืองหัวหิน ซึ่งขอมูลที่ไดอาจจํากัดดวยขอจํากัดของ
พื้นที่ซึ่งการศึกษาควรไดรับขอมูลจากผูเชี่ยวชาญจากสวนกลางหรือสวนอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อขอมูล
ที่หลากหลายมากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยขั้นตอไป
1. ในการทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมนั้นควรมีการเขาไปสังเกตการณรวมกับการใช
แบบสอบถาม และสัม ภาษณ ด ว ยเพื่อความสมบูรณ ของเนื้อ หา เพราะจะเข าถึง รายละเอี ย ดได
มากกวาการใชแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณเพียงอยางเดียว
2. จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมนี้ ไดนําคําแนะนําจาก
การศึกษาขั้นตอไปของจารุวรรณ สายพิน เรื่องการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
วางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไดแนะนําไวมาศึกษาเรื่องรูปแบบการมีสวน
รวม ซึ่งจากแผนภูมิความสัมพันธของตัวแปรนั้นยังมี บางตัวแปรที่ยังไมไดทําการศึกษา หากไดมี
การศึกษาตัวแปรอื่น ยอมทําใหองคความรู ดานการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางผัง
เมืองนั้นสมบูรณขึ้นและอาจสามารถพัฒนาใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองมาก
ขึ้นในอนาคต
ในการคนควาอิสระเรื่อง แนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการวางผังเมืองรวมเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เปนการศึกษาในรายวิชาสุดทายของ
หลักสูตร การวางแผนชุมชนและสภาพแวดลอม มหาบัณฑิต ผูวิจัยไดดําเนินการใหถูกตองตาม
ระเบียบวิจัย โดยทําการสรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษารวมถึงขอเสนอแนะที่ไดจากการรวบรวม
ขอมูล นอกจากนี้ยังไดเสนอขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป อีกทั้งยังระบุขอบกพรองที่เกิดขึ้น
จากการศึกษาในครั้งนี้ อยางไรก็ตาม การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
วางผังเมืองนั้น ถือไดวาเปนการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมือง
เพื่อสงเสริมใหประชาชน รากหญาไดเขาถึงกระบวนการวางผังเมืองมากขึ้น โดยการเปดรับฟง
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ความคิดเห็นของประชาชนนั้นนับเปนระดับการมีสวนรวมที่ มีการเริ่มรับรูขอมูลสะทอนกลับจาก
ประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามาแสดงความคิดเห็นและความตองการ เปนการ
บรรยายใหความรูโดยมีการซักถามไดในประเด็นที่มีความสงสัย นับวาขั้นตอนนี้ถือเปนขั้นตอนที่
เปดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการการมีสวนรวมอยางมากที่สุด และสําคัญที่สุดที่ควรจะ
ไดรับการพัฒนาตอไป
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เพศ

Valid ชาย
หญิง
Total

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
178
44.8
44.8
44.8
219
55.2
55.2
100.0
100.0
100.0
397

อายุ

Valid ต่ํากวา 20 ป
20 - 35 ป
36 - 50 ป
50 ปขึ้นไป
Total

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
31
7.8
7.8
7.8
98
24.7
24.7
32.5
182
45.8
45.8
78.3
86
21.7
21.7
100.0
100.0
100.0
397
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อาชีพ
N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

Valid ธุรกิจสวนตัว
รับราชการ
พนักงานบริษทั เอกชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจาง / รับจาง
คาขาย
แมบาน
นักเรียน / นักศึกษา
Total

397
0
4.37
.125
4.00
6
2.496
6.232
.062
.122
-1.461
.244
7
1
8
1733
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
68
17.1
17.1
17.1
60
15.1
15.1
32.2
53
13.4
13.4
45.6
25
6.3
6.3
51.9
14
3.5
3.5
55.4
85
21.4
21.4
76.8
30
7.6
7.6
84.4
62
15.6
15.6
100.0
397
100.0
100.0
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ความรูความเขาใจในผังเมือง

Valid

Missing
Total

นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
Total
System

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
83
15.1
20.9
20.9
234
42.7
58.9
79.8
76
13.9
19.1
99.0
4
0.7
1.0
100.0
72.4
100.0
397
151
27.6
548
100.0
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ผังเมืองสามารถแกปญหาหรือใหประโยชนหรือไม
N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

Valid นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
Total

397
0
3.60
.034
4.00
4
.687
.473
-.653
.122
.160
.244
3
2
5
1430
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
29
7.3
7.3
7.3
117
29.5
29.5
36.8
234
58.9
58.9
95.7
17
4.3
4.3
100.0
397
100.0
100.0

107
ตองการเขารวมประชุม
N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

Valid นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
Total

397
0
3.48
.030
3.00
3
.593
.351
.083
.122
-.424
.244
3
2
5
1381
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
10
2.5
2.5
2.5
197
49.6
49.6
52.1
180
45.3
45.3
97.5
10
2.5
2.5
100.0
397
100.0
100.0
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ประชาชนควรเขามามีสวนรวมหรือไม
N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

Valid นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
Total

397
0
3.86
.035
4.00
4
.698
.487
-.872
.122
1.280
.244
3
2
5
1531
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
24
6.0
6.0
6.0
57
14.4
14.4
20.4
268
67.5
67.5
87.9
48
12.1
12.1
100.0
397
100.0
100.0
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การประชุมความคิดเห็นประชาชนในการวางผังเมืองมีความเหมาะสมหรือไม

Frequency
Valid

Missing
Total

นอย
ที่สุด
นอย
ปาน
กลาง
มาก
Total
System

Percent

Valid
Percent

Cumulative Percent

8

1.5

2.0

2.0

303

55.3

76.3

78.3

76

13.9

19.1

97.5

10
397
151
548

1.8
72.4
27.6
100.0

2.5
100.0

100.0
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การจัดประชุมความคิดเห็นประชาชนในการวางผังแบบกลุมยอย
N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

Valid นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
Total

397
0
4.13
.045
4.00
4
.899
.808
-1.189
.122
1.857
.244
4
1
5
1641
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
10
2.5
2.5
2.5
4
1.0
1.0
3.5
65
16.4
16.4
19.9
162
40.8
40.8
60.7
156
39.3
39.3
100.0
397
100.0
100.0
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คิดวาประชาชนควรมีสวนรวมในการวางผังเมืองตั้งแตแรกหรือไม
N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

Valid นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
Total

397
0
3.83
.040
4.00
4
.799
.639
-.825
.122
1.444
.244
4
1
5
1522
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
6
1.5
1.5
1.5
14
3.5
3.5
5.0
87
21.9
21.9
27.0
223
56.2
56.2
83.1
67
16.9
16.9
100.0
397
100.0
100.0
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Correlations

ตองการเขารวมประชุม Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
การประชุมความ
Pearson Correlation
คิดเห็นประชาชนใน
การวางผังเมืองมีความ
เหมาะสมหรือไม
Sig. (2-tailed)

ตองการเขารวมประชุม
1

N
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

397
.134(**)

การประชุมความ
คิดเห็นประชาชนใน
การวางผังเมืองมีความ
เหมาะสมหรือไม
.134(**)
.007
397
1

.007
397

397
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ผนวก ข
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณในการวิจยั

114
เรื่อง แนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมืองรวม
เมือง หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

แบบสอบถามชุดนี้เปนเครื่องมือสําหรับการศึกษาตามหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งขอมูลตางๆเปนการศึกษาทางวิชาการ เพื่อนําไปใชประโยชน
ในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดมีโอกาสเขามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองรวม
มากขึ้น
ดังนั้น จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานไดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง และ
ตามความคิดเห็นของทาน พรอมทั้งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นางสาวอัญชนา กลั่นเกลา
ผูทําการวิจัย

115
แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 5 ตอน ตามหัวขอดังตอไปนี้

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 5 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล
ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจดานผังเมือง
ตอนที่ 3 ทัศนคติดานการมีสว นรวม
ตอนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวม
ตอนที่ 5 ความตองการรูปแบบการมีสวนรวมรูปแบบอืน่

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) หรือกรอกขอความตามจริง
1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

( ) ต่ํากวา 20 ป
( ) 36 – 50 ป

( ) 20 – 35 ป
( ) 50 ปขนึ้ ไป

2. อายุ

3. อาชีพ
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ธุรกิจสวนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน
ลูกจาง / รับจาง
แมบาน
อื่นๆ (ระบุ) .........................

(
(
(
(

)
)
)
)

รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คาขาย
นักเรียน / นักศึกษา

4. ทานเคยเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชนในการวางผังเมืองแลวหรือไม
( ) เคย
( ) ไมเคย
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ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจเขาใจ การวางผังเมือง
โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวางใหตรงกับความคิดเห็นของทาน
ลําดับ

คําถาม

1
2

ทานมีความรูความเขาใจเรื่องการวางผังเมืองหรือไม
ทานคิดวาการวางผังเมืองนัน้ สามารถแกปญหาและให
ประโยชนหรือไม

มาก มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สดุ
ที่สุด

ตอนที่ 3 ทัศนคติดานการมีสวนรวม
โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวางใหตรงกับความคิดเห็นของทาน
ลําดับ

คําถาม

1

ทานมีความตองการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น
ประชาชนในการวางผังเมืองหรือไม
ทานคิดวาประชาชนในพืน้ ทีว่ างผังควรมีสวนรวมใน
กระบวนการวางเมืองมากขึน้ หรือไม
ทานคิดวาการประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชนใน
การวางผังเมืองมีความเหมาะสมหรือไม

2
3

มาก มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สดุ
ที่สุด

ตอนที่ 4 รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการวางผังเมือง
1. ทานคิดวาในการประชุมรับฟงความคิดเห็นนั้นประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดมากนอย
เพียงใดและเพราะอะไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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2. ทานคิดวาอะไรคือปญหาและอุปสรรคของประชาชนตอการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 5 ความตองการรูปแบบการมีสวนรวมรูปแบบอื่น
โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวางใหตรงกับความคิดเห็นของทาน
ลําดับ

คําถาม

1

ทานคิดวาการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชน
ในการวางผังเมืองแบบกลุมยอยจะใหผลดีกวาการจัด
ประชุมกลุมใหญหรือไม
ทานคิดวาประชาชนควรมีสวนรวมในการวางผังเมือง
ตั้งแตกระบวนการแรกจนสิ้นสุดหรือไม

2

มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

3. ทานคิดวามีวิธกี ารใดที่จะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองมากขึ้น
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

ขอบพระคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม
ผูทําการวิจัย
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เรื่อง แนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมืองรวม
เมือง หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

แบบสัมภาษณชุดนี้เปนเครื่องมือสําหรับการศึกษา ตามหลักสูตรการวางแผนชุมชน
เมืองและสภาพแวดลอม ภาควิชา การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งขอมูลตางๆเปนการศึกษาทางวิชาการ เพื่อนําไปใชประโยชน ในการ
สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดมีโอกาสเขามีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองรวมมากขึ้น
ดังนั้น จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานไดตอบแบบสัมภาษณตามความเปนจริง และ
ตามความคิดเห็นของทาน พรอมทั้งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นางสาวอัญชนา กลั่นเกลา
ผูทําการวิจัย
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1. ทานคิดวารูปแบบการมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองในปจจุบนั เหมาะสมหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. ทานคิดวาปญหาและอุปสรรคของกระบวนการการมีสวนรวมคืออะไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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3. ทานคิดวารูปแบบการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบกลุมยอยนั้นมีความ
เหมาะสมหรือไม
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
4. ทานมีขอเสนอแนะใดบางตอกระบวนการการมีสวนรวมการวางผังเมือง
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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