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การศึกษาแนวทางการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองด้วยการสร้างความเป็น

หุ้นส่วนร่วมกับชุมชน กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุนชนเทศบาล
ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ความส าเร็จของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองแบบการเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน และปัญหา
อุปสรรค ในกระบวนการสร้างการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันของประชาชนในพ้ืนที่กับหน่วยงานภาครัฐ  
ในการด าเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 

สรุปผลการศึกษาพบว่าเจ้าของที่ดินได้ให้ความส าคัญกับทุกปัจจัยในการสร้างการมีส่วน
ร่วมในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เจ้าของที่ดินได้ให้ความส าคัญมากที่สุดคือปัจจัยที่ 5 ด้านการ
บริหารจัดการแบบเป็นหุ้นส่วนซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D)เท่ากับ 0.71 รองลงมาได้แก่ปัจจัยที่ 2 ด้านความเป็นธรรมที่ได้รับปันส่วนที่ดินที่มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)เท่ากับ 0.76 ส่วนปัจจัยที่ เจ้าของที่ดินได้ให้
ความส าคัญน้อยที่สุดคือปัจจัยที่3 ค่าชดเชย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D)เท่ากับ 0.87 และตัวแปรที่เจ้าของที่ดินได้ให้ความส าคัญมากที่สุดคือตัวแปรที่1.2การจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จะท าให้ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะมากขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ชุมชนใน
พ้ืนที่ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)เท่ากับ 0.83รองลงมาได้แก่
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ตัวแปรที่5.1การบริหารจัดการแบบเป็นหุ้นส่วนร่วมกันนั้นสามารถแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดได้ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ4.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)เท่ากับ0.76 

โดยแนวทางที่ส าคัญที่ส่งผลให้การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ประสบ
ความส าเร็จ คือ การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเจ้าของแปลงที่ดินที่เข้ามามีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน
และเป็นพันธมิตรร่วมกันในการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่และการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมแบบ
หุ้นส่วนและเป็นพันธมิตรร่วมกันในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มีรูปแบบแนวทาง และขั้นตอนใน
การด าเนินงาน ประกอบด้วย 1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ พร้อมทั้งก าหนดกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบและผลประโยชน์โดยตรงในการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งในที่นี้คือ กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของแปลง
ที่ดินที่อยู่ในขอบเขตของโครงการจัดรูปที่ดิน ให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นพันธมิตรร่วมกันในการ
ด าเนินงาน 2) มีการริเริ่มและสร้างความสัมพันธ์ พร้อมทั้งติดต่อสื่อสาร และท าความเข้าใจกับเจ้าของ
แปลงที่ดิน หรือกลุ่มพันธมิตรอย่างสม่ าเสมอ เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา รวมถึงข้อดีข้อเสีย
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนา เพ่ือให้เจ้าของที่ดินเห็นประโยชน์และสมัครใจที่จะเข้าร่วมในการ
พัฒนาพื้นที่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลานานในการติดต่อ สื่อสาร และประสาน ประชุม ท าความเข้าใจ
กับประชาชน จนกว่าที่เจ้าของที่ดินจะยินยอมเข้าร่วมในโครงการจัดรูปที่ดิน ซึ่งในระยะแรกเจ้าของ
ที่ดินบางแปลงก็ไม่ยินยอมที่จะเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวก็มี เนื่องจากเกรงว่าจะเสียประโยชน์ หรือ
เสียที่ดินบางส่วนไป และ3) เมื่อเจ้าของที่ดินยินยอมที่จะเข้าร่วมโครงการ ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการก็ได้ท าข้อตกลงเพ่ือให้เจ้าของแปลงที่ดินยินยอมในการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ พร้อมทั้งวาง
แผนการด าเนินงานตามระเบียบในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ.2547 เช่น การตั้ง
คณะท างาน, การตั้งคณะกรรมการจังหวัด เป็นต้น 

ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ คือ ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงวิธีการและกระบวนการในการจัด
รูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และสิทธิประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนและการเป็น
พันธมิตรในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการสร้างการมีส่วนร่วมแบบ
หุ้นส่วนและการเป็นพันธมิตรในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองควรมี
การศึกษารูปแบบใหม่ เกี่ยวกับแนวทาง และกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนและ
การเป็นพันธมิตร เพ่ือที่จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดรูปเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน พร้อมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน และฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
น ารูปแบบและหลักการการสร้างการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนและการเป็นพันธมิตรร่วมกันไป
ประยุกต์ใช้ในการชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนทราบ และสมัครใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ:การมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน, พันธมิตร, การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
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ABSTRACT 
 

A study of land consolidation for area development of city plan by 
partnership with community: A case study of land consolidation for area 
development of Pakprak community, Kanchanaburi city plan. The purpose of the 
study is analyzing factors of successful land consolidation for area development of 
city plan by partnership with community, problems and obstacles in Public Private 
Partnership (PPP) procedure to operate land consolidation for area development of 
city plan. 

The study summary found landowner attended to every factors of 
participation in land consolidation for area development of city plan. Landowner 
mostly attended to the fifth factor: Partnership Management, mean is 4.22 and S.D. is 
0.71. Secondly, the second factor: Fairness Land Allocation, mean is 4.21 and S.D. is 
0.76. Lastly, the fourth factor: Compensation, mean is 4.00 and S.D. is 0.87. Moreover, 
landowner mostly attended to the 1.2 variable: Land Consolidation for Area 
Development to Access Public Service Benefits for Community, mean is 4.36 and S.D. 
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is 0.83. Secondly, the 5.1 variable: Partnership Management to Solve Landlocked 
Area, mean is 4.34 and S.D. is 0.76. 

The important concept that causes the successful land consolidation for 
area development project depends on landowner participation, which partnered and 
allied the land consolidation for patterned area development. The procedure 
includes 1) The decision of project area boundary, and pros and cons benefits of 
people who have land proprietorship inside project area boundary, to participate an 
operation. 2) Increasing relationship and connect with landowner or alliance 
regularly, consult the concepts, pros and cons, and benefits from area development. 
In purpose, landowner recognizes possible benefits and willingly participate the 
project. This procedure requires a time to communicate, coordinate, and meeting to 
provide a clear understanding, to encourage landowner willingly participate the 
project. At the first period of this procedure, some landowners are not willingly 
participate the project because they afraid about their disadvantages. 3) After 
landowner agreed to participate the project, the project officer writes an agreement 
to allow new land consolidation. They also plan the procedure follow 2004 Act of 
Land Consolidation such establishing committee or local committee. 

The serious problem is people did not understand the procedure of land 
consolidation for area development, also the privilege of partnered and allied 
participation of land consolidation for area development. The researcher suggests 
the concept of participation, is Department of Public Works and Town and Country 
Planning should have a new study which is about the concept and procedure of 
partnered and allied participation. In purpose, are adaptable in land consolidation 
efficiently, also supporting for officer training to able to apply the concept and 
procedure of partnered and allied participation for communication with people, and 
efficiently encourage them to willingly participate land consolidation for area 
development. 
Keywords: Partnership Participation, Alliance, Land Consolidation for Area Development 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของรองศาสตราจารย์ 

ดร.สุพิณเกชาคุปต์อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งได้ช่วยให้ค าปรึกษาแนะน าและปรับปรุงตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องของรายงานการศึกษาฉบับนี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นรวมถึงคณาจารย์ประจ า
คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่กรุณาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ผู้เขียนได้มีความรู้ใน
เรื่องของการบริหารจัดการสาธารณะส าหรับนักบริหารให้เพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้นผู้เขียนจึงขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆท่านไว้ณโอกาสนี้ 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจสามารถ
น าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชนในการด าเนินงานโดยเฉพาะ
การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองหรือโครงการอ่ืนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการนั้นๆและผู้เขียนขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
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คุณณรงค์นุ่มถึกช่างเขียนช.3ช านาญงานที่ให้การสนับสนุนข้อมูลในการศึกษารวมทั้งสละเวลาให้
ข้อมูลในการสัมภาษณ์และขอขอบคุณเจ้าของที่ดินทุกท่านทุกแปลงในโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
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ครั้งนี้ซึ่งในส่วนที่ดีของรายงานการศึกษาฉบับนี้ ขอมอบให้ผู้มีอุปการคุณทุกท่านผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่ให้การสนับสนุนต่างๆที่คอยเป็นก าลังใจให้ผู้เขียนในการจัดท ารายงาน
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
จากลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยในอดีตที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านอาทิ

เช่นดิน น้ าป่าไม้และยังมีสภาพภูมิอากาศที่ดีเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการด ารงชีวิตจึงส่งผลต่อวิถีชีวิต
ประชาชนคนไทยในชนบทที่มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานตามพ้ืนที่ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือที่จะน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนไทยในชนบทส่วนใหญ่จะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและนิยมที่จะตั้งถิ่นฐานและอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ าล าคลองเนื่องจาก
ต้องใช้พ้ืนที่ดังกล่าว ในการท าเกษตรกรรม การเพาะปลูก และการประมง รวมไปถึงการค้าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าการอุปโภคบริโภคและการคมนาคมขนส่งต่างๆ 

แต่หลังจากที่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับแรกในปีพ.ศ.2504และการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันฉบับที่11ซึ่ง
ครอบคลุมระยะเวลาระหว่างในปีพ.ศ.2555-พ.ศ.2559ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสาย
หลักท าให้เกิดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ผลจากการพัฒนาดังกล่าวท าให้เส้นทางคมนาคมเปลี่ยนแปลงไป 
ระบบโครงข่ายถนนมีบทบาทส าคัญมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยในชนบท 
ที่ได้เปลี่ยนรูปแบบจากการพ่ึงพาแม่น้ าล าคลองมาเป็นการคมนาคมทางถนนแทนท าให้พ้ืนที่อาศัย
หรือพ้ืนที่เกษตรกรรมของประชาชนหลายพ้ืนที่กลายเป็นพ้ืนที่ที่ดินตาบอดและเกิดปัญหามีพ้ืนที่ตา
บอดจ านวนมากกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเมื่อถนนเข้ามีบทบาทส าคัญมากขึ้น 
รูปแบบ การตั้งถ่ินฐาน และวิถีชีวิตของคนไทยก็ได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่ต้องการความสะดวก สบาย
และความรวดเร็วในด ารงชีพและทางเลือกในการประกอบอาชีพต่างๆมีมากขึ้นดังนั้นประชาชนจึงต้อง
พ่ึงพาระบบการคมนาคมขนส่งทางถนนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนหรือเจ้าของพ้ืนที่ที่
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีตาบอดหรือมีท่ีดินอยู่ในพ้ืนที่ตาบอดมีความเดือดร้อนในประกอบอาชีพและการเข้า–
ออกสู่ถนนสายหลักส่งผลให้เจ้าของพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาดังกล่าวเกิดความพยายามในการหาทางออก
จากที่ดินตาบอดเพ่ือเชื่อมต่อสู่ถนนหลักเพ่ือให้สอดคล้องกับความจริงและความเจริญภายนอกพ้ืนที่ 
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ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการผังเมืองการ
พัฒนาเมือง การอาคารและการบริการด้านช่าง ให้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมือง ก าหนดรูปแบบ
ของเมือง และพัฒนาตามผังเมืองอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม มีอัตลักษณ์ โดยการพัฒนาเมืองและชนบทในเบื้องต้น ส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการออกแบบก่อสร้าง การควบคุมงานที่ได้มาตรฐานทาง
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับการผังเมืองที่มีการก าหนด
มาตรการ นโยบาย และการแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังคมนาคมและขนส่งรวมถึงแผนผัง
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างเป็นระบบเพ่ือจะน าไปสู่การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ
สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเมืองและชนบท 
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเอ้ืออาทรกัน 

แต่เนื่องจากปัญหาขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดท าผังเมืองที่ต้องใช้เวลานานใน
การจัดท าผังเมืองและการประกาศบังคับใช้ท าให้การวางผังเมืองไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการพัฒนาเมือง การก่อสร้างถนนตามผังเมืองเป็นไปอย่างล่าช้าส่งผลให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี หรือมีที่ดินตาบอด มีการด าเนินชีวิตไปตามยถากรรมมีความเดือดร้อนใน
การสัญจร การคมนาคม ขนส่ง จึงท าให้เกิดความพยายามในการหาทางออกจากที่ดินตาบอดเพ่ือ
เชื่อมสู่ถนนหลักโดยในเบื้องต้นประชาชนในพ้ืนที่จะใช้วิธีการเจรจากันเองหรือการยกที่ดินให้กับที่ดิน
ปากทางเพ่ือให้ได้ทางเข้าออกสู่ถนนหลักซึ่งผลที่ได้ท าให้เกิดถนนที่แคบและคดเคี้ยวหรือเกิดเป็นถนน
คอขวดขึ้นและหากเจ้าของที่ดินบางคนไม่ยินยอมให้ผ่านเส้นทาง หรือไม่ยอมให้ความร่วมมือก็จะ
ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและการละเมิดทรัพย์สินต่างๆตามมา เพราะเนื่องจากในอดีตที่ดิน หาก
ไม่มีการซื้อขายก็จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนต าแหน่งกันได้และการซื้อขายก็อาจต้องมีภาระค่าใช้จ่ายสูง
ในการโอนที่ดินด้วยก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายและความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามมา ซึ่งทั้งหมดนี้
เป็นผลของความพยายามแก้ไขปัญหากันเองของภาคประชาชนในเบื้องต้นก่อน แต่การแก้ปัญหา
ดังกล่าวอาจจะไม่ประสบความส าเร็จ และก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความได้เปรียบ เสียเปรียบ และเกิด
ความเหลื่อมล้ ากันตามมา เป็นต้น 
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กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ขึ้นและได้ประกาศบังคับใช้พระบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่พ.ศ.2547เป็นต้นมาโดย
พระราชบัญญัติดังกล่าว ก าหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองน าการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เป็นการน าแปลงที่ดินหลายแปลง
มารวมกัน แล้วจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่ไปพร้อมๆกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา 
ไฟฟ้าหรือสวนสาธารณะในบริเวณนั้น โดยหลังการจัดรูปที่ดินแปลงที่ดินใหม่ทุกแปลงจะอยู่ติดถนนที่
ได้มาตรฐาน และการด าเนินการต่างๆจะเป็นไปตามความยินยอมของเจ้าของที่ดินที่เข้ามามีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ (Public Private Partnership; PPP)1อย่างเป็นธรรม และเสมอภาคตาม
หลักการประชาธิปไตย 

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีนโยบายให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ทุกจังหวัด ด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นอย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ เพ่ือเป็นตัวอย่าง
ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้น และเมื่อประชาชนเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็จะท าให้เกิดโครงการ
ใหม่ๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีมีการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดย
กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ด าเนินโครงการการจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุมชนเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ซึ่งประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดสรรปันส่วนที่ดินอย่างเป็นธรรม มีงานก่อสร้างทาง
และสะพาน ความยาวรวม 2,888 เมตรครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี และพ้ืนที่ทุกแปลงยังติดถนนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  

แตก่่อนที่โครงการนี้จะส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงก่อนหน้านี้ก็ได้มีหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 
ได้น าโครงการที่ก าหนดไว้ในผังเมืองดังกล่าวไปด าเนินการพัฒนาจัดท าเป็นโครงการก่อสร้างทางตาม
ผังเมืองมาแล้วแต่ไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของแปลงที่ดินที่ถนน
ตัดผ่านทั้งจากหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
 
 
 
 
-------------------------------------- 

1คงขวัญศิลา, ความร่วมมือมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP): 
นวัตกรรมการคลังแห่งอนาคต,Macroeconomic Analysis Briefing, (ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหา
ภาคส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2553). 
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ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจและได้ด าเนินการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
จัดรูปที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุมชนเทศบาลต าบลปากแพรก
อ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองมี
แนวถนนตัดผ่านชัดเจน มูลค่าของที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาในพ้ืนที่ประสบความส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยความส าเร็จดังกล่าวเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่ให้ความ
ร่วมมือร่วมใจ เชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองด้วยวิธีการสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชนเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2.เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวกับความส าเร็จในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผัง
เมืองด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน และปัญหา อุปสรรค ในกระบวนการสร้างการเป็น
หุ้นส่วนร่วมกันกับประชาชนในพื้นท่ีกับหน่วยงานภาครัฐ (Public Private Partnership; PPP) 

3.เสนอแนะแนวทางการในการกระบวนการสร้างการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคส่วนอ่ืนๆ (Public Private Partnership; PPP)ในการด าเนินการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
 
1.3 วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ร่วมกันกับชุมชน กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุมชนเทศบาลต าบล
ปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเป็นการศึกษาเชิงพรรณา ซึ่งมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

1. ศึกษาจากเอกสาร รายงานการประชุม และงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุมชนเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี 
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2. วิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุมชน
เทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้แบบสอบถามกับประชากร หรือกลุ่ม
ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามประชากรหรือกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีชุมชนบ้านเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีและใบ
แบบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

3. วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และกระบวนการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันของ
ประชาชนในพ้ืนที่กับหน่วยงานภาครัฐ (Public Private Partnership; PPP)ในการด าเนินการจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุมชนเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง ประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี 

4. สรุปประมวลผล และจัดรายงานการศึกษาที่เกี่ยวกับความส าเร็จของการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลต าบลปาก
แพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการกระบวนการสร้างความเป็น
หุ้นส่วนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคส่วนอ่ืน (Public Private Partnership; PPP)ในการ
ด าเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 

 
1.4 สมมติฐานที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. แรงจูงใจที่ได้รับจากมูลค่าที่เพ่ิมขึ้นของที่ดินหลังการจัดรูปเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผัง
เมืองมีผลต่อความส าเร็จในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

2. ความเป็นธรรมที่ได้รับจากการจัดสรรปันส่วนที่ดินหลังการจัดรูปเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่        
ตามผังเมืองมีผลต่อความส าเร็จในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

3. ค่าชดเชยที่ได้รับจากการจัดรูปเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง มีผลต่อความส าเร็จใน
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

4. การบริหารจัดการ และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน มีผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

5. ความเชื่อมั่นต่อนโยบายและแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
มีผลต่อความส าเร็จในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

6. การมีภาวะผู้น าของผู้บริหารโครงการ มีผลต่อความส าเร็จในการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที ่
 



6 
 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 

1. กรมโยธาธิการและผังเมือง มีต้นแบบและแนวทางในการด าเนินงานจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

2.กรมโยธาธิการและผังเมือง มีต้นแบบและแนวทางในการสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ร่วมกันของประชาชนในพ้ืนที่กับหน่วยงานภาครัฐ (Public Private Partnership; PPP)ในการ
ด าเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองที่เป็นรูปธรรม 

3. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่สนใจสามารถน า
ต้นแบบและแนวทางในการด าเนินงานจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่สนใจสามารถน า
แนวทาง ในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันของประชาชนในพ้ืนที่กับหน่วยงานภาครัฐ (Public 
Private Partnership; PPP)ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.6 ค านิยามศัพท์ 

 
1. ส่วนร่วมหมายถึง ส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน เช่น มีส่วนร่วมในการ

บ าเพ็ญกุศลมีส่วนร่วมในการทุจริต มีส่วนร่วมในการลงทุนบริษัท 
2. การมีส่วนร่วม หมายถึง การกระท าใดๆที่ได้กระท าร่วมกันกับบุคคลอ่ืนและได้

กระท าอย่างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ก็ตามในกิจกรรมนั้นๆร่วมกับผู้อ่ืน เช่น การมีส่วนร่วมใน
การชุมชุนทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการจับกุมผู้กระท าความผิดหรือทุจริต การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะในต าบลปากแพรก เป็นต้น 

3. ชุมชนท้องถิ่นหมายถึงชุมชนหรือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมขนาดเล็กอาศัยอยู่ใน
บริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะอาทิพ้ืนที่หรือท้องที่ภายใน
เขตการปกครองของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือเวลาหนึ่งใดในท้องถิ่นหรือรวมตัวกันท าประเพณี
ท้องถิ่นเป็นต้น 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หมายถึงชุมชนหรือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม   
ขนาดเล็กอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ       
ได้มีการกระท าใดๆที่ได้กระท าร่วมกันกับบุคคลอ่ืนและได้ กระท าอย่างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
หรือไม่ก็ตามในกิจกรรมนั้นๆร่วมกับผู้อ่ืน 
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5. ผังเมืองหมายถึง แผนผังเมืองที่ท าขึ้นเพ่ือควบคุมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน          
โดยประกอบไปด้วย การวางและจัดท าผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 

6. ผังเมืองรวม หมายถึง แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุม
โดยทั่วไป เพ่ือใช้เป็น แนวทางในการพัฒนา และการด ารงรักษาเมือง หรือชนบท ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ
สภาพแวดล้อม 

7. ผังเมืองเฉพาะ หมายถึง แผนผังและโครงการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหรือด ารงรักษา
บริเวณเฉพาะแห่งหรือ กิจการที่เกี่ยวข้อง ในเมือง และชนบทเพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง 

8. การจัดรูปที่ดินหมายความว่า การด าเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพ่ือเกษตรกรรมให้
สมบูรณ์ทั่วถึงที่ดินทุกแปลง เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต โดยท าการรวบรวมที่ดินหลาย
แปลงในบริเวณเดียวกันเพ่ือวางผังจัดรูปที่ดินเสียใหม่ การจัดระบบชลประทาน และการระบายน้ า       
การจัดสร้างถนน หรือทางล าเลียงในไร่นา การปรับระดับพ้ืนที่ดิน การบ ารุงดิน การวางแผน การผลิต
และการจ าหน่ายผลิตผลการเกษตร รวมตลอดถึงการแลกเปลี่ยน การโอน การรับโอนสิทธิในที่ดิน        
การให้เช่าซื้อท่ีดิน และการอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดรูปที่ดิน ตลอดจนการจัดเขตที่ดินส าหรับอยู่อาศัย 

9. การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หมายความว่า การด าเนินงานพัฒนาที่ดินหลายแปลง  
โดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ ปรับปรุงหรือจัดสร้ างโครงสร้างพ้ืนฐาน และการร่วมรับภาระ         
และกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือเอกชน
กับรัฐ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและชุมชน และเป็นการสอดคล้องกับการผังเมือง 

10. โครงการจัดรูปที่ดินหมายความว่าโครงการที่จัดท าขึ้นส าหรับการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที ่

11. เจ้าของที่ดินหมายความว่าผู้มีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินรวมถึงเจ้าของ
ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดด้วย และหมายถึงผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นๆ ที่อยู่ใน
โครงการจัดรูปที่ดิน 

12. ที่ดินตาบอด หมายถึง ที่ดินแปลงใดท่ีมีที่ดินแปลงอ่ืนล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทาง
สาธารณะ 

13. การปันส่วนที่ดิน หมายถึง เจ้าของที่ดินจะสละที่ดินบางส่วนของตน เพ่ือน าเข้าร่วม
โครงการในกระบวนการการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ ในสัดส่วนที่เป็นธรรมและเสมอภาค เพ่ือน าไปใช้
เป็นพ้ืนที่ส าหรับบริการพ้ืนฐานของเมืองหรือสาธารณูปโภค สาธารณูปการและเพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการ
จัดหาประโยชน์ เพ่ือน าเงินมาเป็นทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
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14. ผู้ร่วมโครงการ หมายถึง เจ้าของที่ดินผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นๆ ที่อยู่ใน
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุนชนเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี 

15. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยภาครัฐ
ต่างๆ หลายระดับ คือส านักงานเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี , ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี, ส านักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่กรมโยธาธิการและผังเมือง         
และท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี กรมท่ีดิน 

16. วิธีการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ หมายถึง เป็นการส่งเสริมให้เอกชน (เจ้าของ
ที่ดิน)เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเมือง และพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดระบบโครงข่าย
คมนาคมขนส่งที่สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่และ
เพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินของประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถน าวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่
เพ่ือป้องกันความเสียหายจากน้ าท่วม และการบริหารจัดการน้ า รวมถึงใช้วิธีการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ตามผังเมืองเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติ และเพ่ือการฟ้ืนฟูชุมชนหรือพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติได้อีกด้วย 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยนี้ได้น าแนวคิด ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

น ามาประกอบเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัย และน ามาสนับสนุนการวิเคราะห์ความส าเร็จในการจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองด้วยการสร้างพันธมิตรและการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันของ
ชุมชนกรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุนชนเทศบาลต าบลปากแพรก  
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในการศึกษาวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาเมือง 
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนและการเป็นพันธมิตรร่วมกันกับชุมชน 
4. กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาเมือง 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
จิตจ านง กิติกีรติ1 ได้ให้ความหมายของการพัฒนาชุมชนหมายถึงการเสริมสร้างความ

เจริญทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่นชนบททุกแห่งทุกส่วนโดยการด าเนินการและ
การริเริ่มจากประชาชนเองการพัฒนาชุมชนต้องอาศัยความสามารถของรัฐบาลที่เป็นผู้แทนเข้าไป
บริหารในด้านเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนกระตุ้นและเร่งเร้าให้ประชาชนมองเห็นปัญหาของตนเอง 

สนธยาพลศรี2 ได้ให้นิยามของการพัฒนาชุมชนว่า เป็นขบวนการส่งเสริมความเป็นอยู่
ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยประชาชนเข้าร่วมมือหรือริเริ่มเองถ้าประชาชนไม่รู้จักริเริ่มการใช้เทคนิค
กระตุ้นเตือนให้เกิดการริเริ่มเมื่อประชาชนเข้าร่วมมือกับรัฐจึงท าให้เกิดบทบาทและกรรมวิธีขึ้นอีก 
 
--------------------------------------------------- 
 

1จิตจ านง กิติกีรติ,การพัฒนาชุมชน: การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน, 
(กรุงเทพมหานคร: พัฒนาหลักสูตร, 2532). 

2สนธยาพลศรี,ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2533). 
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เพราะการพัฒนาชุมชนหมายถึงขบวนการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงภาวะต่างๆทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆให้ดีขึ้นซึ่งเป็นการกระท าร่วมกันของผู้คนในท้องถิ่น  
ซึ่งมีหลักการ วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 

1) หลักการพัฒนาชุมชน 
1.1)ทุกคนในชุมชนต้องให้ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดในการ

สร้างความเจริญหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของท้องถิ่นนั้นให้ดี 
1.2) ทุกคนในชุมชนควรจะได้รับการส่งเสริมให้ได้เข้าร่วมในการปฏิบัติงาน

ตามแผนการปฏิบัติต่างๆ ตามโครงการพัฒนาชุมชน 
1.3)จะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนโดยเสรีเพ่ือจะ

ได้รับความคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนความต้องการของผู้คนในท้องถิ่น 
1.4)ผู้น าชุมชนควรที่จะได้รับการเปลี่ยนตัวกันบ้างตามสถานการณ์ที่

เปลี่ยนไปและจะต้องมีการเตรียมตัวบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นผู้น าชุมชนไว้หลายๆ คน 
1.5)พึงให้การศึกษาแก่คนในชุมชนอยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่

เปลี่ยนแปลงไป 
1.6)หากจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์การนั้นจะต้องสามารถท า

หน้าที่ได้อย่างดีไม่ใช่ว่าจัดตั้งหน่วยงานนั้นขึ้นเพ่ือแสดงผลของการพัฒนาชุมชน 
1.7)การปฏิบั ติ ต ามแผนการปฏิบั ติ ต่ า ง ๆ  ควร ให้ เป็ น ไปตามหลั ก

ประชาธิปไตยเพ่ือให้ผู้คนในท้องถิ่นได้รับรู้และเข้าใจวิธีการต่างๆ ของระบอบนี้ได้ถูกต้อง 
2)วิธีการพัฒนาชุมชน 

2.1)เกี่ยวกับด้านความคิดเห็นของผู้คนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งการ
พัฒนาหมายถึงการแก้ไขปรับปรุงปัญหา หากท้องถิ่นนั้นมีจารีตประเพณีที่กีดกันการพัฒนาก็ด าเนิน
ไปไม่ได ้ต้องให้การศึกษาให้คนในท้องถิ่นรู้เข้าใจและยอมรับว่ามีปัญหาอะไรบ้างมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
จากนั้นจะได้วางโครงการปฏิบัติงานต่อไป 

2.2)เกี่ยวกับด้านผู้มีอาชีพที่จะเป็นผู้น าของชุมชนมีหน้าที่ช่วยเหลือแก่คนที่มี
ส่วนร่วมในทางการพัฒนาชุมชนให้สามารถด าเนินไปได้ ผู้น าต้องให้ประสบการณ์เป็นการเรียนรู้แก่คน
ในชุมชนมากกว่าเป็นผู้วางแผนไม่เพ่งเล็งหนักไปในทางสร้างสะพานขุดบ่อจัดระเบียบสังคม แต่ต้องให้
คนในชุมชนรู้ตัวหรือเกิดความเข้าใจว่าเขามีหน้าที่และความส าคัญที่จะต้องเข้าร่วมมืออย่างจริงใจใน
การพัฒนาชุมชนของตน 

2.3) เกี่ยวกับด้านนักส ารวจนักวิจัยค้นหาวิธีการต่างๆที่จะให้เข้าใจ
กระบวนการในการให้การศึกษาแก่ผู้น าชุมชน 
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3) กระบวนการพัฒนาชุมชน 
3.1)ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันตามแนวทางที่ได้จัดวางไว้เป็นการปรึกษา

เกี่ยวกับความจ าเป็นของสมาชิกในชุมชนจะได้รู้ว่ามีอะไรที่มีความต้องการบ้างคนในชุมชนมา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือตนเอง 

3.2)วางแผนไว้อย่างเป็นระเบียบส าหรับงานที่คนในชุมชนตกลงเลือกสิ่ง
ส าคัญต้องรู้งานนั้นต้องอยู่ในลักษณะที่ชุมชนนั้นช่วยตัวเองได้เช่นต้องการท าเพ่ือการกสิกรรมก็เพียง
ระบายน้ าจากคลองคูไม่ถึงกับคิดสร้างเขื่อนใหญ่กักน้ าหรือกรณีต้องการปุ๋ยก็มิได้คิดไกลถึงตั้งโรงงาน
ท าปุ๋ยเปิดตลาดซื้อขายไม่อยู่ในลักษณะคนในชุมชนจะช่วยกันท าให้เป็นเรื่องของรัฐบาลมากกว่า 

3.3)การสนับสนุนให้คนในชุมชนท าประโยชน์ให้ได้มากที่สุดตามที่แต่ละคน
จะมีทางท าได้ 

3.4)สร้างความปรารถนาและความตกลงใจในอันหนึ่งอันใดที่จะด าเนินการ
เพ่ือปรับปรุงของชุมชนต่อไปให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนในชุมชนแห่งนั้นผู้คนที่จะมาร่วมพัฒนาท้องถิ่น
ของตนโดยแท้จริงนั้นจะเข้าใจและรู้ได้ว่ายังมีการปรับปรุงอย่างอ่ืนจะต้องท าอีกผู้ที่มีส่วนช่วยย่อม
ภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงานถ้าไม่มีกระบวนการพัฒนานี้ขึ้นมาการพัฒนาก็ไม่มีผลเช่นรัฐบาลเสนอ
ให้คนท าตาม 

2.1.2แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง3 
บุญนาค ตีวกุล3ได้ให้นิยามของ องค์ประกอบของเมืองน่าอยู่ประกอบไปด้วย 5 ประการ ได้แก่ 

1. ความเป็นระเบียบ เมืองดูสวยงามน่าอยู่ ถ้าองค์ประกอบต่างๆ ในเมืองได้รับ
การจัดวางอย่างเป็นระเบียบ ผู้คนสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้สะดวก การเดินทางติดต่อท าได้ราบรื่น 
สามารถมองหาสิ่งที่ต้องการได้ง่าย ความเป็นระเบียบมาจากส่วนประกอบของเมือง เช่น อาคารต่างๆ 
มีรูปแบบและการวางตัวที่เป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อ มีโครงข่ายถนนเชื่อมโยงกันอย่างมีล าดับ 
จัดที่ว่าง สถานที่สาธารณะอยู่ในที่สะดวกต่อการเข้าไปใช้บริการ ไม่สับสนวุ่นวายหรือตั้งอยู่ห่างไกล 
ส่วนประกอบของเมืองไม่สกปรกช ารุดหักพัง 

2. ความสบาย เมืองที่น่าอยู่ได้อย่างเป็นสุข เพราะมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะมี
สภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีฝุ่นควันพิษ เสียงรบกวน ไม่สกปรกหรือมีพ้ืนที่คับแคบแออัด อากาศไม่ร้อน
หรือหนาวเกินไป ในเขตร้อนไม่ควรสร้างลานคอนกรีตขนาดใหญ่รับแดด เช่น ลานจอดรถตาม 
 
---------------------------------------- 
 

3บุญนาค ตีวกุล, เมืองและสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545). 
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ห้างสรรพสินค้า ซึ่งเพ่ิมความร้อนให้กับบริเวณใกล้เคียง ควรปลูกต้นไม้ทั้งไม้ใหญ่ยืนต้นที่ให้ความร่ม
รื่น ไม้เลื้อยหรือไม้คลุมดินที่ให้ทั้งความชุ่มชื้นกับอากาศและความสวยงามสดชื่นกับสถานที่ มีที่หลบ
แดดฝนเมืองที่มีแม่น้ าล าคลอง หรือทะเลสาบนับได้ว่าเปรียบเสริมภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามและให้
อากาศที่สดชื่น การเปิดพ้ืนที่ชายคลอง ริมแม่น้ า ริมทะเลสาบให้คนมาพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติ ท าให้
เกิดความผูกพันกับท้องถิ่นได้นั้นถือเป็นต้นทุนทางสังคมในการพัฒนา ปัญหาส าคัญที่ท าให้เมืองน่าอยู่
ไม่สบาย คือ ปัญหาการจราจรติดขัด อากาศร้อนอบอ้าวเต็มไปด้วยฝุ่น ควันพิษ และเสียงดังรบกวน
จากยานยนต์ต่างๆ การเพ่ิมจ านวนรถยนต์อย่างรวดเร็วโดยไม่มีการควบคุมให้เหมาะกับถนนหรือที่
จอดรถที่มี ท าให้เมืองไร้ระเบียบ ทางเท้าที่มีอยู่ทั่วไปกลายเป็นที่ตั้งหาบเร่แผงลอยจนใช้ไม่สะดวก 
เช่น ทางเท้าในย่านกลางเมืองสิงคโปร์เป็นทางขนานกับถนนสายหลัก มีสวนหย่อมยาวคั่นระหว่าง
ถนน มีม้านั่งยาววางเป็นระยะ บางแห่งมีการวางเว้นที่ว่างระหว่างอาคารให้เป็นสวนหย่อมและมีไม้
ใหญ่ร่มรื่น ท าให้เกิดการเดินเท้าในตัวเมืองเป็นไปอย่างมีความสุขเพราะเส้นทางร่มรื่น สวยงาม และ
เมืองในประเทศแถบยุโรปส่วนใหญ่จะมีการปิดถนนให้เป็นถนนคนเดินในบางวันบางเวลา 

3. ภาพลักษณ์ของเมือง เป็นการรับรู้สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพทั่ วไป
ของเมือง เป็นความทรงจ ามากกว่าสิ่งที่มองเห็นด้วยสายตาอย่างเดียว เมืองแต่ละแห่งมีสิ่งพิเศษ 
หลายอย่างแตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้กระทบต่อความรู้สึกรับรู้ของผู้คนมากน้อยแตกต่างกันตามพ้ืนฐาน
ของแต่ละบุคคล แต่ละคนสร้างมโนภาพเมืองจากสภาพกายภาพสัมพันธ์กับส่วนอ่ืนๆที่ เป็น
ประสบการณ์ ซ้อนทับและต่อเติมข้ึนในมโนภาพเป็นภาพลักษณ์ของเมือง ภาพลักษณ์จึงเป็นภาพรวม
ของสิ่งที่ผู้คนมักใช้ในการสร้างมโนภาพเมืองคือ ทางสัญจรย่านต่างๆ ขอบเขตหรือจุดสิ้นสุดของแต่ละ
ย่าน จุดสังเกตและจุดศูนย์รวมกิจกรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน 5 ด้าน ที่ประกอบเป็นโครงสร้าง
ของเมืองและผัง มีปัจจัยอ่ืนที่ท าให้เมืองแต่ละแห่งมีภาพลักษณ์เฉพาะตัวอีก เช่น รูปทรงของเมือง 
ลักษณะภูมิประเทศ พืชพรรณธรรมชาติ ภูมิอากาศ รูปร่างของเมืองและรายละเอียดอื่นๆ 

4. เอกลักษณ์ของเมือง เมืองทุกแห่งมีเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้าน เช่น ภูมิประเทศสวยงาม ประวัติศาสตร์ยาวนาน มีอาชีพที่น่าสนใจ เป็นแหล่ง
วัฒนธรรม แหล่งอาหาร เป็นต้น อย่างเช่นสุโขทัย ก าแพงเพชรและอยุธยาจัดเป็นเมืองประวัติศาสตร์ 
นครปฐมเป็นเมืองศูนย์กลางพุทธศาสนา การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ทางการเกษตร ศูนย์อาหาร
และเมืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนครพนมมีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม สงขลามีร้านอาหารเล็กๆ 
รสอร่อยบรรยากาศสงบ สวยงาม เหมาะกับการพักผ่อนและความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยเหมาะสมกับ
สภาพอากาศ พิพิธภัณฑ์ของจังหวัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดพะเยา 
น่าน ฯลฯ ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งนั้น มีผู้คนและเด็กๆในท้องถิ่นแวะเวียนเข้ามา
เรียนรู้และผูกพันจนรักแผ่นดินบ้านเกิดเอกลักษณ์ของเมืองเป็นสิ่งภูมิใจของคนในท้องถิ่น  
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5. ความงาม เมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม เช่น แม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบ เนินเขา 
อ่าว หรือมีองค์ประกอบเมืองกลมกลืนสนับสนุน เช่นรูปแบบ สีสันอาคารและสิ่งแวดล้อมกลมกลืน
หรือตัดกันอย่างเหมาะสม ช่วยให้เกิดความสวยงาม มีพ้ืนที่สีเขียวที่สร้างความร่มรื่นและสวยงาม  
ถนนบางสายมีทิวทัศน์สวยงามเพราะมีอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมโดดเด่น มีเฟอร์นิเจอร์ประดับ
ถนน(เสาไฟฟ้า ที่พักผู้โดยสาร สัญญาณไฟ ถังขยะ)ที่ออกแบบได้กลมกลืนกับสถานที่ สวนหย่อม
ประกอบถนนหรือสวนป่าริมทาง กิจกรรมของผู้คนในบริเวณนั้นมีส่วนส่งเสริมให้เมืองสวยงาม ผู้คนที่
อยู่อาศัยเป็นสุขและภาคภูมิใจ ผู้ที่ผ่านเข้ามาชื่นชมและประทับใจ 

1) กระบวนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
กระบวนการพัฒนาเมืองน่าอยู่  ส าหรับกระบวนการพัฒนาเพ่ือสร้างให้การ

เติบโตของเมืองมีความน่าอยู่ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติต้องประกอบด้วย 

1.1) ปรับการบริหารจัดการเมืองและชุมชน โดยอาศัยกระบวนการมี
ส่วนร่วมและรากฐานทางสังคมที่เข้มแข็ง นับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมรวมพลังพัฒนา
เมืองและชุมชนทุกระดับให้น่าอยู่ มีความสงบ สะอาด ปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เคารพ
กติกา รวมถึงการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้มีความรับผิดชอบในการรักษาทรัพย์สินสาธารณะ 

1.2) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนโดยให้มีการวางแผนผังเมือง
ในทุกระดับ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่
ภาคเอกชนร่วมลงทุนและประชาชนมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย มีการฟ้ืนฟูรักษาเอกลักษณ์ของเมือง
และวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้ มี
รายได้น้อยและคนยากจนทั้งในเมืองและชนบท 

1.3) พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองและชุมชนอย่างสอดคล้อง
กับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ โดยเน้นการสร้างสมดุลกับสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและการ
พัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเชื่อมโยงเมือง ชนบท 
และชุมชน อย่างทั่งถึงและพอเพียง 

2)การพัฒนาเมือง 
การพัฒนาเมืองเป็นกระบวนการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองให้ดี

ขึ้นทั้งทางด้านประชากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองโดยความ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่อยู่อาศัยในเมืองนั้นเป็นส าคัญ 

2.1) แนวทางในการพัฒนาเมืองโดยทั่วไปการพัฒนาเมืองมุ่งที่จะ
ด าเนินการ ดังนี้ 
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(1) ปรับปรุงบริการพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของเมืองเช่นระบบการ
ระบายน้ าการป้องกันน้ าท่วมการก าจัดน้ าเสียการปรับปรุงย่านตัวเมืองการก าจัดขยะตลาดเป็นต้น 

(2)การพัฒนาบริการทางสังคมเป็นการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
ต่างๆการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยการให้บริการด้านอนามัยเป็นต้น 

(3)การพัฒนาฐานเศรษฐกิจในการจ้างงานเช่นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมขนาดย่อมอุตสาหกรรมในครอบครัวและการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมเป็นต้น 

(4)การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรท้องถิ่นเช่นเทศบาลให้
รับภาระในการพัฒนาเมืองได้ทั้งในด้านปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารบุคลากร การวางแผน
โครงการ การเงิน การคลัง การบัญชีและปรับปรุงรายได้ของเทศบาล 

2.2) การวางแผนและโครงการพัฒนาเมืองสามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับการวางแผนและโครงการพัฒนาอื่นๆคือ 

(1) การศึกษาชุมชนเพ่ือหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน 

(2) การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนที่พบจากการศึกษาชุมชน 
(3)การจัดล าดับความต้องการและปัญหาของชุมชน 
(4)การวางแผนและโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา 
(5)การพิจารณาวิธีด าเนินการในแผนและโครงการ 
(6)การด าเนินงานตามแผนและโครงการ 
(7)การประเมินผล 
(8)การทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น 

2.2แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่4 
2.2.1 การจัดรูปท่ีดิน(Land Readjustment) 
การจัดรูปที่ดิน(Land Readjustment) เป็นวิธีการพัฒนาเมืองอีกแนวทางหนึ่งที่ท าให้

แผนพัฒนาเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับผังเมืองรวม (Land Use Plan)วิธีการจัดรูปที่ดินเป็นการพัฒนา
ที่ดินหลายแปลงโดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับรัฐราษฎร์รัฐร่วมพัฒนา 
 
------------------------------------------ 
 

4กรุงเทพมหานคร, ส านักผังเมือง, หลักการจัดรูปที่ดิน เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ดินและการจัด
รูปที่ดินแปลงใหม่, กองการจัดรูปที่ดินและปรับปรุงพ้ืนที่เมือง ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (ม.ป.ท.). 
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(Public Private Partnership) เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส่วนรวม และด ารงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินของประชาชน ด้วยการร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมเพื่อวางผังจัด 
รูปที่ดินใหม่ โดยให้ถือว่าที่ดินที่มีอยู่ก่อนการพัฒนาและได้รับภายหลังการพัฒนาแล้วเป็นที่ดินแปลง
เดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคมและ
ชุมชน 

การจัดรูปที่ดินจึงเป็นการพัฒนา หรือปรับปรุงสาธารณูปการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินมากขึ้น เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและ
ปรับปรุงสภาพของแปลงที่ดินให้เหมาะสมก่อนที่จะมีการก่อสร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปการขึ้นมา
ใหม ่

การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ อาทิ ถนน และสวนสาธารณะในโครงการจัด
รูปที่ดินจะก่อสร้างโดยไม่ต้องเวนคืนหรือซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดิน แต่จะเป็นการเสียสละที่ดินจาก
เจ้าของที่ดินแต่ละรายเพื่อการก่อสร้างสาธารณูปการ เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นส าคัญ 

จากการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการในโครงการ จึงท าให้สภาพแวดล้อมของ
โครงการดียิ่ งขึ้น การตั้ งบ้านเรือนจะเป็นระเบียบ ที่ดินทุกแปลงจะติดถนนมีรูปแปลงเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้าได้มาตรฐานและปรับสภาพที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดซึ่งจะท าให้มูลค่าที่ดิน
เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

2.2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดรูปที่ดิน5 
1) เพื่อการจัดเตรียมแปลงที่ดินส าหรับการก่อสร้างอาคาร 

1.1) ประเภทพัฒนาเมือง การพัฒนาเมืองใหม่มักจะด าเนินในบริเวณชาน
เมืองที่มีพ้ืนที่ว่าง ขนาดพ้ืนที่กว้างขว้าง สามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนที่พักอาศัยได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะความต้องการที่อยู่อาศัยจากเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนา แน่นและเมือง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในช่วงเวลาที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
พ้ืนที่ป่าจะได้รับการพัฒนาขึ้นใช้เป็นที่ดินเพื่อการก่อตั้งชุมชนใหม่ 

1.2) ประเภทป้องกันการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองอย่างไร้ทิศทางการพัฒนา
เมืองเกิดขึ้นอย่างกว้างขว้างโดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณรอบนอกของพ้ืนที่เมืองเดิม ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
เมืองเป็นจุดๆขาดการเชื่อมโยง สิ้นเปลืองงบประมาณในการบริการสาธารณะฯลฯจึงจ าเป็นที่จะต้อง 

 
------------------------------------------ 
 

5กระทรวงมหาดไทย,กรมโยธาธิการและผังเมือง, วัตถุประสงค์ของการจัดรูปที่ดิน : เอกสารการ
จัดรูปที่ดิน, ส านักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (ม.ป.ท). 
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วางแผนจัดการในการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพ่ือป้องกันการขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทางและเพ่ือ
สร้างชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป 

2) เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบ่งเป็น 
2.1) ประเภทปรับปรุงฟ้ืนฟูเมือง การปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองจะด าเนินการใน

พ้ืนที่ชุมชนเมืองปัจจุบันด้วยการพัฒนาถนนการค้า (Shopping Street) ลานจ าหน่ายสินค้าในสถานี
รถไฟ (Station plazas) เป็นต้น จึงเป็นที่ชัดเจนว่าโครงการมักจะต้องเกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
จ านวนมาก 

2.2) ประเภทพัฒนาศูนย์กลางเมือง โครงการประเภทนี้มักตั้งอยู่ ในบริเวณ
ใกล้ศูนย์กลางเมือง ภายใต้การพัฒนาประเภทนี้ พ้ืนที่ว่างที่เกิดจากการย้ายทางรถไฟหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจะได้รับการปรับปรุง
ฟ้ืนฟูใหม่ด้วยการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เหมาะสมส าหรับใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่  

2.3) ประเภทบูรณะพ้ืนที่ โครงการจัดรูปที่ดินประเภทนี้เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่
ที่เสียหายจากภัยสงครามและพ้ืนที่ที่เสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ การจัดรูปที่ดินประเภทนี้
ด าเนินการเป็นครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2466 เพ่ือบูรณะพ้ืนที่ที่พินาศจากภัยแผ่นดินไหวในเขตถ่านหิน 

2.2.3 วิธีการจัดรูปที่ดิน6 
1) วิธีการจัดรูปที่ดินมีหัวใจที่ส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

1.1) การปันส่วนที่ดิน (Land Contribution) 
การปนัส่วนที่ดินมีกลไกที่เจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการต้องสละที่ดินของตน

บางส่วน โดยแบ่งที่ดินที่สละมาให้นั้นออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ใช้เป็นพ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือการ
ก่อสร้างถนนสวนสาธารณะและสาธารณูปโภคต่างๆและอีกส่วนหนึ่งส าหรับเป็นที่ดินจัดหาเป็น
ประโยชน์(Reserve Land)เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนให้กับโครงการ โดยเจ้าของที่ดินร่วมกัน
รับภาระสละที่ดินอย่างเป็นธรรม อัตราส่วนปันส่วนที่ดินจะได้จากการค านวณโดยพิจารณา
เปรียบเทียบมูลค่าที่ดินก่อนและหลังการจัดรูปที่ดิน โดยน ามูลค่าที่เพ่ิมขึ้นของที่ดินแต่ละแปลงมา
ค านวณหาอัตราส่วนปันส่วนที่ดินรายแปลง ซึ่งอยู่ในขอบเขตมูลค่าที่ เ พ่ิมขึ้นจากการพัฒนา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ส าหรับกรณีที่สละที่ดินเกินกว่ามูลค่าที่เพ่ิมขึ้นจะได้การชดเชยเพ่ือ
ความเป็นธรรมของเจ้าของที่ดินจากโครงการ 

 
------------------------------------------ 
 

6กรุงเทพมหานคร, ส านักผังเมือง, หลักการจัดรูปที่ดิน เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ดินและการจัด
รูปที่ดินแปลงใหม,่ กองการจัดรูปที่ดินและปรับปรุงพ้ืนที่เมือง ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (ม.ป.ท.). 
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1.2) การจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ (Land Replotting) 
โครงการจัดรูปที่ดินเป็นโครงการพัฒนาเมืองโดยการจัดแปลงที่ใหม่ให้มี

ระเบียบและง่ายต่อการพัฒนา การจัดรูปแปลงที่ดินใหม่เป็นหัวใจส าคัญของการจัดรูปที่ดิน กล่าวคือ
การน าแปลงที่ดินก่อนการจัดรูปที่ดินมาจัดวางรูปทรง ขนาด และต าแหน่งที่ดินใหม่ โดยยึดหลักการ
ที่ว่าที่ดินแปลงใหม่ท่ีจัดให้ต้องมีสภาพแวดล้อม ที่ตั้งลักษณะของดินและน้ าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ใกล้เคียงกับสภาพที่ดินแปลงเดิม หรือดีกว่าเดิมทั้งนี้สิทธิ์ทั้งหมดในที่ดิน เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิ์การ
เช่า และจ านอง สามารถโอนจากแปลงที่ดินเดิมไปยังแปลงที่ดินใหม่ ภายหลังจากการจัดรูปที่ดิน
แปลงใหม่เจ้าของที่ดินจะยังคงสิทธิ์ของที่ดินก่อนและหลังโครงการเสมือนว่าเป็นที่ดินแปลงเดิม 

ในโครงการจัดรูปที่ดินจะมีหลักในการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ ที่จะต้อง
พิจารณาให้แปลงที่ดินที่จัดใหม่มีมูลค่าเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าแปลงที่ดินก่อนโครงการจัดรูปที่ดินซึ่ง
ผู้ด าเนินการจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของที่ดินแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยสมมติให้มูลค่า
ที่ดินก่อนการจัดรูปเท่ากับ 100 หน่วย มูลค่าที่ดินจัดรูปใหม่เท่ากับ 200 หน่วย และขนาดพ้ืนที่ก่อน
การจัดรูปเท่ากับ 100 ตารางเมตร จากที่ก าหนดให้สามารถท่ีจะค านวณพ้ืนที่ดินใหม่ดังนี้ 

หากพ้ืนที่จัดรูปที่ดินใหม่เท่ากับ 100 ตารางเมตร มูลค่าที่ดินก่อนโครงการ
จัดรูปที่ดินเท่ากับ 10,000 หน่วย และมูลค่าที่ดินจัดรูปแปลงใหม่จะเท่ากับ 20,000 หน่วย ซึ่งถ้า
ต้องการให้มูลค่าที่ดินที่จัดรูปแปลงใหม่มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าที่ดินก่อนโครงการจัดรูปที่ดินตามหลักการ
จัดรูปที่ดินที่ดินแปลงใหม่นั้นขนาดพ้ืนที่แปลงที่จัดรูปใหม่จะต้องมีขนาดเท่ากับ50ตารางเมตรซึ่งใน
ขั้นตอนนี้จะต้องค านวณมูลค่าที่ดินเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าก่อนโครงการจัดรูปที่ดิน ทั้งนี้เพ่ือการ
ก าหนดขนาดแปลงที่ดินที่จะต้องจัดรูปแปลงใหม่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป(แผนภาพที่ 2.1) 
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แผนภาพที่ 2.1 ภาพแสดงมูลค่าที่ดินก่อนโครงการ และมูลค่าที่ดินจัดรูปแปลงใหม่ 
 
 

 

 

 

 
พ้ืนที่จัดรูปแปลง 

ที่ดินใหม่ 50 เมตร2 
 
แปลงที่ดินก่อนโครงการแปลงที่ดินที่จัดรูปใหม่ 
 
มูลค่าที่ดินก่อนโครงการมูลค่าที่ดินจัดรูปใหม่ 
10,000 หน่วย10,000 หน่วย 
(100 ตารางเมตร X 100 หน่วย)             (50 ตารางเมตร X 200 หน่วย) 
 
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2556. 
 
นอกจากนี้ ต้องค านึงการเตรียมการเกี่ยวกับบริการสาธารณะขนาดและรูปร่างของแปลงรูปที่ดินใหม่
ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก าหนดมาตั้งแต่ในชั้นการวางแผนด าเนินงาน(Implementation Plan)แต่ยังไม่ได้มี
การก าหนดต าแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินแต่ละแปลงหลังที่ได้จัดรูปที่ดินแล้ว ซึ่งการก าหนดต าแหน่ง
ที่ตั้งแปลงที่ดินในแต่ละพ้ืนที่แปลงรูปที่ดินใหม่ ก็คือการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ (Land Readjustment)  

2.2.4 ลักษณะพิเศษของการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง7 
การจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาเมือง มีลักษณะพิเศษที่ได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับการ

พัฒนาเมืองแบบอ่ืน ดังนี้ 
1) การคงไว้ซึ่งทรัพย์สินส่วนบุคคล 

                        วิธีการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาเมืองเป็นการแบ่งแปลงที่ดินในโครงการซึ่งภายหลัง 
 
------------------------------------------ 

7กรุงเทพมหานคร, ส านักผังเมือง, คู่มือการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาเมือง, เล่ม 1, พิมพ์ครั้ง
ที่ 3, กองการจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (ม.ป.ท.). 

มูลค่าที่ดินก่อนโครงการ  

= 100 หน่วย 

100 เมตร2 

มูลค่าเพ่ิมข้ึน 

มูลค่าที่ดินท่ีจัดรูปใหม่ 
= 200 หน่วย 
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การจัดรูปแปลงที่ดินใหม่แล้วจะน าที่ดินดังกล่าวคืนให้แก่เจ้าของที่ดินเดิม ซึ่งจะเป็นผลให้สามารถ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองได้ โดยที่บริเวณเมืองยังคงสภาพของชุมชนเดิมนอกจากนี้สิทธิในที่ดิน
แต่ละแปลงเช่นกรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดินผู้เช่าที่ดินหรือผู้รับและจดจ านองจะถูกโอนคืนให้แก่เจ้าของ
ที่ดินเดิมตามหลักการจัดรูปแปลงที่ดินซึ่งเป็นการคงไว้ของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลทุกประการ 

2) เจ้าของที่ดินมีส่วนร่วมในโครงการ 
การลงมติเป็นเอกฉันท์ เนื่องจากโครงการนี้มิได้ด าเนินโดยวิธีการเวนคืน หากแต่

เป็นวิธีการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ โดยมีความคิดเห็นและลงมติเป็นเอกฉันท์จากเจ้าของที่ดินทุกคน 
หรือความเห็นสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นส่วนส าคัญยิ่งของโครงการ ซึ่งจะต้องมีการประชุม
หารือหรือร่วมมือตกลงและตัดสินใจเรื่องแนวทางการพัฒนาในกลุ่มเจ้าของที่ดินก่อนการด าเนินโครงการ  

การปันส่วนที่ดินจากเจ้าของที่ดินในโครงการจะเป็นไปได้ต่อเมื่อมีการปันส่วนที่ดิน
จากเจ้าของที่ดินกล่าวคือที่ดินที่เจ้าของที่ดินปันส่วนให้นั้น ส่วนหนึ่งจะน าไปพัฒนาเพ่ือเป็นที่บริการ
สาธารณะและอีกส่วนหนึ่งจะสงวนไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินส่วนกลางส าหรับจัดสรรเป็นเงินทุนในการ
ด าเนินโครงการ 

3) การชดเชยและให้ประโยชน์ที่ยุติธรรมต่อเจ้าของที่ดินทุกราย 
การชดเชยและประโยชน์ที่ยุติธรรมกับการมีส่วนร่วมของเจ้าของที่ดินดังกล่าว

ข้างต้นเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินควบคู่กันไป ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เมื่อมีการจัดที่ดินเพ่ือพัฒนา
เมืองโดยอาศัยความร่วมมือของเจ้าของที่ดิน การชดเชยและประโยชน์อย่างยุติธรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่ง ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่และอัตราการปันส่วนที่ดิน 
2.3แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนและการเป็นพันธมิตรร่วมกันกับชุมชน 

2.3.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
1)ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เป็นขั้นตอนและกระบวนการที่

ส าคัญทีส่่งผลให้การด าเนินโครงการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
และได้รับการยอมรับจากประชาชน รวมถึงประชาชนมีความส านึกร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่ง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้ามาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหารว่มกันพัฒนานั้น 
ได้มีนักวิชาการได้ให้นิยามความหมายของการมีส่วนร่วมเป็นจ านวนมาก ดังนี้ 

Erwin8ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหาของตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมการเข้ามา 
-------------------------------------------- 

8Erwin William,Participation Management: Concept Theory and 
Implemention,(Atlanta Ga: Georgia State University, 1976). 
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เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของประชาชน การให้ความคิดสร้างสรรค์ และความช านาญของประชาชนในพัฒนา 

ไพรัตน์เตชะรินทร์9กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่
รัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุน การสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งรูปแบบส่วนบุคคล 
กลุ่มคนชมรมสมาคม มูลนิธิ และองค์การอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ คือ 

(1)ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 
(2)ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน 
(3)ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและ 

แก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 
(4) ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
(5)ร่วมจัดการหรือปรับปรุงในระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
(6) ร่วมการลงทุนในกิจกรรมของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 
(7)ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
(8)ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุ งรักษาโครงการ 

และกิจกรรมที่ได้ท าไว้จากบุคคลภายนอกหรือองค์กรต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
อคินรพีพัฒน์10 ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าการมีส่วนร่วม

ของประชาชนหมายถึงการให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้ที่ท าทุกอย่างซึ่งไม่ใช่การก าหนดจาก
ภายนอกแล้วให้ประชาชนเข้ามาร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากแต่ทุกอย่างจะต้องเป็นเรื่องที่ประชาชน
คิดเอง ซึ่งอาจแบ่งการมีส่วนร่วมออกได้ 5 ขั้นตอน คือ 

(1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
(2) ร่วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มาของปัญหา 
(3) ร่วมในการเลือกวิธีการและวางแผนในการแก้ปัญหา 
(4) ร่วมในการด าเนินตามแผน 

-------------------------------------------- 
 

9ไพรัตน์ เตชะรินทร์, ทบทวนการพัฒนาชนบทไทย,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ดีแอนด์เอส, 2525), 6-7. 
10ม.ร.ว.อคิน ระพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคม 

และวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2527),320. 
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(5) ร่วมในการประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคและปัจจัยที่มีส่วน 
ท าให้เกิดผลส าเร็จ 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี11กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบใน
เรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบต่อตัวประชาชนเอง การที่สามารถท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชนบทเพ่ือแก้ไขปัญหาและน ามาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นได้ ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงต้องยอมรับปรัชญาการพัฒนาชุมชนว่าที่มนุษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่จะอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืนและพร้อมที่จะ
อุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันต้องยอมรับความจริงที่ว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ถ้า
มีโอกาสและได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้อง 

นิรันดร์จงวุฒิเวศย์12กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ
และอารมณ์(Mental and Emotional involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม (Group 
situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้  (Contribution) บรรลุ
จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับท้ังท าให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 

อรทัย ก๊กผล13กล่าวว่า ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนเปลี่ยนแปลง
ไปตามบริบททางสังคมและการเมือง ในอดีตการมีส่วนร่วมของประชาชนมักหมายถึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง แต่ปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตยที่ประชาชน
ปกครองตนเองส่งผลให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีขอบเขตกว้างขึ้น การมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดให้ประชาชน
เข้าไปร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ่น  
 

 
----------------------------------------- 
 

11ยุวัฒน์ วุฒิเมธ,ี หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ไทยอนุเคราะห์ไทย, 2526), 20. 

12นิรันดร์ จงวุฒิเวศย,์ กลวิธีแนวทางวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน
พัฒนาชุมชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา,(กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 
2527), 183. 

13อรทัย ก๊กผล, คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับนักบริหารท้องถิ่น, 
(กรุงเทพมหานคร:จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, 2552),17-19. 
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เพ่ือผลประโยชน์ ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่ประชาชน
จะต้องมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระท า และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อ
กิจกรรมนั้นๆ  

โดยหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบ
วงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งเดียว ตัวอย่างเช่นในการแก้ปัญหา
ของชุมชนควรเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ ดังนี้ 

(1) เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตส านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนใน
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่ตนอยู่ 

(2) ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไรและจะ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาเป้าหมายอย่างไร และควรที่จะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 

(3) ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่ง
งานกันอย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใด และใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา 

(4) ร่วมด าเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็ม
ก าลังความรู้ความสามารถของตนเอง 

(5) ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ท างานร่วมกันประชาชนจะต้องมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหา เพ่ือให้งานหรือ
ภารกิจดังกล่าวสามารถส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

(6) ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้ว
ย่อมที่จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็น
ความสุขสบายความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้ 

ทั้งนี้ในการท างานเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ค านึงถึงเงื่อนไขหรือหลักการส าคัญ 3 ประการคอื 1)การมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจและความ
ตั้งใจที่จะเข้าร่วม เพราะจะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหาตัดสินใจใน
เรื่องนั้นๆ2)กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และขีดความสามารถ
ของแต่ละบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และ 3)การมีส่วนร่วมต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเสรีภาพ 
อิสรภาพที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกหรือจัดให้มีการมีส่วนร่วมหรือไม่ ข้อส าคัญคือการมีส่วนร่วมนั้นต้อง
ไม่เกิดจากการบังคับหรือขู่เข็ญจากผู้ที่เหนือกว่า 

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความหมายที่องค์การระหว่างประเทศ บุคคลผู้มีบทบาท
ทางด้านการพัฒนาสังคมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่ได้กล่าวถึง
ลักษณะของการมีส่วนร่วมหรือได้ให้ความหมายหรือได้ให้นิยามค าว่าการมีส่วนร่วมไว้หลากหลาย
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ข้างต้นแล้วเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่างๆของชุมชนนั้นขั้นแรกจะต้องเกิดขึ้น
จากจิตส านึกของประชาชนในชุมชนที่จะร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มใจเต็มก าลังตามความรู้
ความสามารถของตนเองในการเข้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนโดยร่วมกันวางแผน จัดรูปแบบ 
วางเป้าหมายรวมถึงการจัดหางบประมาณในการแก้ไขปัญหาของชุมชนตนเองตลอดจนร่วมรับ
ผลประโยชน์ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน 

2) รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
นักวิชาการและผู้ที่เคยท าการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมได้กล่าวถึงรูปแบบของ

การมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 
สิริพัฒน์ลาภจิตร14  ได้รวบรวมรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเองเป็นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกัน
ขึ้นเองเพ่ือแก้ไขปัญหากลุ่มของตนเองโดยเน้นการกระท าที่มิได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกซึ่งมี
รูปแบบที่เป็นเป้าหมาย 

2)การมีส่วนร่วมแบบชักน า ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบ
หรือสนับสนุนโดยรัฐบาลเป็นรูปแบบโดยทั่วไปของประเทศท่ีก าลังพัฒนา 

3)การมีส่วนร่วมแบบบังคับ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การด าเนินนโยบายของ
รัฐบาลภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่
ผู้กระท าได้รับผลทันทีแต่จะไม่ได้รับผลระยะยาวและจะมีผลเสียคือไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนในที่สุด 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์15ได้สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท า
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชนไว้ดังนี้ 

1) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง(Direct Participation) โดยผ่านองค์กร
ที่จัดตั้งโดยประชาชน (Inclusive Organization) การรวมกลุ่มเยาวชนต่างๆ 

 
------------------------------------------ 
 

14สิริพัฒน์ลาภจิตร,“ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุน
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี”,(วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 31. 

15นิรันดร์จงวุฒิเวศน์ ,การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ,(กรุงเทพมหานคร :  
ศักดิ์โสภณการพิมพ์,2527), 179. 
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2) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม (Indirect Participation) โดยผ่าน
องค์กรผู้แทนของประชาชน (Representative Organization) กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน 

3) การมีประชาชนมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ (Open Participation) โดย
ผ่านองค์กรที่ไม่ใช่ผู้แทนของประชาชน (Non-Representative Organization) เช่น สถาบันหรือ
หน่วยงานที่เชิญชวนหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเม่ือไรได้ทุกเวลา 

เมื่อพิจารณาจากความเห็นที่องค์การระหว่างประเทศนักวิชาการและผู้ที่ท าวิจัยได้
กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมข้างต้นแล้วเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นแบ่งออกเป็น 

1. การที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมโดยความสมัครใจและร่วมเข้าไปแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

2. การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยมีบุคคลอ่ืนมาชักจูงและบังคับแล้วจึงจะเข้าไปมี

ส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงหรือผ่านองค์กรผู้แทนหรือกรรมการกลุ่มหรือชุมชน 

3) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โกวิทย์ พวงงาม16ได้สรุป กระบวนการและกรรมวิธีในการมีส่วนร่วมขอประชาชน

ทีส่ามารถด าเนินการได้หลายวิธี ดังนี้ 
1. การเข้าร่วมประชุมอภิปราย เป็นการเข้าร่วมหรือเนื้อหาสาระของแผนงาน

หรือโครงการพัฒนาเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
2. การถกเถียง เป็นการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งตามวิถีทางประชาธิปไตย

เพ่ือให้ทราบผลดี ผลเสียในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นที่มีผลกระทบ ทั้งทางบวกและ
ทางลบต่อความเป็นอยู่ของเขา 

3. การให้ค าปรึกษาแนะน าประชาชนต้องร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
บริหารโครงการเพื่อให้ความมั่นใจว่ามีเสียงของประชาชนที่ถูกผลกระทบ เข้ามีส่วนร่วม รับรู้และร่วม
ในการตัดสินใจและการวางแผนด้วย 

4. การส ารวจ เป็นวิธีการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ อย่างทั่วถึง 

5. การประสานงานร่วม เป็นกรรมวิธีที่ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่การคัดเลือก 
ตัวแทนของกลุ่มเข้าไปเป็นแกนน าในการจัดการหรือบริหาร 

 
 

------------------------------------------ 
16โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 

วิญญูชนจ ากัด, 2550),18. 
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6. การจัดทัศนศึกษา เป็นการใหป้ระชาชนได้เข้าร่วมสอบข้อเท็จจริง  
ณ จุดด าเนินการ ก่อนให้มีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 

7. การสัมภาษณ์หรือพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้น า รวมทั้งประชาชนที่
ได้รับผลกระทบเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น 

8. การไต่สวนสาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย กฎ ระเบียบในประเด็นต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม 

9. สานสาธิต เป็นการใช้เทคนิคการสื่อสารทุกรูปแบบเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงและชัดเจนอันจะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วม 

10. การรายงานผล เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทบทวนและสะท้อนผล
การตัดสินใจต่อโครงการอีกครั้งหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 

4) ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
อรทัย ก๊กผล17ได้ท าการวิจัยปัญหาการจัดอันดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้า

ร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าประจ าปี2545 ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการศึกษาภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไม่ว่าในหน่วยงานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา เพราะการมีส่วนร่วมมีคุณประโยชน์หลากหลาย
ประการ อย่างไรก็ตามประโยชน์ที่จะได้จากการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นอยู่กับความจริงใจและ
ความจริงจังในการด าเนินการด้วยซึ่งประโยชน์โดยทั่วไปได้แก่ 

1)การเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่างๆ จะช่วยให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนรอบคอบมาก
ขึ้นนอกจากนั้นยังช่วยให้เกิดทางเลือกใหม่ ท าให้การตัดสินใจรอบคอบและได้รับการยอมรับมากขึ้น
โดยเฉพาะการตัดสินใจที่กระทบกับประชาชนโดยตรง 

2) ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เมื่อการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับ 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นรับทราบข้อมูลค าอธิบายต่างๆ เห็นประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับ 
จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการน าไปปฏิบัติ แน่นอนว่ากระบวนการมีส่วมร่วมของประชาชนมี
ค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลาแต่เมื่อประชาชนยอมรับการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติจะรวดเร็วขึ้นซึ่งใน
ประเด็นนี้จะเห็นว่าโครงการของภาครัฐที่เร่งการตัดสินใจหรือปกปิดซึ่งในประเด็นนี้จะเห็นว่า 

 
------------------------------------------------ 
 

17อรทัย ก๊กผล, คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับนักบริหารท้องถิ่น, 
(กรุงเทพมหานคร:จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, 2552), 26 – 28. 
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โครงการของภาครัฐที่เร่งการตัดสินใจหรือปกปิด เมื่อประชาชนทราบภายหลังและต่อต้านบาง
โครงการน าไปสู่การปฏิบัติไม่ได้ ล่าช้าเป็นปีๆ บางโครงการสามารถก่อสร้างได้เสร็จและประชาชนไม่
ยอมให้เข้าไปด าเนินการกลายเป็นอนุสาวรีย์ร้างซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายงบประมาณดังกล่าวสามารถ
น าไปสร้างคุณประโยชน์ได้มากมาย 

3) การสร้างฉันทามติ ส าหรับสถานการณ์ปัจจุบันการสร้างฉันทามติอาจเป็น
เรื่องยาก สังคมเรากลายร่างเป็นพหุลักษณ์และต้องยอมรับความหลากหลายแตกต่างทางความคิด 
กลไกที่ช่วยให้ความแตกต่างนั้นได้มีการแลกเปลี่ยน คือ กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทาง
หลักการเราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจช่วยป้องกันความขัดแย้งได้แต่ในสังคมไทยที่ผ่าน
มาภาครัฐมักด าเนินการตัดสินใจไปก่อน เมื่อประชาชนต่อต้านจึงจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนซึ่งช้าไปแล้ว หากเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้น จ าเป็นต้องใช้หลักการจัดการความขัดแย้งเข้ามา
แทนดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงสามารถช่วยลดความขัดแย้งทางการเมืองและเกิด
ความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 

4)ร่วมมือในการน าไปปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่ อประสบ
ความส าเร็จจะท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

5)ช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความใกล้ชิด สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรู้สึกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นของ
นักการเมืองเท่านั้น นอกจากนั้นด้วยความใกล้ชิด ผู้บริหารท้องถิ่นจะไวต่อความรู้สึกห่วงกังวลของ
ประชาชนและเกิดความตระหนักในการตอบสนองต่อความกังวลของประชาชน 

6) ช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชน เพ่ือเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและเป็นเวที
ฝึกผู้น าชุมชน 

7)ช่วยท าให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น การมีส่วนร่วมเป็นการ
เพ่ิมทุนทางสังคม และช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นสอดคล้องกับการ
ปกครองตามหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
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5) ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จารุพงศ์ พลเดชและคณะ18 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกองวิชาการ

และแผนงาน กรมการปกครอง ได้ท าการวิจัยปัญหาการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลพบว่า
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการสาธารณะของประเทศ
ไทยนั้น ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ ท าให้การด าเนินโครงการหลายประเภทเป็นไปอย่างไม่โปร่งใส
อาจกล่าวได้ว่าเกิดข้ึนจากเหตุปัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1)ประชาชนยังขาดความตระหนัก ซึ่งหมายถึง ความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริง
ในสิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเองและจิตส านึก ซึ่งหมายถึง ความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและ
สิ่งแวดล้อมในประเด็นนี้มีนักวิชาการบางท่านมองว่าเป็นเรื่องปัจเจกบุคคล แต่ละคนอาจมองการ
บริหารกิจการสาธารณะในลักษณะที่ว่ามิใช่บทบาทหน้าที่ของตน องค์การหรือหน่วยงานของรัฐมี
หน้าที่จัดการและรับผิดชอบให้ประชาชน และอีกประเด็นประชาชนอาจมองว่าตนเองไม่มีส่วนได้เสีย
โดยตรง การเข้าไปมีส่วนร่วมจึงไม่อาจท าให้ตัวเองได้รับประโยชน์อะไร 

2) ระบบราชการเดิมไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วม ซึ่งระบบอุปถัมภ์เป็นอุปสรรค
ขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งระบบราชการยังไม่กระจายอ านาจให้แก่ประชาชนอย่าง
แท้จริง รวมทั้งเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการมองว่าประชาชนเป็นเพียงผู้รับผลประโยชน์ การเข้ามามีส่วน
ร่วมอาจท าให้งานล่าช้า และไม่ทันการ ที่ผ่านมาการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองตนเอง
ทางอ้อม ผ่านสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนซึ่ง
ระบบนี้ท าให้ประชาชนห่างเหินกิจกรรมของท้องถิ่นตนเอง โดยกิจกรรมของท้องถิ่นเป็นเรื่องของ
นักการเมืองท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นหลายประการ คือเมื่อ
ประชาชนรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองท้องถิ่นเท่านั้น เขาจะไม่มีความรู้สึกขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของตนเอง การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการเสียสละเพ่ือท้องถิ่นจึง
ไม่มี 

3) การห่างเหินจากท้องถิ่นของประชาชน ท าให้นักการเมืองท้องถิ่นขาดการ
ตรวจสอบจากประชาชน การด าเนินงานจึงเกิดความบกพร่องขึ้นได้ง่าย จนถึงขั้นทุจริต คอรัปชั่น แม้
จะมีการตรวจสอบฝ่ายบริหารจากสภาท้องถิ่น แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก 

 
-------------------------------------------- 
 

18จารุพงศ์ พลเดชและคณะ, “ปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล”,(รายงานการวิจัยของสถาบันด ารงราชานุภาพส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกอง
วิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง, 2539),42. 
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน มีเงื่อนไขที่
ส าคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจากความพร้อม ความเต็มใจ ความรู้สึกผูกพันกับ
ท้องถิ่น วิถีชีวิตวัฒนธรรม และความกระตือรือร้น แต่การด าเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่
ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหา อุปสรรค ที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนที่
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งอาจเกิดจากการที่ประชาชนยังขาดความตระหนัก และ
จิตส านึก ความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมหรือระบบการบริหารราชการแบบเดิมที่ยัง
ไม่กระจายอ านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐมองว่าประชาชนเป็นเพียงผู้รับผลประโยชน์และสามารถใช้อ านาจ
หน้าที่หรือกฎหมายเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาได้ 

 
2.3.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน 

Mackintosh, M.19ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนเป็นการร่วมมือกันที่มี
ลักษณะแบบแผนแบบหุ้นส่วนเกี่ยวกับผู้ด าเนินการที่มีจ านวนมากกว่าหนึ่งกลุ่มหรือกล่าวได้อีกแบบ
ว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้ด าเนินการร่วมกันเพ่ือน าไปสู่วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเช่น การมีส่วน
ร่วมแบบหุ้นส่วนในการฟ้ืนฟูเมือง (Regeneration) ที่กลุ่มผู้ด าเนินการด้านต่างๆมีแนวทางร่วมกันใน
ท างานโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพ้ืนที่และการสร้างประโยชน์ให้เพ่ิมขึ้นทางสังคมและไม่สามารถ
ด าเนินการได้เพียงผู้ด าเนินการกลุ่มเดียว 

Lowndes, V., Nanton, P., McCabe, A. and Skelcher, C.20 ได้สรุปว่า การ
ร่วมมือแบบหุ้นส่วนมีลักษณะเป็นการร่วมมือแบบหุ้นส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่วมแบบอาสาสมัครหรือการมีส่วนร่วมที่ถูกก าหนดเอาไว้การมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน
อาจมีแนวโน้มมาจากพ้ืนฐานของความเป็นทางการเกี่ยวข้องกับรูปแบบลักษณะเชิงโครงสร้างแบบ
บริษัทหรือคณะกรรมการการร่วมมือแบบหุ้นส่วนดังนั้นการร่วมมือแบบหุ้นส่วนจะมีขอบเขตที่ชัดเจน
ของกลุ่มผู้เป็นสมาชิกในการด าเนินงาน 
 
 
------------------------------------------------- 
 

19Mackintosh, M. Partnership: Issues of Policy and Negotiation, (Local 
Economy, Vol. 7, No 3, November, 1992),210-224. 

20Lowndes, V., Nanton, P., McCabe, A. and Skelcher, C.Networks, Partnerships 
and Urban Regeneration, (Local Economy, Vol. 11, No 4, February, 1997),333-342. 
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Docklands Forum21 สรุปว่า การด าเนินการของการร่วมมือแบบหุ้นส่วนมี
แนวโน้มไปสู่รูปแบบทางการทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการด้วยเช่นกันในช่วงเวลาของการประชุม
และการท าความเข้าใจสิ่งที่ต้องท าก่อนส าหรับความส าเร็จในการร่วมมือแบบหุ้นส่วนคือการท า
ข้อตกลงร่วมกันและความเกี่ยวข้องส าหรับภาคส่วนต่างๆ และความสามารถในการประนีประนอม
เพ่ือที่จะเกิดผลลัพธ์อย่างประสบความส าเร็จ เช่น การติดต่อที่บ่อยขึ้นความเชื่อใจกันมากขึ้น ความ
เอาใจใส่ซึ่งกัน ความน่าเชื่อถือการเปิดใจซึ่งกัน และความซื่อสัตย์จริงใจซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานับเป็น
สิ่งที่ส าคัญต่อกระบวนการฟ้ืนฟูเมืองอย่างไรก็ตามหลักการเหล่านี้ทั้งหมดนับเป็นเรื่องยากที่จะท าให้
ส าเร็จและนับเป็นเรื่องง่ายที่จะท าให้การร่วมมือแบบหุ้นส่วนเสี่ยงต่อความล้มเหลว 

Peck and Tickell22ได้สรุปว่าการร่วมมือแบบหุ้นส่วนได้ก าหนดความสมดุลทาง
อ านาจในเชิงสถาบันและเชิงการเมืองเข้าไว้ด้วยกัน และอยู่ภายใต้ความแตกต่างของประเภทการ
ร่วมมือแบบหุ้นส่วนและความแตกต่างของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หยิบยื่นให้กันในการด าเนินการ 

2.3.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรร่วมกันกับชุมชน 
1) ความหมายของพันธมิตร23 
พันธมิตร(partnership) มิได้เป็นค าที่ เกิดขึ้นใหม่ ในภาคเอกชนจับมือร่วม

พันธมิตรระหว่างองค์การเป็นกลยุทธ์การบริหารธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และในปัจจุบันภาค
ราชการก็ได้หันมาให้ความส าคัญกับการเป็นพันธมิตรมากขึ้น  โดยรูปแบบของการเข้าร่วมเป็น
พันธมิตรมีหลากหลายระดับ ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์ความร่วมมือของพันธมิตร โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาที่มีการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการ การให้บริการสาธารณะ และโครงการ
เฉพาะกิจต่างๆ ทั้งในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล รัฐบาลกับเอกชน รัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น รัฐบาล
ท้องถิ่นกับรัฐบาลท้องถ่ิน และรัฐบาลท้องถิ่นกับเอกชน 

สาเหตุส าคัญของความนิยมที่จะท างานแบบพันธมิตรนั้น เพราะองค์การมีความ
จ าเป็นที่จะต้องระดมสรรพก าลังในการแก้ปัญหาขององค์การ หรือต้องการสร้างองค์การให้แข็งแกร่ง
เพ่ือจะได้อยู่รอดและเติบโตได้ในสภาวการณ์แข่งขันที่ทวีความซับซ้อนและเผชิญกับความต้องการ 

 
--------------------------------------------- 
 

21Docklands Forum, Urban Regeneration: Partnerships for Success, (PLCR: London,1997). 
22Peck, J. and Tickell, A"Too Many Partners...The Future for Regeneration 

Partnerships", (Local Economy, Vol. 9, NO 3, November,1994), 251-265. 
23กรมโยธาธิการและผังเมือง, รายงานการวิจัยเรื่อง การบริหารงานแบบบูรณาการเพ่ือ

สนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด,กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552. 
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ที่หลากหลายของมวลหมู่ประชาชน การบริหารงานแบบพันธมิตรท าให้เกิดการรวมและการใช้
ทรัพยากรทั้งบุคลากรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่แต่ละองค์การครอบครองไว้มาใช้ร่วมกัน 
เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ดียิ่งขึ้น การบริหารงานแบบพันธมิตรจะช่วยให้
ก้าวข้ามข้อจ ากัดของกรอบหน้าที่เฉพาะด้านและกรอบพ้ืนที่ จึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ได้มากยิ่งขึ้น 

ส าหรับประเทศไทย ค าว่าพันธมิตร ก็แพร่หลายมานานแล้วเช่นกัน ดังจะเห็นได้
จากการประกอบธุรกิจของ หุ้นส่วนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซึ่งเป็นการรวบรวมตัวของบุคลากรหรือ
คณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ร่วมทุนกันประกอบธุรกิจและร่วมรับผิดชอบการบริหารรวมทั้งผล
ก าไรหรือการขาดทุน 

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่ครองโลกและมีพลวัตสูงในปัจจุบันการบริหารงาน
แบบพันธมิตร ได้ถูกน าเอามาใช้มากยิ่งขึ้นและในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิม เนื่องจากความต้องการของ
ประชาชนในระดับพ้ืนที่มีความแตกต่างกันมากขึ้นในเชิงภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ประเพณี กอปรกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมีความรุนแรง ซับซ้อน และไม่ได้เกิดขึ้นเพียงพ้ืนที่เดียวท าให้
ยากต่อการแก้ไข องค์การใดองค์กรหนึ่งจึงไม่สามารถด าเนินการเพียงล าพังอีกต่อไป ดังนั้นการรวมตัว
ของภาครัฐและองค์การที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การภาครัฐด้วยกันเอง ภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือ
แม้แต่องค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) ก็เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเป็นพันธมิตรที่ชัดเจนขึ้นยิ่งกว่า
มาร่วมวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเพ่ือใช้ในการเกษตร ความร่วมมือในรูปแบบ joint Venture ระหว่าง
กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจเอกชนในกรณีบริษัท GENCO เป็นต้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ 
ภาครัฐและภาคเอกชนได้เป็นพันธมิตรร่วมกัน 

2) ความหมายของการบริหารงานแบบพันธมิตร 
การบริหารงานแบบพันธมิตร ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายและค านิยามไว้

หลากลาย ดังนี้ 
The American Heritage Dictionary24ได้ให้นิยามพันธมิตร (Partnership)    

ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมหรือกลุ่มซึ่งแสดงออกในลักษณะของความร่วมมือและความ
รับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือบรรลุความส าเร็จในเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าการบริหารงานพันธมิตร 

 
----------------------------------------- 
 24American Heritage Dictionary of English Language, (Third Edition.Boston: 
Houghton-Mifflin), 1992. 
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เป็นรูปแบบขององค์การหรือหน่วยงานตั้งแต่2หน่วยงานขึ้นไปท างานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายร่วม 
(Shared Goal) ซึ่งสมาชิกต้องร่วมกันรับผิดชอบทั้งผลประโยชน์และความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งมี
การให้และใช้ทรัพยากรและอ านาจหน้าที่บางอย่างตามที่ได้ตกลงกัน การท าความตกลงกันระหว่าง
พันมิตร อาจอยู่ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ หรือเป็นการตกลงกันด้วยวาจาก็
ได้ (Linder, Quill, and Aday : 2001)25 

John H. Henderson26ได้ให้ค านิยาม พันธมิตร (Partnership) ในงานเรื่อง 
Plugging into Strategic Partnerships: The Critical is Connectionตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อ
ที่ว่า ผลการปฏิบัติงานขององค์การหรือหน่วยงานสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างมีนั ยส าคัญผ่าน
ความร่วมมือ การกระท าที่พ่ึงพาซึ่งกันและกัน เป็นความสัมพันธ์ที่ได้รวมไปถึงความเสี่ยงการ
แลกเปลี่ยน กลไกการบริหารและการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากความจ าเป็นที่จะต้อง
มีการพัฒนาองค์การให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในระยะยาวโดยใช้การบริหารงานแบบพันธมิ ตรเป็น
ยุทธศาสตร์องค์การเพื่อน าไปสู่การบรรลุผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

Katherine James27ได้นิยามความหมายของ พันธมิตร (Partnership) เป็นการ
จัดการอย่างสร้างสรรค์ระหว่างองค์การหรือหน่วยงานตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไป โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความต้องการ ตระหนักเกี่ยวกับความร่วมมือกันอย่างพึงพอใจและพ่ึงพาระหว่างกันสูง และผู้ที่มี
หน้าที่สร้างพันธมิตรจะต้องเป็นผู้ริเริ่มและอ านวยความสะดวกให้กระบวนการต่างๆในการร่วมมือ
ประสานงานมีความราบรื่น 

นิยามของค าว่าพันธมิตรในต่างประเทศ มีการใช้ค าอยู่หลายค าที่ไม่เหมือนกันแต่มี
ความหมายที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจท าให้ผู้ อ่านเกิดความสับสนได้ เช่น ค าว่า Inter-Sectorial 
Collaboration, Alliances หรือ Joint-Working เป็นต้น นิยามที่ใช้กันมาก คือ นิยามที่สามารถ
สร้างความเข้าใจและง่ายแก่การน าไปปฏิบัติ คือ พันธมิตร หมายถึง "เมื่อบุคลากรหรือองค์การตั้งแต่
สองหรือมากกว่านั้น มาท างานร่วมมือกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน" ในคู่มือของหน่วยงานการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศอังกฤษ 
 
----------------------------------------- 
 25Linder, S. H., Quill, B. E.,Aday, L.A..Academic Partnerships in Public Health  
Practice. (Gaithersburg, MD: Aspen Publishers, 2001). 
 26Henderson, John C..Plugging Into Strategic Partnerships: The Critical  
ISConnection, (Sloan Management Review, 1990). 
 27Katherine James, Understanding Successful Partnerships and Collaboration,1999. 
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Anna Frearson28ได้อธิบายความหมายของพันธมิตรไว้ในหนังสือ Partnership 
Self - Assessment Toolkitว่าพันธมิตรเหมือนกับการแต่งงานของคนสองคน หรือเหมือนกับการ
เต้นแทงโก ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องท างานอย่างสอดประสานกันเป็นจังหวะเดียวกัน จึงจะท าให้การ
เต้นร าดูสวยงาม เนื่องจากการท างานในแบบพันธมิตรต้องการทั้งพลังงานและทักษะที่ดีเยี่ยม
ผสมผสานกันท างานร่วมมือกันอย่างซับซ้อน 

จากค านิยามต่างๆข้างต้น อาจสรุปนิยามและความหมาย พันธมิตร (Partnership) 
ได้ว่าการจัดการอย่างสร้างสรรค์ระหว่างองค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไป อาจจะ
อยู่ในพ้ืนที่เดียวกันหรือแตกต่างกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการรวมและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ทรัพยากร หรือบุคลากร ทั้งยังมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้ งในด้าน
ผลประโยชน์และความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน 

 
3) เหตุผลของการร่วมเป็นพันธมิตร 
เหตุผลส าคัญของการเป็นพันธมิตร คือ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource 

Sharing) ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร หรือทรัพยากรต่างๆ เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการใช้ทรัพยากร ให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันของพันธมิตร เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้นกว่าการด าเนินการเพียงล าพังนอกจากนั้นยัง
เป็นการเสนอทางเลือกส าหรับการส่งมอบการบริการสาธารณะ ด้วยการสร้างพันธะสัญญาระหว่าง
พันธมิตร ซึ่งโดยทั่วไปมีแนวทาง 3 แนวทางในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดังนี้ 

(1) ความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว (Sole Ownership) หน่วยงานซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพยากร (บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ) ได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานอ่ืนให้จัดท า
บริการสาธารณะ 

(2) การเป็นเจ้าของร่วม (Joint Ownership) เมื่อสองหน่วยงานหรือมากกว่า
นั้นวางแผนและท าข้อตกลงว่าจะเป็นเจ้าของทรัพยากรในโครงการร่วมกัน 

(3)การจัดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (Reciprocal Sharing 
Arrangements)พันธมิตรทั้งสองฝ่ายท าข้อตกลงแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายต้องการจากกัน
และกัน 

 
------------------------------------------- 
 28AnnaFrearson. Partnership Self-Assessment Toolkit, (England, 2007). 
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ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันนี้ ทั้งสองฝ่ายที่ตกลงเป็นพันธมิตรจะได้รับประโยชน์หลาย
ประการ ดังนี้ 

(1) การปรับปรุงสมรรถนะขององค์การและบุคลากรในการตอบสนองต่อ
ความต้องการและความคาดหวังของชุมชน อีกท้ังยังส่งเสริมความยืดหยุ่น ขยายขอบเขต และประกัน
การจัดหาการบริการหลายๆทางไปสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ 

(2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการส่งมอบการบริการผ่านการบริการ
ในหลายๆทางท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมอ านาจในการซื้อสินค้าและบริการเชิงร่วมมือใน
รูปแบบของผู้ให้และผู้บริการในกลุ่มพันธมิตร 

(3) การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นช่องทางในการพัฒนา
บุคลากรในองค์การและท้องถิ่นให้เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษและมีทักษะในการปฏิบัติงาน เชิงรุกที่มิอาจ
เกิดขึ้นได้ หากท างานเพียงล าพังบนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือลดต้นทุนและท าให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

(4) ความสามารถเข้าถึงเครื่องมือพิเศษที่สามารถหาได้ในพ้ืนที่ และนอกจากนี้ยัง
สามารถน าเครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่กลับมาใช้งานใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4) รูปแบบของพันธมิตร 
จากประสบการณ์ความร่วมมือของพันธมิตรในต่างประเทศ พบว่ารูปแบบของ

พันธมิตรไม่มีรูปแบบที่แน่นอนหรือเป็นรูปแบบตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเป้าหมายของหารจัดตั้งพันธมิตรนั้นๆ รูปแบบพันธมิตรที่ใช้ในภาครัฐมีหลายแนวทาง 
ในที่นี้จะน าเสนอหาจัดประชุมรูปแบบพันธมิตร ดังนี้ 

(1)รูปแบบพันธมิตรของFlorianaNappini29มี 2ระดับ ดังนี้ 
(1.1) พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) หมายถึงการ

น าแนวคิดเรื่องพันธมิตรไปประยุกต์ใช้ในระดับการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจระดับสูง ในระดับ
นี้เป็นการเจรจาและการต่อรองกันในการบริหารจัดการและน าไปสู่การพัฒนาด้านปฏิบัติการของ
องค์การ บุคคลเหล่านี้ ได้แก่ นักบริหารระดับสูงซึ่ งมีบทบาทส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์และ
สร้างการเชื่อมโยงระหว่างพันธมิตรระดับต่างๆ ถ้ามีการจัดโครงสร้างเป็นหลายระดับซึ่งโดยทั่วไปจะ
แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ฝ่ายบริหารการจัดการ (Managing Authority) และ คณะกรรมการติดตาม
ผล (Monitoring Committees) 
 
----------------------------------------- 

29Floriana Nappini, ConsorzioSociale Light, (Lombardy Region: Italy, 2005). 
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(1.2)พันธมิตรตามโครงการ (Project Partnership) เป็นพันธมิตร
ระดับปฏิบัติการถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือปฏิบัติโครงการเฉพาะ พันธมิตรในระดับนี้มีความยืดหยุ่นในการ
สร้างพันธมิตรมากเพราะสามารถที่จะคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรจะต้องสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างพันธมิตร 2 ระดับ คือ ระดับคณะกรรมการขับเคลื่อนการท างาน (The Steering 
Committee) และระดับทีมงาน (The Project Team)  

(2) รูปแบบพันธมิตรของ The U.S. Food and Drug Administration 
(FDA)30แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 

(2.1)พันธมิตรที่เป็นทางการ หมายถึง การตกลงกันเป็นพันธมิตรที่มี
เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุเป้าหมาย กิจกรรม ความรับผิดชอบของแต่ละคนที่ชัดเจน 
ข้อตกลงพันธมิตรได้รับการพัฒนาเพ่ือที่จะสร้างผลลัพธ์ที่สามารถวัดประเมินได้ และสัมพันธ์กับ
เป้าหมายของโครงการหรือเป้าประสงค์ของการด าเนินงาน ข้อตกลงแต่ละโครงการอาจจะเป็นเจรจา
ตกลงกันในระดับรัฐบาล ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น และมักจะต้องระบุครอบคลุมในประเด็น
ต่อไปนี้ คือ เป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง กรอบเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 
สิทธิพิเศษของแต่ละฝ่าย (ถ้าจ าเป็นต้องมี)ทรัพยากรที่จะใช้ร่วมกัน และกลไกการติดตามและประเมินผล 

(2.2) พันธมิตรที่เป็นการจัดการอย่างไม่เป็นทางการในระยะสั้น ได้แก่ 
การตกลงร่วมกันของพันธมิตรที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ของการท างานที่ไม่ได้ระบุเป็นลายลักษณ์
อักษรกิจกรรมของพันธมิตรยังต้องสามารถจัดท าเป็นรายงานได้ภายใต้กรอบข้อตกลง 

(2.3)พันธมิตรที่เป็นการบันทึกความเข้าใจ (MOUs) ได้แก่ รูปแบบที่
เป็นทางการ มีเอกสารที่ระบุข้อตกลงทั่วไป มีการบันทึกความสัมพันธ์ในความร่วมมือ ซึ่งมักไม่ได้ระบุ
ถึงผลลัพธ์ที่สามารถวัดประเมินได้ 

(3)รูปแบบพันธมิตรของ Anders Munk31ซึ่งได้จากการศึกษากรณีพันธมิตร
ทางด้านสังคมในประเทศเดนมาร์ก พบว่ามีรูปแบบการบริหารงานแบบพันมิตรที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
อยู่ 3 แบบ ได้แก่ 

 
------------------------------------------ 
 30U.S. Food and Drug Administration (FDA).Strategic Partnerships and  
Intellectual Property. Retrieved from http://www.fda.gov/AboutFDA/Partnerships 
Collaborations/default.htm. 
 31Anders Munk. SOCIAL PARTNERSHIPS IN DISTRESSED NEIGHBOURHOODS:  
THE DANISH CASE. (International Journal of Housing Policy 2, 2002), 3. 
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(3.1)พันธมิตรระหว่างรัฐและเอกชน (Public-Private Partnership) 
ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐที่ท าพันธมิตรกับบริษัทธุรกิจเอกชน องค์การการค้า หรือ
สหภาพการค้า เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสร้างงาน หรือหางานให้กับผู้ว่างงาน ในชุมชนที่เสีย
เปรียบเทียบหรือในเขตชนบท 

(3.2) พันธมิตรระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน (Public-Public 
Partnership) พันธมิตรรูปแบบนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือที่หน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถท างานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น 

(3.3)พันธมิตรทางด้านสังคม/ท้องถิ่น (Local/Social Partnership) 
เป็นรูปแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานด้านที่อยู่อาศัย และภาค
สังคม (Civil Society) ที่ประกอบด้วย กลุ่มผู้อยู่อาศัย องค์การอาสาสมัคร เป็นต้น 

ความจ าเป็นของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing) หลักการส าคัญอีก
ประการหนึ่งของพันธมิตร ที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความร่วมมือไปสู่เป้าหมายของ
พันธมิตร คือ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  

Resource Sharing32 คือ แนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่การ
บริหารงานแบบพันธมิตรเป็นรูปแบบหนึ่งของการรวมทรัพยากรและการจัดการใช้ประโยชน์ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นยิ่งกว่าการด าเนินการโดยองค์การหนึ่งองค์การใดเพียงล าพังทั้งนี้
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมของผู้เป็นพันธมิตร 

ประโยชน์ของการเป็นพันธมิตรก็เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในภาคสาธารณะที่เกิด
จากการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มพันธมิตร มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพเนื่องจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างท้องถิ่น 
(2) เกิดการถ่ายทอดความรู้อันน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  

และเพ่ิมความสามารถในการตรวจสอบภาคประชาชน 
(3) ท้องถิ่นสามารถเข้าถึงทีมงานผู้เชี่ยวชาญซึ่งไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มี

พันธมิตรและลดต้นทุนในการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
(4) ได้ใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างเต็มก าลัง คุ้มค่า 
(5) เกิดประสิทธิผล 

 
---------------------------------------- 
 32Resource Sharing for Local Government. Practice Note No. 12, Department  
of Local Government, Australia, 1995. 
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เงื่อนไขที่ต้องมีพันธมิตร เพ่ือความส าเร็จในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน สรุปได้ดังนี้ 
(1) ภาวะความเป็นผู้น า การริเริ่ม และแรงจูงใจส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
(2) การระบุเป้าหมายที่ชัดเจนและผลลัพธ์ที่คาดหวังของพันธมิตรทุกฝ่าย 
(3) ช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างทั้งภายในและภายนอกองค์การพันธมิตร

ในทุกๆกระบวนการขั้นตอน 
(4) ทักษะที่รวมทั้งการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ด้านการเงิน การเจรจาต่อรอง

การให้ค าปรึกษาการจัดการ โครงการ ทักษะด้านกระบวนการกลุ่ม และการตลาด 
(5) ความสามารถที่จะท างานได้ประสบความส าเร็จ ภายใต้การมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของการบริหารงานแบบพันธมิตร 
5) แนวทางการด าเนินการสร้างพันธมิตร 
ปัจจัยที่ท าให้พันธมิตรประสบความส าเร็จมีอยู่หลายประการด้วยกัน สิ่งส าคัญ

ที่สุดคือ สมาชิกในกลุ่มพันธมิตรมีความจ าเป็นต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน (Trust) และมี
การสร้างแรงจูงใจให้อยากที่จะร่วมมือกัน เช่น สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ความพึงพอใจที่จะได้ท างานที่
ยาก ซึ่งเป็นการท้าทายความสามารถ การได้ท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และข้อตกลงของ
ความร่วมมือเป็นเครื่องตรึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรให้เข้มแข็ง 

ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบริหารแบบพันธมิตร (Keys to Successful  
Partnership) จะต้องมีการสร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นและทิศทางที่พึงประสงค์ พันธมิตรทุก
คนจ าเป็นต้องเรียนรู้ว่าก าลังท างานเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่คุ้มค่ากับความพยายาม อีกทั้งต้องรู้ว่าอะไรที่
เขาถูกคาดหวัง การเลือกพันธมิตรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการทักษะที่อยู่ภายในองค์กร ไม่ใช่
เลือกจากลักษณะภายนอก พันธมิตรจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา และมีลักษณะการสื่อสารกับผู้อื่น จึงจะช่วยให้การสร้างพันธมิตรมีประโยชน์แก่กลุ่มพันธมิตร 

FlorianaNappini33กล่าวว่า ผลความส าเร็จของการบริหารงานแบบพันธมิตร 
จะต้องมแีนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ก าหนดบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ร่วมเป็นพันธมิตร ( identify, Involve 
the right People) ได้แก่ 

 
 

----------------------------------------- 
33Floriana Nappini, ConsorzioSociale Light, (Lombardy Region: Italy, 2005). 
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(1) ผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีประผลประโยชน์ 
(2) ผู้ที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่ได้รับผลประโยชน์ 
(3) ผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบแต่ไดประโยชน์ 

 
เมื่อแบ่งได้แล้ว พันธมิตรแต่ละคนควรจะเข้าใจและมีความเห็นตรงกันในบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบของตน และสามารถแยกแยะการตัดสินใจ หรือการกระท าอย่างใดอย่าง
หนึ่งระหว่างบทบาทของการเป็นพันธมิตรและบทบาทในฐานะบุคคล 

2)การสร้างเป้าหมายร่วมกัน (Build a common Purpose) ทุกคนที่เป็น
พันธมิตรจะต้องมีการเรียนรู้และเข้าใจตรงกันว่า พันธกิจและเป้าหมายกลุ่มพันธมิตรที่ต้องการให้
บรรลุคืออะไร แนวทางที่ดีที่สุดคือการใช้กระบวนการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน และบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเป็นข้อตกลง เป้าหมายและความรับผิดชอบของกลุ่มพันธมิตร 

การเขียนพันธกิจ (Mission Statement) โดยระบุถึงเป้าหมายที่ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองเป็นอย่างดี จะท าให้ได้ผลงานที่มีมาตรฐาน คุณภาพ คุณค่า และน าไปสู่
ความส าเร็จ ซึ่งจะเกิดข้ึนได้เม่ือพันธมิตรทุกคนพึงพอใจกับหลักการและเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น 

กระบวนการนี้จ าเป็นต้องใช้เวลาในการอภิปรายข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันและ
ปรับปรุงให้เกิดความพึงพอใจ เพ่ือที่จะปฏิบัติในสิ่งที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย 

3) การตั้งเป้าหมายที่บรรลุผลได้ (Establish Attainable Goals) การที่จะ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ พันธมิตรจะต้องตั้งเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
และเป้าหมายส าหรับกิจกรรมเฉพาะ รวมถึงยุทธศาสตร์ทั่วไปการก าหนดเป้าหมายจะต้องท าให้
เป้าหมายชัดเจน (Specific) และสามารถบรรลุผล (Attainable) ได้ในอนาคตที่ต้องการ พันธมิตร
จะต้องรับผิดชอบในการก าหนดตารางเวลาด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ซึ่งมักเป็นปัญหาของการ
บริหารงานแบบพันธมิตร 

4) ต าแหน่งหัวหน้าควรมาจากภายใน (Leadership come from within) 
ต าแหน่งหัวหน้าองค์การหรือโครงการพันธมิตร ควรเป็นสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรเพราะการตัดสินใจ
ที่เป็นฉันทามติจะต้องเกิดการยอมรับในตัวผู้น า ซึ่งภาวะความเป็นผู้น าหรือความสามารถในการติดต่อ
ประสานความสัมพันธ์ เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะจูงใจสมาชิกปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ตกลงกันไว้ 

5) ก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากคนเก่งที่มีสมรรถนะให้มากที่สุด 
(make Best Use of Talent) การท างานในรูปแบบพันธมิตร คือ การแสวงหา อัจฉริยะภาพ ที่มีอยู่
ในตัวสมาชิกในกลุ่มพันธมิตร โดยพ้ืนฐานสมาชิกพันธมิตรแต่ละคนมีความสามารถของตนในการ
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ปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องมีแนวทางส าหรับการแสดงออก ซึ่งสมรรถนะภายในที่มี เช่น บาง
คนมีความสามารถในการสื่อสารกับมวลชน ขณะที่บางคนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ เป็นต้นการบริหารแบบพันธมิตรจะต้องท าให้ผู้เป็นพันธมิตรแต่ละคนสามารถเสนอ
แนวทางหรือแนวความคิดใหม่ที่สร้างสรรค์ภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันส าหรับการตัดสินใจ การ
กระท า และผลจากความส าเร็จ 

6) ส่งเสริมการสื่อสารและการมีส่วนร่วม (Encourage Communication 
and Participation) พันธมิตรที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีความสัมพันธ์บนฐานของการสื่อสารที่
เปิดกว้างและมีความชัดเจน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นทั้งภายในและภายนอกสามารถแสดง
ถึงความจริงใจและการเปิดรับความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ พันธมิตรจ าเป็นต้องรับฟังเสียงจากคน
อ่ืนๆและสะท้อนความคิดเห็น (feedback) ระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์ การสร้างสมดุลของการมีส่วน
ร่วมจะช่วยสนับสนุนความรู้ สึกเชื่อมั่น และการให้ความร่วมมือ เพราะพันธมิตรแต่ละคนมี
ผลประโยชน์เฉพาะตนอาจไม่เปิดเผย จึงต้องส่งเสริมให้แต่ละคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นได้ การเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อกระบวนการก าหนดการตัดสินใจเป็นการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมักมาจากฉันทามติของกลุ่ม ซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุก
คนจะต้องพอใจ แต่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรู้สึกที่ว่าการตัดสินใจนั้นมีความยุติธรรม 

7) การสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่น (Set up a Flexible Organization) 
ด้วยเหตุที่ว่าไม่ได้มีโครงการพันธมิตรแบบเดียวที่จะสามารถใช้ได้ทุกกรณี ดังนั้น ควรพิจารณาว่า
รูปแบบอย่างไรที่พันธมิตรควรจะเป็น และพันธมิตรสามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปหรือใช้รูปแบบเพียง
แค่การติดต่อสื่อสารเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น ซึ่งอาจต้องมีการตั้งคณะท างานเฉพาะขึ้นมาเพ่ือรับผิดชอบ
หน้าที่เฉพาะอย่างที่จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายโครงการพันธมิตร เช่น คณะท างานชุมชนสัมพันธ์ใน
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาชุมชนน่าอยู่ เนื่องจากโครงการนี้ส่งผลกระทบกับผู้อาศัยในที่ดินที่
จะต้องมีการจัดรูปใหม่ แม้ว่าเพ่ือประโยชน์ต่อพวกเขาเอง แต่ก็ อาจเผชิญกับแรงต้านได้ ถ้า
ผู้ด าเนินการขาดความรู้ในด้านจิตวิทยาสังคม 

6) ขั้นตอนของการบริหารงานแบบพันธมิตร 
เนื่องจากการสร้างพันธมิตรนั้น มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการให้สิ่งใดเกิดขึ้น 

และเกิดขึ้นในเวลาใด การบริหารงานแบบพันธมิตรจึงมีลักษณะเดี่ยวกับการบริหารโครงการซึ่ง
หมายถึงการมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด เป็นวงจรชีวิต ส าหรับการบริหารงานแบบพันธมิตร ซึ่งมี5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

6.1) การริเริ่มและการสร้างความสัมพันธ์ (Connectivity) สิ่งส าคัญที่สุดใน
กระบวนการสร้างพันธมิตร คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ก่อนที่จะร่วมงาน
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กับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้ จะท าให้เรามีความเข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้น
ต้องการ ค่านิยมที่เขายึดถือ ตลอดจนวิธีการท างาน และผู้ริเริ่มพันธมิตรก็จะได้รู้ตนเองว่าต้องการ
ร่วมงานกับพันธมิตรประเภทใด 

การเริ่มต้นของการเป็นพันธมิตรต้องเริ่มจากที่ทุกฝ่ายเห็นว่ามีผลประโยชน์
ร่วมกัน (Share Interest) โดยเริ่มจากค าถามท่ีว่า 

(1) จุดมุ่งหมาย และเป้าประสงค์ของการท าพันธมิตรคืออะไร ผลที่
ต้องการได้รับร่วมกันคืออะไร 

(2) บ่งชี้ว่าสิ่งที่แต่ละฝ่ายจะมีส่วนร่วม ส่งเสริม หรือเป็นอุปสรรคต่อ
ความส าเร็จมีอะไร ใครมีอ านาจเพียงใด โดยไม่มีการปิดบัง 

(3) การสร้างพันธมิตรกับภายนอก ต้องแน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนจาก
ภายในหน่วยงานก่อน 

(4) วางแผนการด าเนินงานร่วมกันล่วงหน้า และถ้าจ าเป็นต้องมีการสร้าง
หน่วยงานใหม่ก็ต้องท า 

(5) ต้องมีการสื่อสารทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
จากประสบการณ์ของการบริหารงานแบบพันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็น

ว่าการท าพันธมิตรระหว่างองค์การจะประสบความส าเร็จได้ด้วยดี ต้องเริ่มจากความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากรขององค์การที่ร่วมเป็นพันธมิตร ซึ่งหมายถึงคนที่จะท างานร่ วมกันได้ดีนั้น มักจะมี
ความคิด ความเห็นและค่านิยมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

6.2) การท าข้อตกลง (Contracting) การเป็นพันธมิตรหมายถึง การใช้
ทรัพยากรซึ่งเป็นต้นทุนร่วมกัน รับผลประโยชน์และเผชิญกับความเสี่ยงของโครงการร่วมกัน จึงต้องมี
การท าความตกลงกันให้ชัดเจนว่า ใครให้ทรัพยากรอะไร และผลที่เกิดขึ้นแบ่งปันกันอย่างไร การ
จัดท าข้อตกลงมาจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ร่วมเป็นพันธมิตร และเพ่ือมิให้ความสัมพันธ์ร้าวฉาน
ในอนาคต ควรมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นและหลักการ
แบ่งปันผลประโยชน์และร่วมรับความเสี่ยง 

6.3) การจัดการความขัดแย้ง (Conflicting) การท างานร่วมกันหลายฝ่ายอาจ
มีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเกิดข้ึนได้ จึงต้องมีช่วงเวลาในการสะท้อนความคิดเห็นระหว่างพันธมิตร 
ทุกฝ่ายต้องเปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันและหากถึงขั้นรุนแรงก็ต้องสร้างกลไกในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งนั้น 

6.4) การสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย (Collaboration) การ
เป็นพันธมิตรที่ยั่งยืนย่อมมาจากทุกฝ่ายที่เข้าร่วมรู้สึกว่าตนเองได้ประโยชน์และไม่ได้เสียเปรียบฝ่าย
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อ่ืน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อสมาชิกทุกคนมีความจริงใจ แสดงออกโดยการกระท าที่ซื่อตรง ให้ข้อมูล
ถ่ายทอดความรู้แก่พันธมิตร และน าไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกันท าให้เป้าหมายโครงการไปสู่
ความส าเร็จ 

6.5) การยุติโครงการ (Closing) เมื่อโครงการพันธมิตรบรรลุเป้าหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โครงการพันธมิตรจะสิ้นสุดลงและอาจเริ่มใหม่ได้ สิ่งส าคัญก็คือ ผู้ที่เป็นพันธมิตร
กันนั้นมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน และพร้อมกลับมาร่วมงานกันอีก การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการ
ด าเนินงานจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินงานในอนาคต 

จากการค้นคว้าเอกสารทางวิชาการหลายแหล่งได้ให้ความหมายของการ
บริหารงานแบบพันธมิตร (Partnership Management) โดยมีหลักการ 2 อย่างได้แก่การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน (Share resources) และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ร่วมกัน (Responsible for profit 
and loss) โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้น ารูปแบบการบริหารงานแบบพันธมิตรมาประยุกต์ใช้ 
โดยไดร้ิเริ่มด าเนินโครงการบริหารงานแบบพันธมิตรเพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อปี 2549 ซึ่ง
ได้ก าหนด รปูแบบในการด าเนินงานดังนี้ 

1) DPT Modelเป็นรูปแบบการบริหารงานแบบพันธมิตรที่สนองต่อ
ผู้รับบริการในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารราชการ โดยรูปแบบการเป็นพันธมิตร ดัง
แผนภาพที่ 2.2 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 มิติได้แก่ 

1.1) มิติด้านองค์กร คือการเป็นพันธมิตรกันภายในองค์กร 
(Internal Organization Partnership) และการเป็นพันธมิตรกับภายนอกองค์กร (External 
Organization Partnership)  

วิธีการบริหารงานแบบพันธมิตรภายใน/ภายนอกองค์กร ได้เปลี่ยน
จากแนวคิดการบริหารแบบเดิม การบริหารตามแนวตั้ง (Vertical Management) ที่แบ่งเป็น
ระดับชั้น (Traditional Hierarchical Model ไปสู่แนวทางแบบไขว้สายงาน (Cross Function) หรือ
มุ่งความสัมพันธ์กับพันธมิตรภายในหรือภายนอกองค์กร 

1.2) มิติด้านการด าเนินงาน ได้แก่การเป็นพันธมิตรกันในด้าน
ปัจจัยการผลิต (Resource Partnership) เช่น บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ กระบวนการ 
(Processes Partnership) และด้านผลผลิต/บริการ (Output Partnership) 
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แผนภาพที่ 2.2 DPT Model 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552 
 

พันธมิตรด้านผลผลิต/บริการ (Output Partnership) เป็นแนวคิด
ที่เน้นเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการรวมเอาความสามารถ ทรัพยากร จุดแข็ง ความช านาญเฉพาะด้านที่
แตกต่างกันมาผสมผสานให้เกิดการสร้างคุณค่าหลากหลายรูปแบบ ความยากในการรวมความช านาญ
ไม่ใช่เพียงว่าพันธมิตรมีระยะทางที่ห่างไกลกันเท่านั้น แต่ยังมีความแตกต่างของด้านยุทธศาสตร์ 
องค์กร วัฒนธรรมระหว่างพันธมิตรด้วยกัน ความทุ่มเทและเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน เพราะว่าอาจเกิดขึ้น
ทั้งในสิ่งที่พันธมิตรได้ท าร่วมกัน และในสิ่งที่พวกเขาแยกกันท า ประโยชน์ที่ได้รับอาจจะเกิดขึ้นใน
หลายรูปแบบ การคาดคะเนผลลัพธ์สุดท้ายเป็นไปได้ยาก ความส าคัญที่สุดอาจไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสัดส่วน
ในสิ่งที่ได้ทุ่มเทไปกับสิ่งที่จะได้มา แต่ผลสืบเนื่องจากการเป็นพันธมิตรที่มีต่อพันธมิตรแต่ละฝ่ายใน
ด้านความสามารถในการสร้างคุณค่าและทางเลือกกลยุทธ์ที่ได้เปิดโอกาสให้พันธมิตร ดังนั้น คุณค่าที่
ได้จากการเป็นพันธมิตรนั้น บางครั้งก็วัดค่าได้โดยตรง แต่บางครั้งคุณค่าเหล่านั้นก็แอบแฝงมา สิ่ง
เหล่านี้อาจวัดไม่ได้ และยากที่จะเชื่อมโยงได้ว่ามาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพันธมิตร 

พันธมิตรกระบวนการ (Process Partnership) เป็นการเน้นการ
ท ามาตรฐานกลางในเรื่องต่างๆ เพ่ือใช้ร่วมกันไม่ว่าภายในองค์กรหรือระหว่างองค์กร และเมื่อมีการ
จัดท ามาตรฐานองค์ประกอบในผลผลิตหรือบริการ คือการพยายามที่จะรวมชิ้นส่วนในการผลิต 
เพ่ือที่จะลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน โดยการจัดท าเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้ร่วมกัน 
(Common Part) ซึ่งจะก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดในการจัดซื้อ หรือการผลิต และขจัดความ
สูญเปล่า โดยแนวทางการด าเนินการจัดท าเป็นมาตรฐานสามารถแบ่งออกเป็นออก 3 แนวทาง คือ 
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แนวทางที่ 1 การจัดให้เป็นแบบแผน (Formalization) หมายถึง 
การจัดท าให้ง่ายต่อการรับรู้และปรับปรุงเพื่อการสื่อสาร เช่น การใช้สัญลักษณ์ทั่วไป เป็นต้น 

แนวทางที่ที่ 2 การสร้างเอกลักษณ์ (Unification) หมายถึง การ
ท าสิ่งที่มีความคล้ายกันส าหรับการใช้ร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดผลต่อการประหยัดขนาด (Economy 
Of Scale) 

แนวทางที่  3  การจัดให้ เป็นกฎระเบียบ ( Regularization) 
หมายถึง การจัดท ากฎระเบียบ และวิธีการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล อาทิเช่น 
การจัดท ามาตรฐานวิธีการท างาน ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสม่ าเสมอทางคุณภาพ และ
ยกระดับผลิตภาพ โดยการท าเป็นกฎหรือระเบียบของการท างาน เป็นต้น 

พันธมิตรด้านปัจจัยการผลิต (Resource Partnership) กระแส
การปฏิรูประบบราชการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ มี
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยให้ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบแนวนอน (Horizontal 
Management) ที่ให้ความสัมพันธ์และการประสานงานข้ามหน่วยงาน มีการเชื่อมโยงการท างานของ
องค์กรร่วมกับองค์กรอื่นๆเพ่ิมมากขึ้น 
 

2) CPGM Model(Contribution to Provincial Governors by 
Partnership Management Model) สามารถกล่าวได้ว่า CPGM Model เป็นส่วนย่อยของ DPT 
Partnership Model มุ่งสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่าซีอีโอ) ซึ่งประกอบด้วย
ระบบพันธมิตร 2 ระบบ (แผนภาพที่ 2.3) คือ 

2.1) ระบบพันธมิตรปัจจัยการผลิตภายในองค์กร(In-R Partnership)
เป็นระบบพันธมิตรระหว่างส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัด (Cluster) 
เดียวกัน และระบบเครือข่ายกลุ่มจังหวัด ระบบนี้มุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรด้านปั จจัยการผลิต 
(Resource) ได้แก่การใช้ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์ ร่วมกัน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้
ด าเนินโครงการระบบพันธมิตรนี้แล้ว  

2.2) ระบบพันธมิตรกระบวนการ/ผลผลิตภายนอกองค์กร  
(Ex-P Partnership และ Ex-O Partnership) เป็นระบบพันธมิตรระหว่างส านักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยราชการภายในจังหวัด ระบบนี้มุ่งเน้น
การเป็นพันธมิตรในกระบวนการท างานหรือผลผลิตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยราชการ
ภายในจังหวัดได้มุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรกระบวนการหรือผลผลิตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หลัก 
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แผนภาพที่ 2.3 CPGM Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
CPGM Model ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือขับเคลื่อนส านักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด ในระยะเปลี่ยนผ่านของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กร
ราชการ ที่ปฏิบัติตามการสั่งการของราชการส่วนกลาง ซึ่งน าไปสู่ข้อจ ากัดและขีดความสามารถในการ
รับมือกับสานการณ์ สภาพการณ์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการบริหารราชการแบบบูรณาการที่เป็นการ
ด าเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งในพ้ืนที่จะต้องมีศักยภาพและสมรรถนะในการท างานขั้นสูง เพ่ือร่วม
บูรณาการในระดับพ้ืนที่ และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.4 กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ประกอบด้วย 
2.4.1 พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ.2547 
ได้ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการในการจัดรูปที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชน ดังนี้ 
 



44 
 

มาตรา 36 ในการจัดท าโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ
ตามมาตรา 41 ผู้ริเริ่มโครงการจะต้องจัดประชุมเจ้าของที่ดินเพ่ือปรึกษาหารือและรับฟังความเห็น
น ามาปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรวบรวมและแสดงหนังสือให้ความยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินที่สมัครใจไว้ให้ชัดเจนตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 

การเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือขอความเห็นชอบตามมาตรา 41 
จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินในโครงการมาแสดงประกอบค าขอไม่น้อยกว่า
สองในสามของเจ้าของที่ดินทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินมีเนื้อที่รวมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของ
ที่ดินในบริเวณนั้น 

ในกรณีอาคารชุดให้ค านวณเฉพาะที่ดินที่ตั้งอาคารชุดรวมกับที่ดินที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกันส าหรับเจ้าของอาคารชุดทั้งหมด และการนับคะแนนเสียงระหว่างอาคารชุดนั้นกับ
เจ้าของที่ดินอ่ืนภายในโครงการจัดรูปที่ดินให้ถือว่าอาคารชุดนั้นเป็นเจ้าของที่ดินหนึ่งราย โดยให้
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนตามมติเจ้าของร่วม ในกรณีที่อาคารชุดนั้นได้จด
ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว 

มาตรา 37 การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จะต้องสอดคล้องกับหลักการผังเมืองหรือผัง
เมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองแล้วแต่กรณีและด าเนินการให้มีสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
ตามความเหมาะสมแก่สภาพของชุมชนและการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต 

มาตรา 38 ให้เจ้าของที่ดินในเขตจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มีสิทธิในที่ดินที่ได้รับการจัด
ให้ใหม่ตามโครงการจัดรูปที่ดินเหมือนกับสิทธิที่มีอยู่ในที่ดินเดิม โดยให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้ง
ปวงในการจดทะเบียน 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในเขตจัดรูป 
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 39 การด าเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่อยู่ใน
บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 

มาตรา 40 การด าเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในที่ดินซึ่งเป็นที่ดินเพ่ือการศาสนา
ตามประมวลกฎหมายที่ดินต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลรักษาที่ดินเพ่ือการศาสนานั้น โดยไม่ให้
น าความในมาตรา 36 มาใช้บังคับ 

การด าเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในที่ดินซึ่งเป็นที่วัด ที่ธรณีสงฆ์หรือที่ศาสน
สมบัติกลางให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ 
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2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ศึกษาได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
กรวิภาวิลาชัย34ได้ท าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง

กรณีศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดท าผังเมืองรวม  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการศึกษาและวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นกระบวนการวางและจัดท าผังเมืองผ่านช่องทางการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการวางและ
จัดท าผังเมืองรวมและเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางและจัดท าผังเมืองรวมศึกษาโดยวิธีการวิจัยเอกสารการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์การประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองรวมในสามพ้ืนที่ได้แก่ 1) การประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 2) 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 
262 (พ.ศ. 2539) ผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ออกไปอีกห้าปีและ 3) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 296 (พ.ศ. 2539) ผังเมืองรวมเมือง
แก่งคอยจังหวัดสระบุรีออกไปอีกห้าปี 

ผลการศึกษาพบว่าภาคประชาชนนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองค่อนข้างน้อย
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผังเมืองประชาชนยังค านึงถึงประโยชน์ส่วนตัวเป็น
ใหญ่ส าหรับด้านฝ่ายภาครัฐปรากฏว่าในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเจ้าหน้าที่ชี้แจง
โดยใช้ศัพท์ทางวิชาการหรือใช้ถ้อยค าที่ยากต่อการเข้าใจของประชาชนการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมยังไม่ทั่วถึงการจัดการประชุมเป็นแต่เพียงการด าเนินการให้
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดมิได้ใช้ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้เพ่ือระดมความคิดเห็น
ของประชาชนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางและจัดท าผังเมืองหรือใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่างฝ่ายผู้วางผังกับประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการวางผังเมือง 1) ข้อเสนอแนะด้านกฎหมายควรก าหนดให้ชัดเจนว่าจะต้องจัดให้มี 
 
--------------------------------------- 
 34กรวิภา วิลาชัย,“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง: กรณีศึกษาการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดท าผังเมืองรวม”,  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์การวางผังเมืองบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2544). 
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การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในขั้นตอนใดของกระบวนการวางผังเมืองและให้ต้อง มี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าได้มีการน าความคิดเห็นของประชาชนไปใช้ในการวางผังเมือง
หรือไม่อย่างไร 2) ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเจ้าหน้าที่ควรให้ความส าคัญต่อการน าการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการวางและ
จัดท าผังเมืองมีการประสานงานกันทั้งหน่วยงานในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
เสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพต่อการผังเมืองและกิจการสาธารณะอ่ืนต่อไป 

จารุวรรณ สายพิณ35ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการวางผังเมือง/ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการวางผังเมืองรวมในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองทั้งในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ผลการวิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวางผังเมืองและขาดการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมชุมชนที่ยังไม่เหมาะสม จึงส่งผลให้ประชาชนไม่เห็น
ความส าคัญในเรื่องชองการวางผังเมืองและจึงไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางผังเมือง 

รุ่งทิวา  ฉิมแย้ม36ได้ท าการวิจัยเรื่องกระบวนการวางผังเมืองแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
รอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน 
การร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการก าหนดทางเลือก การร่วมปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินผลในการ
วางผังเมืองรวมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย และในขั้นตอนการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นขอประชาชนในการวางผังเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยผ่าน
ตัวแทนที่เป็นผู้น าอย่างเป็นทางการเท่านั้นท าให้ประชาชนไม่มีโอกาสเข้ามาชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
พ้ืนที่อาศัยอยู่ ทั้งปัญหาและความต้องการของชุมชนที่จะท าให้การวางผังเมืองนั้นตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และอุปสรรคส าคัญที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการ
ประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง ท าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ไม่รับรู้และไม่เข้าใจในกระบวนการวางผังเมือง 
 
------------------------------------------ 
 35จารุวรรณสายพิน,“การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางผังเมือง 
รวมเมือง/ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”,(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวางแผนชุมชน 
เมืองและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551). 
 36รุ่งทิวา ฉิมแย้ม, “กระบวนการวางผังเมืองรวมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง”, (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548). 
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เสกสรรกุลพานิช37ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองชุมชนต าบล
ตาขันอ าเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การวางผังเมืองชุมชนต าบลตาขันอ าเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมคิดและเสนอความเห็นมีระดับการ
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกรายการคือได้ร่วมคิดและก าหนดแนวทางในการวางผังเมืองได้ร่วมเสนอ
ก าหนดพ้ืนที่ในการวางผังเมืองได้ร่วมเสนอปัญหาความต้องการในการวางผังเมืองได้ร่วมกับหน่วยงาน
ราชการในการคิดจัดวางผังเมืองและได้ร่วมคิดการวางผังเมืองในอนาคต 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกรายการคือได้ร่วมตัดสินใจในการวางผังเมืองการลง
ความเห็นได้เคยสอบถามประชาชนเพ่ือน าไปประกอบการวางผังเมืองได้ร่วมตัดสินใจในการก าหนด
เขตพ้ืนที่และได้ร่วมเมื่อมีการประชุมได้ร่วมตัดสินใจในปัญหาต่างๆ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ (ด าเนินการ) มีระดับการมีส่วนร่วมระดับมาก 4 รายการคือได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการด าเนินงานวางผังเมืองได้เข้ามาประสานกับหน่วยงานราชการในการด าเนินงานท าผังเมืองได้
เข้าร่วมปฏิบัติดูแลพ้ืนที่ทางธรรมชาติให้คงอยู่ในการวางผังเมืองได้เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติในการ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและระดับปานกลาง 1 รายการคือได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลใน
การปฏิบัติ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกรายการคือ
ได้ประโยชน์ด้านไฟฟ้าประปาในการก าหนดเขตชุมชนเมืองได้รับผลประโยชน์ในการวางผังเมืองได้
ประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณในอนาคตได้ค่าตอบแทนในการวางผังเมืองและได้รับประโยชน์ใน
เขตพ้ืนที่ที่ดินอยู่ในเขตผังเมือง 5) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงานมีระดับการมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกรายการคือสามารถติดตามผลการด าเนินงานในการวางผังเมืองได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการติดตามผลการวางผังเมืองได้ติดตามผลการวางผังเมืองสามารถน ามาใช้บังคับ
เป็นกรรมการติดตามผลการวางผังเมืองได้ติดตามผลการวางผังเมืองสามารถน ามาใช้บังคับเป็น
กฎหมายไดจ้ริงมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดท าผังเมืองและได้เข้ามาร่วมควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวางผังเมือง 
 
 
 
---------------------------------------- 
 37เสกสรร กุลพานิช.“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองชุมชน ต าบลตาขัน 
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง”,(รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550). 
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เอกสิทธิ์ สุทธิศาสนกุล38ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ อาชีพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในต าบล การเป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคม ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาวะผู้น า มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนเพศ อายุ
และรายได้ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ประชาชนจะมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์สูงสุด รองลงมา ได้แก่ ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมค้นหา
ปัญหาร่วมตรวจสอบและร่วมติดตามผลมีค่าต่ าสุด ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------- 
 38เอกสิทธิ์ สุทธิศาสนกุล,“ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครอง 
สวนทองถิน่ขององคการบริหารสวนต าบลจังหวัดกาญจนบุรี”,(วิทยานิพนธปริญญาศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต.สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545). 
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยความส าเร็จในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองการสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชนกรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุนชน
เทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีกรอบแนวคิด ตามแผนภาพที่ 2.4ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
    (Independent Variable)     (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

การบริหารจัดการแบบหุ้นส่วน
(Management) 

การสร้างพันธมิตร 
การสร้างความเป็น
หุ้นส่วน และการมี

ส่วนร่วม 
(Partnership) 

แรงจูงใจที่ได้รับจากมูลค่าที่ดินที่
เพ่ิมข้ึนหลังจากการจัดรูปที่ดินเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ (Motivate) 

ความเป็นธรรมที่ได้รับจากการ
จัดสรรปันส่วนที่ดิน(Fairness) 

ค่าชดเชยที่ได้รับจากการจัดรูปที่ดิน
(Compensation) 

ความเชื่อมั่นต่อนโยบายและแนวทางการ
พัฒนา (Trust & Confidence) 

ความส าเร็จในการ
จัดรูปท่ีดินเพื่อ

พัฒนาพ้ืนท่ีตามผัง
เมือง (Success) 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารโครงการ
(Leadership) 
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บทที่ 3 
ความเป็นมาของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง 

 

การศึกษาวิจัย เรื่องการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองด้วยการสร้างความเป็น
หุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุนชน
เทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีความจ าเป็นและความส าคัญในการจัดรูป
ที่ดินเพ่ือการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง ดังนี้ 

3.1 ความจ าเป็นในการจัดรูปท่ีดินของประเทศไทย 

จากบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท าให้ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการ
คมนาคมขนส่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่งผลให้ระบบ การคมนาคม ระบบโครงข่ายถนนมีบทบาทส าคัญมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของประชาชนคนไทยในเมืองและในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจสูงที่ได้เปลี่ยนรูปแบบ
จากการพึ่งพาแม่น้ าล าคลองมาเป็นการคมนาคมทางถนนแทน ท าให้พ้ืนที่อาศัยหรือพ้ืนที่เกษตรกรรม
ของประชาชนในหลายพ้ืนที่กลายเป็นพ้ืนที่ตาบอด และเกิดปัญหามีพ้ืนที่ตาบอดจ านวนมากกระจาย
อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

เนื่องจากเมื่อถนนมีบทบาทส าคัญมากขึ้น รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน และวิถีชีวิตของคน
ไทยก็ได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่ต้องการความสะดวก สบายและความรวดเร็วในด ารงชีพ และ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพต่างๆมีมากขึ้น ดังนั้นประชาชนจึงต้องพ่ึงพาระบบการคมนาคมขนส่ง
ทางถนนเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนหรือเจ้าของพ้ืนที่ ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตาบอด หรือมี
ที่ดินอยู่ในพื้นท่ีตาบอดมีความเดือดร้อนในประกอบอาชีพและการเข้า – ออกสู่ถนนสายหลัก ส่งผลให้
เจ้าของพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาดังกล่าว เกิดความพยายามในการหาทางออกจากที่ดินตาบอดเพ่ือ
เชื่อมต่อสู่ถนนหลักเพ่ือให้สอดคล้องกับความจริงและความเจริญภายนอกพ้ืนที่  

การเกิดปัญหาที่ดินตาบอด หรือที่ดินว่างเปล่าในเขตเมือง ท าให้การพัฒนาพ้ืนที่การ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ไฟฟ้าประปา โทรศัพท์ฯลฯเข้าไม่ถึงตลอดจนที่ดินตาบอดไม่
มีทางเข้าออกหรือรูปแปลงที่ดินบิดเบี้ยวใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่สะสมกันมา
ตั้งแต่อดีตที่เกิดจากการพัฒนาเมืองอย่างเสรีและอิสระซึ่งนับวันจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆจนยากแก่การ
แก้ไขซึ่งการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการน าวิธีการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มาเพ่ือแก้ปัญหา
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ดังกล่าวจะท าให้พ้ืนที่บริเวณที่ได้รับการจัดรูปที่ดินใหม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่าและ
แปลงที่ดินเก่าก็จะได้รับการจัดแปลงที่ดินใหมก่่อให้เกิดมูลค่าที่ดินสูงขึ้นตามไปด้วย 

ดังนั้น การจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง นับเป็นวิธีการที่มีความส าคัญ
ส าหรับประเทศไทยในการพัฒนาพ้ืนที่โดยหน่วยงานภาครัฐไม่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการ
เวนคืนที่ดิน แต่สามารถใช้วิธีการจัดรูปที่ดิน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพ้ืนที่ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าใน
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองให้มีมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนโดยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามผัง
เมืองโดยการที่จัดรูปแบบของแปลงที่ดินใหม่ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  ซึ่ง
การด าเนินงานจะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องเป็นผู้ให้การสนับสนุน
ที่จะท าให้เกิดการประสานงานร่วมกับชุมชนและเจ้าของที่ดินในการพัฒนาพ้ืนที่ โดยอาศัยความ
ร่วมมือ การเข้ามีส่วนร่วมและการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนร่วมกันของเจ้าของที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การด าเนินการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเจ้าของที่ดินต้องให้ความยินยอมและเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดกาญจนบุรี 
 ในตอนนี้จะเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการจัดรูปที่ดินจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล
พ้ืนฐานในการก าหนดพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการวางผังเมือง และการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในเบื้องต้น 

3.2.1 ลักษณะทางกายภาพ 
 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ในอดีตเคย

เป็นเมืองหน้าด่านท าศึกสงครามกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วย 
ภูเขา ป่าไม้นานาพันธุ์ มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นล าดับที่ 3 ของประเทศ เนื้อที่ 19,483 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 12,176,968 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 7.4 ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่ถือครองทางเกษตร 2.4 ล้าน
ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระยะทางประมาณ 371 กิโลเมตร 
ประกอบด้วยช่องทางเข้าออก ประมาณ 43 ช่องทาง  

จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 129 
กิโลเมตร ตามเส้นทางสายนครปฐม – บ้านโป่ง – กาญจนบุรี โดยมี 

 ทิศเหนือ ติดต่อ จังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี 
ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันตก ติดต่อ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
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แผนภาพที่ 3.1แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        แผนที่ที่มา: ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี 

3.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นป่าไม้และภูเขา พ้ืนที่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือ เป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับเนินเขาเตี้ยๆ แต่แห้งแล้ง 
พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบ มีความอุดมสมบูรณ์ 
เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพท้องที่กว้างขวางมาก ลักษณะของภูมิอากาศจึงแตกต่างกันไป 
บริเวณที่ราบจะมีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตก ส่วนบริเวณที่
เป็นป่าและภูเขาจะแตกต่างไปคือ ในฤดูร้อนจะร้อนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี 

3.2.3 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 จังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ ล าน้ าแควน้อย แควใหญ่ และ
แม่กลอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้สร้างเขื่อนกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าถึง 
3 เขื่อน ได้แก่ 1) เขื่อนวชิราลงกรณ์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอทองผาภูมิ 2)เขื่อนศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ใน
อ าเภอศรีสวัสดิ์ และ 3) เขื่อนท่าทุ่งนา ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
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3.2.4 เขตการปกครอง 

 จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย การบริหารราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในระดับอ าเภอ โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 

1) ระดับอ าเภอ 13 อ าเภอ  
2) ระดับต าบล 95 ต าบล และ 959 หมู่บ้าน  
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  

3.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  
3.2) เทศบาลเมือง 2 แห่ง 
3.3) เทศบาลต าบล 41 แห่ง  
3.4) องค์การบริหารส่วนต าบล 78 แห่ง  

3.2.5 ประชากร 

 ข้อมูลประชากรของจังหวัดกาญจนบุรี ณ ปี 2557 พบว่ามีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 
838,269 คน แบ่งเป็นชาย 420,467 คน หญิง 417,132 คน อ าเภอที่มีประชากรมากที่ สุดได้แก่ 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรีมีจ านวน 91,130 คน รองลงมาได้แก่ อ าเภอท่ามะกาจ านวน 90,562 คน และ
อ าเภอท่าม่วงมีจ านวน 56,223 คน 

3.2.6 ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน 
  ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชากรในจังหวัดกาญจนบุรี จะตั้งถิ่นฐานกระจายตัว
อยู่ในทุกอ าเภอ และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ราบ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานกระจุกตัวอยู่ในอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี รองลงมาได้แก่ อ าเภอท่ามะกา โดยมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่เป็นแบบผสมระหว่าง
ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยจ าแนกตามลักษณะ ดังนี้ 

1) ด้านอาชีพ (Occupation) 
 1.1) ชุมชนชนบทเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยประชากรและครอบครัวที่ 

ประกอบอาชีพการเกษตรส่วนอาชีพอ่ืน ๆมีน้อยกว่าอาชีพเกษตรกรรม 
   1.2) ชุมชนเมืองประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับเครื่องจักรกล 
อุตสาหกรรม การค้าพาณิชยกรรมนักวิชาการ การปกครองและอาชีพอ่ืน ๆที่ไม่ใช่เกษตรกรรม 

2) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
 2.1) ชุมชนชนบทเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติและมีอิทธิพลต่อ 

สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติโดยตรง 
 2.2) ชุมชนเมืองสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและ 
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มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนประชาชนห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 

3) ด้านขนาดของชุมชน (Size of community) 
 3.1) ชุมชนชนบทเป็นชุมชนของเกษตรกรขนาดเล็กๆแต่ใช้พ้ืนที่ขนาด 

ใหญ่ในการประกอบอาชีพ 
   3.2) ชุมชนเมืองเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขนาดของชุมชนจะมีความสัมพันธ์ 
กับความเป็นเมือง 

4) ด้านความหนาแน่นของประชากร (Density of population) 
4.1) ชุมชนชนบทความหนาแน่นของประชากรในชนบทจะต่ ากว่าในเมือง
4.2) ชุมชนเมืองความหนาแน่นของประชากรสูงกว่าชนบทและมีความ 

สัมพันธ์กับความเป็นเมือง 
 

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงพื้นท่ี อ าเภอและจ านวนประชากรของจังหวัดกาญจนบุรี 

 

อ าเภอ จ านวนประชากร ขนาดพื้นที่ ความ
หนาแน่น ชาย หญิง รวม 

รวมจังหวัดกาญจนบุรี 220,467 417,132 838,269 19,483.14 43.03 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 50,396 40,734 91,130 1,236.28 73.71 

อ าเภอไทรโยค 23,879 22,845 46,724 2,728.92 17.12 

อ าเภอบ่อพลอย 23,540 23,364 46,904 967.22 48.49 

อ าเภอศรีสวัสด์ 12,301 11,482 23,783 3,295.95 7.21 

อ าเภอท่ามะกา 44,147 46,425 90,562 340.81 264.72 

อ าเภอท่าม่วง 27,434 28,789 56,223 610.97 92.02 

อ าเภอทองผาภูมิ 28,829 26,244 55,073 3,655.17 15.07 

อ าเภอสังขละ 16,191 14,982 31,173 3,349.38 9.31 

อ าเภอพนมทวน 25,589 26,822 52,511 535.77 97.82 
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ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงพื้นที่ อ าเภอและจ านวนประชากรของจังหวัดกาญจนบุรี(ต่อ) 

 

อ าเภอ จ านวนประชากร ขนาดพื้นที่ ความ
หนาแน่น ชาย หญิง รวม 

อ าเภอพนมทวน 25,589 26,822 52,511 535.77 97.82 

อ าเภอเลาขวัญ 27,935 28,236 56,171 831.30 67.57 

อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 16,594 16,547 33,141 807.14 41.06 

อ าเภอหนองปรือ 15,486 15,113 30,599 502.23 60.93 

อ าเภอห้วยกระเจา 16,500 17,164 33,664 622.00 54.12 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี, 2557 

3.3 ความส าคัญของเทศบาลต าบลปากแพรก 
ต าบลปากแพรกจัดตั้งเป็นต าบลตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 และตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง

กาญจนบุรีล้อมรอบเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมีสภาต าบลปากแพรกตามประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 326 ได้ยกฐานะเป็น สภาต าบลนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพ.ศ.2537 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 2 มีนาคม 2538 ได้รับการพิจารณาประกาศจัดตั้งจาก
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก มีฐานะเป็นนิติบุคคลและหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกได้จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลปาก
แพรกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
12) พ.ศ.2546 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 โดยให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 มีขนาดพื้นที่ประมาณ 29,875 ไร่ 

โดยเทศบาลต าบลปากแพรกซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผัง
เมืองนั้นมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขาและที่ราบริมแม่น้ าดินมีลักษณะเป็นกรวดทรายลูกรัง 
และดินดานและมีโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองขนาดพ้ืนที่ประมาณ 200 ไร่ ซึ่งอยู่
ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพ้ืนที่มีที่ดินตาบอดมีล าห้วยและทางรถไฟผ่านพ้ืนที่ ไม่มี
ทางเข้าออกจากที่ดินสู่ถนนสัญจรและพ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ระหว่างถนนพัฒนากาญจน์และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข323 (ตอนเลี่ยงเมือง) ดังนี้  
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ทิศเหนืออยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 (ตอนเลี่ยงเมือง) ซึ่งมีรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mix Land Use) ระหว่างเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม โดยมีย่าน
การค้าทีเ่ป็นบริเวณพาณิชยกรรมของชุมชนที่ส าคัญคือย่านการค้าถนนบวรถนนประสิทธิสงครามถนน
ปากแพรกถนนแสงชูโตและพ้ืนที่ตอนเหนือถนนไปอู่ทอง (ชุมชนปากแพรก) ซึ่งชุมชนบริเวณนี้เป็นต้น
ก าเนิดของชุมชนเมืองกาญจนบุรีในปัจจุบัน 

ทิศใต้อยู่ติดทางรถไฟสายกาญจนบุรี – กรงุเทพมหานคร และถนนพัฒนากาญจน์ 

 
แผนภาพที่ 3.2 แผนที่แสดงบริเวณพ้ืนที่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

เทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
แผนที่ : ที่มา“ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี” 
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3.4 โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เทศบาลต าบลปากแพรก 

3.4.1 ความจ าเป็นของโครงการ 

จากสภาพปัญหาของพัฒนาและการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมที่
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตาบอด ซึ่งมีความ
ยากล าบาก และมีความเดือดร้อนในด้านการคมนาคม ขนส่ง ที่เชื่อมโยงสู่ถนนสายหลักในพ้ืนที่ และ
ถึงแม้ว่าในอดีตจะมีหน่วยงานภาครัฐอ่ืนเข้าไปด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จและไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี ร่วมกับเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้เสนอโครงการจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลต าบลปากแพรกตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 
2547 และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีมติให้เห็นชอบ
โครงการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีด าเนิน
โครงการด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 ซึ่งวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นับว่า เป็นเครื่องมือส าคัญ ก่อให้เกิดผล
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ได้มีการก าหนดแนวทางใน
การก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน เนื่องจากวิธีการเวนคืนที่ดินนั้นรัฐบาลจะต้อง
ใช้งบประมาณจ านวนมากในการจ่ายค่าเวนคืนที่ดินซึ่งไม่เป็นผลดีกับภาระค่าใช้งบประมาณของ
ประเทศในอนาคต อีกทั้งการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ยังเป็นการส่งเสริมให้เอกชน(เจ้าของที่ดิน) 
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเมืองและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดระบบโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่  รวมถึงการ
เพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินของประชาชน(เจ้าของที่ดิน)อีกทางหนึ่งด้วย 

3.4.2 ประชากร 

 โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุนชนเทศบาลต าบลปากแพรก 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 200 ไร่ มีเจ้าของที่ดินจ านวน 66 ราย และมี
โฉนดที่ดินทั้งหมด 84 แปลง 

3.4.3 แนวทางการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 แนวทางการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เจ้าของที่ดินต้องร่วมรับภาระคือการปัน
ส่วนที่ดินบางส่วนของตนมาเพ่ือก่อสร้างถนนและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆตลอดจนเป็นพ้ืนที่จัดหา
ประโยชน์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการด าเนินการ ซึ่งการปันส่วนที่ดินนั้นมีหลักการค านวณที่ชัดเจน 
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ตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการด ารงรักษากรรมสิทธิ์และทรัพย์สินของประชาชนให้คงอยู่ เมื่อที่ดินได้รับ
การพัฒนาแล้วเจ้าของที่ดินยังคงอยู่ในที่ดินเดิมหรือใกล้เคียงโดยไม่ต้องย้ายออกไปดังเช่นวิธีการ
เวนคืนที่ดิน และเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ เช่น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเวนคืน ลดปัญหาท างาน
ซ้ าซ้อนถนนได้มาตรฐานมีระบบจราจรที่ดี เกิดการพัฒนาที่ว่างในเมือง ลดการขยายตัวตามแนวถนน 
บ้านเมืองสวยงามเป็นระเบียบ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นประโยชน์ต่อ
ภาคเอกชน ช่วยเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินไม่ต้องโดนเวนคืนที่ดิน ไม่ต้องย้ายที่อยู่ไปที่อ่ืน แก้ปัญหาการ
กว้านซื้อท่ีดิน ไม่ต้องรอภาครัฐมาพัฒนาให้ โดยราษฏร์ร่วมรัฐพัฒนาร่วมกันที่ดินมีทางเข้าออกได้ เกิด
ความเป็นธรรม สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น 

ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. ขั้นตอนและกระบวนการเพื่อขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการส่วนจังหวัด 

1) ตรวจสอบพื้นท่ีและจัดเตรียมโครงการเบื้องต้น 
2) ส ารวจสภาพภูมิประเทศและหมุดอ้างอิง และก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ของ 

โครงการเบื้องต้น 
3) ประชุมชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของเจ้าของที่ดินในพ้ืนที่โครงการ  

จัดตั้งสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
4) ก าหนดนโยบายและจัดท าแนวความคิดในการพัฒนาแผนผังการด าเนินงาน  

ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดิน 
5) เสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วนจังหวัดเพ่ือเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
6) คณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการแล้วเสร็จ  

180 วัน และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
2. ขั้นตอนและกระบวนการหลังจากได้รับอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการส่วนจังหวัด 

1) ประชุมเจ้าของที่ดินเพ่ือส ารวจ รังวัด และสอบเขตแปลงที่ดินในพ้ืนที่ 
2) ประชุมเจ้าของที่ดินเพ่ือส ารวจพื้นที่เพ่ือประเมินราคาทรัพย์สิน (ท่ีดิน  

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ก่อนโครงการ 
3) ประชุมเจ้าของที่ดินเพ่ือก าหนดผังที่ดินแปลงใหม่ 
4) ประชุมเจ้าของทีด่ินเพื่อก าหนดโครงการพัฒนาในพื้นที่ 
5) ประชุมเจ้าของที่ดินเพ่ือออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงใหม่ 
6) ประชุมเจ้าของที่ดินเพ่ือประเมินราคาที่ดินแปลงใหม่ (เพ่ือน ามาตกลงช าระ 

ค่าชดเชย) 
7) ประชุมเจ้าของที่ดินเพ่ือตกลงช าระค่าชดเชย 
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8) ประชุมเจ้าของที่ดินเพ่ือก าหนดแผนการโยกย้าย รื้อย้าย อาคารสิ่งปลูกสร้าง 
9) ส ารวจ ออกแบบเพื่อการก่อสร้างและการพัฒนาในพ้ืนที่ 
10) ด าเนินการก่อสร้างและพัฒนาในพื้นที่ 
11) เสนอคณะกรรมการส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบในขั้นตอนที่ 3 – 7 
12) ประชุมเจ้าของที่ดินเพ่ือออกเอกสารสิทธิ์ใหม่และช าระมูลค่าเพ่ิมหรือลด 
13) คณะกรรมการส่วนจังหวัดประกาศสิ้นสุดโครงการในราชกิจจานุเบกษา 

3.4.4 บทบาทและกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที ่

 หลังจากท่ีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วนจังหวัด ได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 
2556 แล้ว คณะกรรมการส่วนจังหวัดก็ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
โดยมีหน้าที่ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยให้ค าปรึกษาแก่ผู้
ด าเนินโครงการในการก าหนดแผน ก าหนดแปลงที่ดินใหม่ ค่าชดเชย การประเมินราคาที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ การบริหารที่ดิน การจัดหาประโยชน์ แผนการเงินและด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็น  

ในส่วนของที่ปรึกษาโครงการซึ่งได้แก่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดประชุมให้ค าปรึกษา แก่เจ้าของที่ดินเก่ียวกับการจัดท าผังแปลงที่ดินใหม่ของ 
โครงการ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การค านวณอัตราปันส่วนที่ดิน และการ
ก าหนดแนวทางการประเมินราคาค่าชดเชยอาคารที่อยู่ในแนวถนนเพ่ือท าการรื้อย้าย และก่ อสร้าง
อาคารใหม่ทดแทน ซึ่งมีทั้งสิ้น 9 หลัง โดยอยู่ในพ้ืนที่การรถไฟ 8 หลัง และมีมติให้จ่ายเงินค่าชดเชย
ราคาสิ่งปลูกสร้าง โดยพิจารณาตามราคาประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และได้แต่งตั้ง
คณะท างานเจรจาต่อรองค่าทดแทนในโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวด้วย 

2. ประชุมเจ้าของที่ดิน เพ่ือชี้แจงผังการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ การปันส่วนที่ดินการ 
และการก่อสร้างถนน  

3. ประสานส านักงานท่ีดินจังหวัดกาญจนบุรี ส ารวจรังวัดแปลงที่ดินและแปลง 
ที่ดินสาธารณะภายในโครงการเพื่อน ามาใช้ประกอบในการค านวณพื้นที่ดินแปลงใหม่ 

4. เสนอคณะกรรมการส่วนจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอรับเงิน 
อุดหนุนจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือการก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ในบริเวณพ้ืนที่ที่ผ่านการรถไฟ ได้แก่ การก่อสร้างถนนในเขตทางรถไฟและ
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ส่วนประกอบอ่ืนๆตามมาตรฐานของการรถไฟ (เครื่องกั้นซุ้มที่ปิด – เปิด ที่หยุดรถ บ้านพักพนักงาน 
เป็นต้น) 

5. ก าหนดพ้ืนที่ และรูปแบบในการจ าหน่ายที่ดินแปลงจัดหาประโยชน์จ านวน 4  

แปลง เพ่ือน ามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ (ค่าชดเชยอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในแนวถนน 

10,712,460 บาท และค่าก่อสร้างรั้วบางส่วนที่อยู่ในแนวถนนและถูกรื้อย้ายเป็นเงิน 180,000 บาท) 

6. แต่งตั้งคณะท างานจ าหน่ายที่ดินแปลงจัดหาประโยชน์จ านวน 4 แปลง  
เพ่ือน ามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 

7. กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกองบูรณะและบ ารุงรักษา ด าเนินการก่อสร้าง 
ถนนและสิ่งประกอบในโครงการ 

8. ผลการด าเนินการก่อสร้างถนนและสิ่งประกอบในโครงการ ประกอบด้วย 
8.1 ถนนสาย ก. ด าเนินการกรุยทาง ปรับเกลี่ย บดอัดคันทางเดินแล้วบดทับ  

ถมที่ดินรองพ้ืนทาง (ลูกรัง) พร้อมวางท่อ คสล. และก่อสร้างสะพานโดยการเจาะส ารวจชั้นดิน และ
ตอกเสาเข็ม คสล. พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

8.2 ถนนสาย ข. ด าเนินการกรุยทางเกลี่ย บดอัดคันทางเดิน ถมดิน รองพ้ืนทาง  
งานบ่อพัก และวางท่อระบายน้ า 

8.3 ถนนสาย ค. ด าเนินการกรุยทางเกลี่ย บดอัดคันทางเดิน ถมดิน รองพ้ืนทาง  
งานบ่อพัก และวางท่อระบายน้ า พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานและวางท่อลอดเหลี่ยม 

3.4.5 ความส าเร็จของโครงการ 

 ความส าเร็จของโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองต าบลปากแพรก 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ณ 30 เมษายน 2559 เกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแล้วร้อยละ99 
ส่วนขั้นตอนที่เหลืออยู่ คือ เหลือในกระบวนการของการออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่เท่ านั้นซึ่ง
ความส าเร็จของโครงการดังกล่าว เกิดจากกระบวนการด าเนินงานที่มีการประชุมประชาชน มีการ
ระดมความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ รวมถึงการบริหารจัดการ
แบบหุ้นส่วนที่ให้ประชาชน (เจ้าของที่ดิน) เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกขั้นตอน โดยเริ่ม
ตั้งแต่ การก าหนดพ้ืนที่โครงการ การลงนามให้ความยินยอมในการใช้พ้ืนที่ การจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ 
การจัดสรรปันส่วนที่ดินใหม่ รวมถึงการก าหนดพ้ืนที่จัดหาประโยชน์ พ้ืนที่สาธารณะ และการตกลง
ช าระค่าชดเชย เป็นต้น  
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ดังนั้น จากความส าเร็จของโครงการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและได้ด าเนินการ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดรูปที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผัง
เมืองของชุมชนเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยการสร้างความเป็น
หุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จในการจัดรูปที่ดินแบบการเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน 

 
การวิเคราะห์แนวทางการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองด้วยการสร้างความ

เป็นหุ้นส่วนร่วมกับชุมชน กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุนชน
เทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ความส าเร็จของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองแบบการเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน และปัญหา 
อุปสรรค ในกระบวนการสร้างการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันของประชาชนในพ้ืนที่กับหน่วยงานภาครัฐ 
(Public Private Partnership; PPP)ในการด าเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง พร้อม
ทั้งเสนอแนะแนวทางการในการกระบวนการสร้างการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคส่วนอื่นๆซ่ึงมีผลการวิเคราะห ์ดังนี้ 

1. แนวทางการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองแบบการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน 
2. ปัจจัยความส าเร็จของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองแบบการเป็น

หุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน 
3. บทบาทของการมีส่วนร่วมแบบการเป็นหุ้นส่วนและการเป็นพันธมิตรร่วมกันกับชุมชนในการ

จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
4. ปัญหา อุปสรรค ในกระบวนการสร้างการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันของประชาชนในพื้นท่ี 
5. แนวทางการในการกระบวนการสร้างการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐกับภาคส่วนอื่นๆ 

4.1 แนวทางการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองแบบการเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน 
การวิเคราะห์แนวทางการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองแบบการเป็นหุ้นส่วน

ร่วมกันกับชุมชนของโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรีผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร รายงานการประชุมของส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เทศบาลต าบลปากแพรก 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว มีผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

 4.1.1 ระยะแรกก่อนเริ่มด าเนินโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 ระยะแรกก่อนเริ่มด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่นั้น ประชาชนที่อาศัย

อยู่ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการจัดรูปที่ดิน แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 ประกาศบังคับใช้ 
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และกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจะได้
เผยแพร่ ประกาศ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 แล้วก็ตาม แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ก็ยังไม่ทราบ และไม่
เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่ให้ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินในระยะแรกๆ  

จนกระทั่งได้มีเจ้าหน้าที่ของส านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพ้ืนที่ 
เพ่ือส ารวจพื้นที่ และพบกับเจ้าของที่ดินทุกแปลง โดยได้ท าการชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา การ
พัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับข้อดี – ข้อเสีย และผลประโยชน์ที่คาดว่า
เจ้าของที่ดินจะได้รับเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ให้เจ้าของที่ดินทุกแปลงทราบข้อมูลในเบื้องต้น เพ่ื อ
ประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว 
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประยุกต์ใช้รูปแบบของการบริหารงานแบบพันธมิตร โดยให้เจ้าของ
แปลงที่ดินเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งในเบื้องต้นก่อนเริ่มด าเนิน
โครงการจัดรูปที่ดิน เจ้าหน้าที่ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประยุกต์ใช้
รูปแบบและแนวทางในการด าเนินงานโดยการสร้างพันธมิตร โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ พร้อมทั้งก าหนดกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
ผลประโยชน์โดยตรงในการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งในที่นี้คือกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของแปลงที่ดินที่อยู่ใน
ขอบเขตของโครงการจัดรูปที่ดิน ให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นพันธมิตรร่วมกันในการด าเนินงาน 

2) มีการริเริ่มและสร้างความสัมพันธ์ พร้อมทั้งติดต่อสื่อสาร และท าความเข้าใจกับ 
เจ้าของแปลงที่ดิน หรือกลุ่มพันธมิตรอย่างสม่ าเสมอ เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา รวมถึงข้อดี 
ข้อเสีย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนา เพื่อให้เจ้าของที่ดินเห็นประโยชน์และสมัครใจที่จะเข้าร่วม
ในการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลานานในการติดต่อ สื่อสาร และประสาน ประชุม ท า
ความเข้าใจกับประชาชน จนกว่าที่เจ้าของที่ดินจะยินยอมเข้าร่วมในโครงการจัดรูปที่ดิน ซึ่งใน
ระยะแรกเจ้าของที่ดินบางแปลงก็ไม่ยินยอมที่จะเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวก็มี เนื่องจากเกรงว่าจะ
เสียประโยชน์ หรือเสียที่ดินบางส่วนไป เป็นต้น 

3) เมื่อเจ้าของที่ดินยินยอมที่จะเข้าร่วมโครงการ ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการก็ 
ได้ท าข้อตกลงเพ่ือให้เจ้าของแปลงที่ดินยินยอมในการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ พร้อมทั้งวางแผนการ
ด าเนินงานตามระเบียบในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2547 ต่อไป เช่นการตั้งคณะท างานการตั้ง
คณะกรรมการจังหวัดเป็นต้น 

โดยการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินในเบื้องต้น มีขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
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1) เจ้าหน้าที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้ส ารวจพื้นที่ 
เทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามี พ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตาบอดไม่มีทางเข้า–
ออกติดถนนมีจ านวนประมาณ 200 ไร่ ประกอบด้วยแปลงที่ดิน 84 แปลง เจ้าของที่ดิน 66 ราย 

2) เจ้าหน้าที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้ศึกษาภาพรวมของ 
พ้ืนที่และวางแผนแม่บทโครงการ ร่างผังที่ดินแปลงใหม่เบื้องต้น พร้อมทั้งลงพ้ืนที่เพ่ือพบกับเจ้าของ
แปลงที่ดินทุกแปลง เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินให้
เจ้าของที่ดินทุกแปลงทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการ 

3) จัดประชุมประชาชน เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและการพัฒนาพื้นที่ด้วย 
วิธีการจัดรูปที่ดิน และให้เจ้าของที่ดินเข้าเซ็นต์หนังสือเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งยินยอมในการให้
เจ้าหน้าที่ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีบริหารจัดการโดยการจัดรูปที่ดิน
แปลงใหม่และการปันส่วนที่ดิน 

4.1.2 ระยะระหว่างการจัดรูปท่ีดินแปลงใหม่และการปันส่วนที่ดิน 
  หลังจากเจ้าของแปลงที่ดินให้ความยินยอมและท าข้อตกลงร่วมกันในการจัดรูปที่ดิน
แล้ว ซึ่งเข้าสู่ช่วงในระหว่างการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่และการปันส่วนที่ดิน เจ้าหน้าที่ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการจัดประชุมเจ้าของที่ดินหลายครั้ง มีการติดต่อสื่อสาร
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงมีการเจรจาต่อรอง และการจัดการความขัดแย้งที่จะ
เกิดข้ึนจากการจัดสันปันส่วน หรือการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ ซึ่งต้องด าเนินการให้เกิดประโยชน์แก่ทุก
ฝ่าย (Win –Win)ในการก าหนดแปลงที่ดินใหม่ รวมทั้งการประเมินราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 
การบริหารที่ดิน การจ่ายค่าชดเชย การจัดหาประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งมีการจัดประชุมหลายครั้ง จนกว่า
จะมีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ ซึ่งมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบพื้นท่ีและการจัดเตรียมโครงการเบื้องต้น 
2. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
3. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของเจ้าของที่ดิน 
4. จัดตั้งสมาคมจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ (กรณีท่ีด าเนินโครงการโดยสมาคม) 
5. เสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่ออนุมัติโครงการ 

เบื้องต้น 
6. ส ารวจสภาพพ้ืนที่และกรรมสิทธิ์แปลงที่ดิน  
7. ส ารวจประเมินราคาท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างก่อนโครงการ (จ้างที่ปรึกษา) 
8. ก าหนดนโยบายและจัดท าแนวความคิดในการพัฒนา 

8.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ แนวคิดในการพัฒนา 
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8.2 ก าหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
8.3 ก าหนดผังโครงข่ายสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
8.4 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของเจ้าของที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9. ก าหนดแผนผังรายละเอียดโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
9.1 ก าหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
9.2 ก าหนดผังโครงข่ายสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
9.3 รายละเอียดแผนการพัฒนาและแผนการเงิน 
9.4 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของเจ้าของที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

10. ออกแบบผังจัดรูปที่ดินใหม่เบื้องต้น 
10.1 ประเมินมูลค่าท่ีดินเพ่ือการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่  
10.2 ออกแบบผังจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ 
10.3  ประชุมรับฟังความคิดเห็นของเจ้าของที่ดิน 

11 เสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ส่วนจังหวัดเพ่ืออนุมัติโครงการ 
12 คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอนุมัติโครงการ 
13 ก าหนดจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ชั่วคราว 
14 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของเจ้าของที่ดิน 
15 รังวัดแปลงที่ดินใหม่ 
16 ตกลงช าระค่าชดเชย 
17 รื้อยา้ยอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
18 ก่อสร้างโครงการพัฒนาในพ้ืนที่โครงการ 
19 ประเมินราคาที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้างหลังโครงการ 
20 ช าระมูลค่าเพ่ิมหรือลด 
21 ออกเอกสารสิทธิ์ใหม่ 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองเทศบาลต าบลปาก
แพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 พบว่าผลการ
ด าเนินโครงการสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

1. การออกเอกสารสิทธิ์ใหม่ อยู่ระหว่างการออกเอกสารสิทธิ์ใหม่จากส านักงานที่ดิน 

จังหวัดและเม่ือได้เอกสารสิทธิ์ครบก็จะส่งมอบให้กับเจ้าของแปลงที่ดินทุกคนต่อไป 

2. การก่อสร้างและพัฒนาในพ้ืนที่โครงการ ซึ่งประกอบด้วยการก่อสร้างโครงสร้าง 
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พ้ืนฐานต่างๆ เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า สวนสาธารณะ และอ่ืนๆ กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยกอง
บูรณะและบ ารุงรักษาได้อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างถนนในพ้ืนที่โครง ส่วนงานระบบประปา และ
ไฟฟ้าก็ได้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการติดตั้งในพื้นที่แล้ว 
 
แผนภาพที่ 4.1 แผนภาพแสดงผังการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ 

 

ที่มา : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี, 2558 

4.2 ปัจจัยความส าเร็จของการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองแบบการเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองแบบ
การเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชนของโครกรงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองเทศบาลต าบล
ปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นโดยใช้
แบบสอบถามกับของเจ้าของที่ดิน และใช้แบบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการศึกษา
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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4.2.1 ผลการวิเคราะห์ในส่วนของเจ้าของท่ีดิน 

 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 เจ้าของแปลงที่ดินที่เข้าร่วมในโครงการจัดรูปที่ดินเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีทั้งหมด 63 ราย 82 แปลง โดยแบ่งเป็น นิติบุคคลจ านวน 4 ราย และ
บุคคลธรรมดา 59 ราย และผู้ศึกษาได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามกับเจ้าของ
ที่ดิน ทั้งหมดจ านวน 59 ราย ซึ่งผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานที่อยู่อาศัย สถานะ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ดังนี้ 

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปในส่วนของเจ้าของที่ดินในการตอบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   

   1.1 ชาย 29 49.2 

   1.2 หญิง 30 50.8 

รวม 59 100 

2. อายุ   

  2.1 ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 30 ปี 7 11.9 

  2.2 31 – 40 ปี 15 25.4 

  2.3 41 – 50 ปี 24 40.7 

  2.4 มากกว่า 51 ปี 13 22 

รวม 59 100 
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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปในส่วนของเจ้าของที่ดินในการตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

สถานภาพ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 

3. สถานที่อยู่อาศัย   

  3.1 อาศัยอยู่ในต าบลปากแพรก 49 83.1 

  3.2 อาศัยอยู่นอกพ้ืนที่ต าบลปากแพรก 10 16.9 

รวม 59 100 

4. สถานะ   

   4.1 เจ้าของแปลงที่ดินในโครงการ 47 79.7 

   4.2 ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ร่วม 10 16.9 

   4.3 อ่ืนๆ 2 3.4 

รวม 59 100 

5. ระดับการศึกษา   

  5.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 37 62.7 

  5.2 ปริญญาตรี 19 32.2 

  5.3 ปริญญาโท 3 5.1 

  5.4 ปริญญาเอกหรือสูงกว่า - - 

รวม 59 100 
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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปในส่วนของเจ้าของที่ดินในการตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

สถานภาพ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 

6. อาชีพ   

   6.1 รับราชการ 19 32.2 

   6.2 พนักงานบริษัทเอกชน 14 23.7 

   6.3 ธุรกิจส่วนตัว 9 15.3 

   6.4 ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป 11 18.6 

   6.5 นักเรียน/นักศึกษา 2 3.4 

   6.6 ค้าขาย 4 6.8 

รวม 59 100 

 

จากตารางที่ 4.1 ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 59 คนพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 50.8   ด้านอายุพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปีจ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 40.7  รองลงมาคือ
อายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปีจ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 25.4 และกลุ่มอายุที่มีจ านวนน้อยที่สุดคือ
อายุน้อยกว่า 30 ปีจ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 11.9ด้านสถานที่อยู่อาศัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในต าบลปากแพรกจ านวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 83.1 ด้านสถานะพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดินจ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 79.7 ระดับการศึกษาผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 62.7 
รองลงมาคือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2และผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ จ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 32.2 รองลงมาคือพนักงาน
บริษัทเอกชนจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 และน้อยที่สุดคือนักเรียน/นักศึกษาจ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.4 
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2) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิธีการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชนตามแบบสอบถามซึ่งมีปัจจัยส าคัญ 6 
ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านแรงจูงใจ 
2. ด้านความเป็นธรรมที่ได้รับในการปันส่วนที่ดิน 
3. ด้านค่าชดเชย 
4. ด้านความเชื่อมั่นต่อโครงการ 
5. ด้านการบริหารจัดการแบบมีหุ้นส่วน 
6. ด้านการมีภาวะผู้น า 

โดยแบบสอบถามใช้วิธีการประมาณค่าของ Likert Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์    
การประเมิน ดังนี้  
 ระดับ 5    หมายถึง  มีระดับความส าคัญเห็นด้วยมากท่ีสุด 
 ระดับ 4    หมายถึง  มีระดับความส าคัญเห็นด้วยมาก  
 ระดับ 3    หมายถึง  มีระดับความส าคัญไม่แน่ใจ  
 ระดับ 2    หมายถึง  มีระดับความส าคัญไม่เห็นด้วย  
 ระดับ 1    หมายถึง  มีระดับความส าคัญไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 
และในส่วนของการให้คะแนน จะแบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้ 
 (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) =   5 – 1   =   0.8 
     จ านวนชั้น         5 
 
ระดับคะแนน    
 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความส าคัญเห็นด้วยมากที่สุด   
 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความส าคัญเห็นด้วยมาก   
  2.61 – 3.40   หมายถึง มีความส าคัญไม่แน่ใจ   
 1.81 – 2.60  หมายถึง มีความส าคัญไม่เห็นด้วย   
 1.00 – 1.80  หมายถึง         มีความส าคัญไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 

ระดับความส าคัญของปัจจัย 

ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ระดับ
ความส าคัญ 

1. ด้านแรงจูงใจ 4.16 .76 มาก 

1.1 ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองตั้งแต่เริ่มโครงการและ
จนแล้วเสร็จกระบวนการในการก าหนดแนว
ทางแก้ไขข้อขัดแย้งในโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ 

3.98 1.08 มาก 

1.2 ท่านทราบดีว่าการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
จะท าให้ท่านได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะ
มากขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ชุมชนในพ้ืนที่ 

4.36 .83 มากที่สุด 

1.3 ท่านคิดว่ามูลค่าทรัพย์สินหรือที่ดินที่เพ่ิมขึ้น 
หลังจากการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นั้น เป็น
แรงจูงใจส าคัญในการเข้าร่วมโครงการ 

4.15 .74 มาก 
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน(ต่อ) 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 

ระดับความส าคัญของปัจจัย 

ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ระดับ
ความส าคัญ 

2. ด้านความเป็นธรรมท่ีได้รับปันส่วนที่ดิน 4.21 .76 มากที่สุด 

2.1 ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมระดมความ
คิดเห็นเพื่อก าหนดวิธีการและแนวทางการจัดรูป
ที่ดินแปลงใหม่ 

4.19 .90 มาก 

2.2 ท่านคิดว่าท่านจะได้รับความเป็นธรรมที่ได้รับ
ปันส่วนที่ดินในการจัดสรรที่ดินแปลงใหม่ อย่าง
เป็นธรรมในการเข้าร่วมโครงการ 

4.20 .76 มาก 

2.3 ท่านเห็นด้วยกับการเสียสละพ้ืนที่ส่วนบุคคล
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาพ้ืนที่ 

4.24 .95 มากที่สุด 

3. ค่าชดเชย 4.00 .87 มาก 

3.1 ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมระดมความ
คิดเห็นเพื่อก าหนดและตกลงราคาค่าชดเชยในการ
จัดรูปที่ดิน 

3.98 1.11 มาก 

3.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อค่าชดเชยที่ได้รับจาก
การจัดรูปที่ดิน 

4.02 .78 มาก 

4. ความเชื่อม่ันต่อโครงการ 4.12 1.04 มาก 

4.1 ท่านมีความเชื่อมั่นและแนวทางการพัฒนา
พ้ืนที่ที่สามารถแก้ปัญหาที่ดินตาบอดและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีได้ 

4.14 1.05 มาก 

4.2 ท่านต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

4.10 1.06 มาก 
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน(ต่อ) 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 

ระดับความส าคัญของปัจจัย 

ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ระดับ
ความส าคัญ 

5. การบริหารจัดการแบบเป็นหุ้นส่วน 4.22 .71 มากที่สุด 

5.1 ท่านคิดว่าบริหารจัดการแบบเป็นหุ้นส่วน
ร่วมกันสามารถแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดได้ 

4.34 .76 มากที่สุด 

5.2 ท่านให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ร่วมกันพร้อมช่วยลดความขัดแย้ง เพ่ือให้โครงการ
จัดรูปที่ดินส าเร็จลุล่วง 

4.10 .85 มาก 

6. ด้านการมีภาวะผู้น า 4.14 .76 มาก 

6.1 ท่านคิดว่าการมีภาวะผู้น าของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การเจรจาต่อรอง การตัดสินใจ มีส่วนส าคัญท่ีท าให้
การจัดรูปที่ดินส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

4.17 .77 มาก 

6.2 ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดรูปที่ดินนั้นมีเพียงพอและมี
ความส าคัญที่ท าให้การจัดรูปที่ดินส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 

4.10 .86 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.14 .66 มาก 

 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า โดยภาพรวมของตัวแปรทั้งหมด 14 ข้อ มีค่าเฉลี่ย ( ̅)เท่ากับ 
4.14 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.66 อยู่ในระดับความส าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.98 – 4.36  แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินได้ให้ความส าคัญกับทุกปัจจัยในการมี
ส่วนร่วมในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ โดยมีทุกปัจจัยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ระดับมากถึงระดับมากท่ีสุด  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปัจจัยที่ 5 ด้านการ
บริหารจัดการแบบเป็นหุ้นส่วน ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
เท่ากับ 0.71 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยที่ 2ด้านความเป็นธรรมที่ได้รับปันส่วนที่ดิน ที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.76 

ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ปัจจัยที่ 3. ค่าชดเชย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.00 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  เท่ากับ 0.87  โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  ตัวแปรที่1.2 ท่าน
ทราบดีว่าการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จะท าให้ท่านได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะมากขึ้น
และเป็นประโยชน์แก่ชุมชนในพ้ืนที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 4.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
เท่ากับ 0.83 รองลงมาได้แก่ตัวแปรที่ 5.1 ท่านคิดว่าบริหารจัดการแบบเป็นหุ้นส่วนร่วมกันสามารถ
แก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดได้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 
0.76 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิธีการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชนซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเจ้าของ
ที่ดินได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการบริหารจัดการแบบเป็นหุ้นส่วนมากที่สุด โดยให้ความส าคัญว่า
การบริหารจัดการแบบเป็นหุ้นส่วนร่วมกันสามารถแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดได้เป็นอย่างดี เพราะการ
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจ านวนมาก ที่ มีความ
ต้องการแตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารจัดการแบบเป็นหุ้นส่วนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ประชาชนเจ้าของที่ดิน จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะท าให้การด าเนินโครงการจัดรูปที่ ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

สรุปผลการวิเคราะห์ พบได้ว่าการที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน เข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการ โดยใช้วิธีการที่ให้เจ้าของที่ดินเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในทุกขั้นตอน ทุก
กระบวนการด าเนินงานนั้น สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง
ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาค่าชดเชยที่ดิน หรือการไม่ได้รับการจัดสรรปันส่วน
ที่ดินที่เป็นธรรมได้ ส่งผลให้การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
และเกิดการพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดรูปที่ดินได้อย่างมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์ในส่วนของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
การศึกษาในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้เลือกสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ที่

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่เทศบาลต าบลปากแพรกโดยตรง 
จ านวน 2 คน โดยมีผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

คุณพิมพ์ใจ  บุญชูกุศล นักผังเมืองช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผัง
เมือง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ท างานเกี่ยวกับการจัด
รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี การท าโครงการจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่ต าบลปากแพรก
มีปัญหาอุปสรรคหลายเรื่อง ได้แก่ 

 1. เจ้าของที่ดินในโครงการไม่เห็นด้วยกับการปันส่วนที่ดินและผังการจัดรูปที่ดิน
แปลงใหม่ จึงต้องมีการเจรจาปรับแก้ไขหลายครั้ง 

2. การก่อสร้างถนน มีปัญหาเรื่องเสาไฟไปอยู่ในพ้ืนที่ของเจ้าของที่ดินในโครงการ 
ไม่อยู่ในเขตทาง และการก่อสร้างไม่มีทางเข้า-ออกที่ดินแปลงต่างๆ 

 3. มีอาคารอยู่ในแนวถนนที่ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ยังไม่สามารถจ่ายได้ครบทุกหลัง 
และพ้ืนที่จัดหาประโยชน์ยังขายไม่ได้ทั้งหมด 

กระบวนการในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่หรือกระบวนการสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ร่วมกันกับชุมชนที่ประสบความส าเร็จ คือ การจัดรูปที่ดินจะประสบความส าเร็จได้ประเด็นส าคัญคือ 
การที่เจ้าของที่ดินในโครงการเห็นชอบการปันส่วนในอัตราที่ก าหนด และเห็นชอบการก าหนดแปลง
ที่ดินใหม่ ซึ่งอยู่ในกระบวนการเจรจากับเจ้าของที่ดิน การท าความเข้าใจให้ความรู้กับเจ้าของที่ดิน 

ในส่วนของทัศนคติในการจัดรูปที่ดินนั้นคุณพิมพ์ใจฯมีทัศนคติที่ดีและเห็นด้วยกับการ
ด าเนินงานตามกระบวนการและการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชน (เจ้าของที่ดินใน
โครงการ) ให้ทราบถึงวิธีการการมีส่วนร่วม การเสียสละที่ดินเพ่ือส่วนรวม เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับชุมชนเป็นการร่วมกันพัฒนาชุมชนและคุณพิมพ์ใจ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการ
สร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน ดังนี้ 

1. การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ การเจรจา การให้ความรู้  
ความเข้าใจ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด ในการด าเนินงานให้ส าเร็จ 

2. การด าเนินโครงการจะต้องมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยกันในการท างาน 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง จะต้องไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา เพราะแต่ละรายมี 

ความยากง่ายในการเจรจาที่แตกต่างกัน 
4. ควรให้ความส าคัญกับคณะท างาน เช่น คณะกรรมการชุดต่างๆเพ่ือจะได้ช่วยกัน 

เสนอแนะ แก้ปัญหาและผลักดันโครงการในแต่ละขั้นตอน 
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นายณรงค์  นุ่มลึก ช่างเขียน ช3 ระดับช านาญงาน  ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ท างานเกี่ยวกับการเขียนแผนที่มาเป็นเวลา 20 ปี และ
โครงการจัดรูปที่ดินพ่ึงได้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เมื่อปี พ.ศ. 2547 
และจึงได้เริ่มท างานเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว โดยการท างานในเบื้องต้นได้เข้าไป
คุยกับชาวบ้าน เจ้าของที่ดิน เพื่อเสนอโครงการศึกษาพ้ืนที่ที่จะพัฒนา โดยชี้แจงให้เห็นถึงประโยชน์ที่
ชาวบ้านจะได้รับ เช่นมูลค่าที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น และในพ้ืนที่ก็จะมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งในการลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานก็จะต้องเป็นคนที่มี
ความเป็นภาวะผู้น า รู้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นนักเจรจา สามารถสื่อสารและถ่ายทอดให้เจ้าของที่ดินเห็น
ประโยชน์และเข้าใจได้เป็นอย่างดี 

ในส่วนของการด าเนินงาน เมื่อมีการส ารวจพื้นที่แล้วก็ได้มีการจัดประชุมร่วมกับเจ้าของ
ที่ดินหลายครั้ง เพ่ือชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ให้ชาวบ้านเข้าใจและยินยอมที่จะเข้าร่วม
โครงการ ซึ่งหลังจากเจ้าของที่ดินยินยอมเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะต้องมีการประชุมอีกหลายครั้ง
เช่นกัน เพื่อจะได้จัดรูปที่ดินแปลงใหม่ มีการปันส่วนที่ดินกัน มีการประเมินราคาที่ดิน ตกลงค่าชดเชย 
เพ่ือสรุปเป็นข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งกระบวนการด าเนินงานในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการด าเนินงาน
ค่อนข้างนาน เพราะต้องเจรจากับเจ้าของที่ดินในแต่ละแปลง ซึ่งแต่ละคนมีข้อจ ากัดและความยาก
ง่ายในการเจรจาที่แตกต่างกัน 

4.3บทบาทของการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนและการเป็นพันธมิตรร่วมกันในการจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที ่

จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของเจ้าของที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัด
รปูที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่เทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่น าไปสู่ความส าเร็จ
ของโครงการพบว่าปัจจัยที่ส าคัญและเป็นหัวใจในการด าเนินงาน คือ การที่เจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองได้ให้ความส าคัญกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของแปลงที่ดิน โดยการด าเนินงานเชิงรุกในการ
ลงพื้นที่เพ่ือชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับข้อดี ประโยชน์และส่วนได้ส่วนเสียของโครงการจัดรูปที่ดิน พร้อมทั้ง
ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางและกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ รวมถึงปัจจัยส าคัญที่ขาดไม่ได้คือการให้ความส าคัญกับประชาชนเจ้าของแปลงที่ดิน ที่ได้
มีการลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะ พูดคุย และจัดประชุมบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน
และการเป็นพันธมิตรร่วมกันในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยรูปแบบ แนวทางในการสร้างการมี
ส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนและการเป็นพันธมิตรร่วมกันจะประสบความส าเร็จได้ก็จะต้องมีปัจจัยในการ
ด าเนินงานที่เป็นส่วนเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ 
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1. แรงจูงใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญท่ีท าให้เจ้าของแปลงที่ดินตัดสินใจเข้ามามีส่วน
ร่วมแบบหุ้นส่วนและเป็นพันมิตรในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่นั้น เนื่องจากเดิมที่ดินก่อนการจัด
รูปที่ดินจะมีลักษณะเป็นที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้า-ออก และไม่สะดวกในการสัญจรไปมา และเมื่อได้มี
การจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ซึ่งติดถนนทุกแปลง ส่งผลให้แปลงที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และ
เจ้าของที่ดินได้รับความสะดวกมีทางเข้า-ออก สัญจรและคมนาคมขนส่งสะดวกได้ง่ายขึ้นซึ่งช่วย
ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น 

2. ความเป็นธรรมที่ได้รับในการปันส่วนที่ดินการที่เจ้าของแปลงที่ดินได้ตัดสินใจตกลง 
ยินยอมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรูปที่ดินแล้ว ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวยังก าหนดให้
เจ้าของแปลงที่ดินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรปันส่วนที่ดินในทุกขั้นตอนและกระบวนการในการ
ด าเนินงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมขอความเห็นชอบในการปันส่วนที่ดินแปลงใหม่กับ
เจ้าของที่ดินทุกแปลงอยู่แล้ว และเจ้าของที่ดินทุกแปลงเข้ามามีบทบาทในการก าหนดอัตราปันส่วนที่
เหมาะสมด้วย ซึ่งในข้ันตอนนี้ก็จะมีการเจรจาต่อรอง จนกว่าที่เจ้าของแปลงที่ดินจะพอใจ 

3. ค่าชดเชยที่ได้รับ เจ้าของแปลงที่ดินที่ได้รับค่าชดเชยที่ดินที่สูญเสียไป หรือถูกกันไว้
เป็น Reserve Land ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชย ซึ่งค่าชดเชยดังกล่าวเจ้าของแปลงที่ดินสามารถ
เจรจาตกลงกันได้ ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าค่าชดเชยราคากลาง 

4. ความเชื่อมั่นต่อโครงการเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญและส่งผลต่อการตัดสินใจที่เข้ามา
มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนและการเป็นพันธมิตรในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่มากที่สุด เพราะเจ้าของ
แปลงที่ดินต้องมีความมั่นใจว่าโครงการจะประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อ
โครงการประสบความส าเร็จก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้  

5. การบริหารจัดการ เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารโครงการจะต้องมีความยุติธรรม โปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ประสบความส าเร็จและ
ได้รับการยอมรับจากประชาชนเจ้าของแปลงที่ดินที่ตกลง ยินยอมให้เจ้าหน้าที่จัดรูปที่ดินแปลงใหม่ได้ 
โดยที่ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

6. ภาวะผู้น า การที่เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการนอกจากจะมีองค์ความรู้ในด้านการจัด
รูปที่ดินแล้ว การมีภาวะผู้น าก็นับว่ามีส่วนส าคัญต่อประชาชนเจ้าของแปลงที่ดิน ท าให้เกิดความ
ประทับใจและมีความเชื่อม่ันต่อหน่วยงานภาครัฐที่ด าเนินโครงการและประสบความส าเร็จ 

4.4 ปัญหา อุปสรรคในกระบวนการสร้างการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุนชนในพื้นทีโ่ครงการ 
การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุนชนเทศบาลต าบล

ปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เริ่มด าเนินโครงการมา
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ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ซึ่งค่อนข้างใช้เวลานานในการด าเนินงานจนกว่าจะส าเร็จเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
การด าเนินงานในทุกกระบวนการจะต้องให้ประชาชนเจ้าของที่ดินทุกแปลงและทุกคนเข้ามามีส่วน
ร่วม และเป็นหุ้นส่วนในการด าเนินโครงการทุกขั้นตอน เพราะหากเจ้าของที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งไม่
ยินยอมหรือไม่ตกลง ก็จะเป็นอุปสรรคส าคัญในการด าเนินโครงการ ซึ่งจากการศึกษาโครงการจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุนชนเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จั งหวัดกาญจนบุรี
พบว่าปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญในการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 ก่อนเริ่มโครงการ ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญ คือ ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงวิธีการ
และกระบวนการในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ แม้ว่าชาวบ้านหรือเจ้าของที่ดินจะมีปัญหาความ
เดือดร้อนในพ้ืนที่ที่ไม่มีทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะก็ตาม ก็ไม่มีได้การรวมตัวกันเพ่ือเสนอโครงการ
ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปแก้ปัญหาให้แต่อย่างใด แต่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลปากแพรกเกิดจากการที่หน่วยงานภาครัฐโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมายให้ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้ด าเนินการเชิงรุกโดยการส ารวจพ้ืนที่และลงพ้ืนที่เพ่ือพบ
กับชาวบ้าน(เจ้าของที่ดิน) เพ่ือชี้แจงข้อมูลและน าเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ซึ่งใน
เบื้องต้นก็จะมีชาวบ้าน(เจ้าของที่ดิน)ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร เพราะเข้าใจว่าการจัดรูปที่ดิ นแปลง
ใหม่ก็จะท าให้เขาเสียพ้ืนที่บางส่วนไปเพ่ือใช้ในการก่อสร้างถนนเป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพ้ืนที่อีกหลายครั้ง เพ่ือขอพบกับเจ้าของที่ดิน
เพ่ือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งได้มีการจัดประชุมประชาชนเจ้าของที่ดินด้วย ซึ่งต้องใช้เวลานานใน
การชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้ชาวบ้าน(เจ้าของที่ดิน)เข้าใจและยินยอมที่จะเข้าร่วมโครงการ 

ระยะที่ 2 ระหว่างการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ที่จะต้องมีการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ มี
การปันส่วนที่ดินที่จะต้องมีความเป็นธรรม และได้รับการยอมรับจากเจ้าของที่ดินทุกแปลง ซึ่งต้องมี
การเจรจา ประเมินค่าที่ดิน ตกลงราคา และจ่ายค่าชดเชยที่ดิน ซึ่งจะมีความยากล าบาก และปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินโครงการคือเจ้าของที่ดินไม่พึงพอใจ และไม่เห็นด้วยในการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ 
หรือการปันส่วนที่ดิน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็จะต้องมีการจัดประชุม เจรจา เพ่ือ
ก าหนดการวางผังแปลงที่ดินใหม่ ซึ่งมีการด าเนินงานหลายครั้ง จนกว่าเจ้าของที่ดินทุกแปลงจะพึง
พอใจและยอมรับได้ ซึ่งในแต่ละกระบวนการจัดรูปที่ดินก็จะต้องมีการจัดประชุมหารือ เจรจาต่อรอง
กับเจ้าของที่ดินทุกแปลง ซึ่งต้องจัดประชุมหารือหลายครั้งเพ่ือหาข้อสรุปและใช้เวลาในการ
ด าเนินการแต่ละขั้นตอนเป็นระยะเวลานานจนกว่าที่ชาวบ้านและเจ้าของที่ดินจะพึงพอใจในการปัน
ส่วนที่ดิน หรือค่าชดเชยที่ดิน 
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4.5แนวทางการในการสร้างการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคส่วนอ่ืนๆ 

แนวทางการในการสร้างการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคส่วน
อ่ืนๆในการด าเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองในพ้ืนที่อ่ืนๆผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางใน
การด าเนินงาน ดังนี้ 

4.5.1 การจัดการประชุม ตามที่กระบวนการของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่ได้
ก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (เจ้าของที่ดิน) ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าว เป็นรูปแบบส่วนหนึ่งในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันที่ ผู้บริหารโครงการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการจัดประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งจะต้องมี
การจัดประชุม หรือการประชุมประชาชน(เจ้าของที่ดิน)ค่อนข้างบ่อยและจัดหลายครั้งเพ่ือหามติที่ตก
ลงและยอมรับโครงการ ดังนั้นรูปแบบพิธีการของการจัดประชุมจึงมีส่วนส าคัญในการสร้างความเป็น
หุ้นส่วนร่วมกัน เพ่ือให้โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นทีต่ามผังเมืองประสบความส าเร็จได้อย่างเป็น
รูปธรรมต้องมีรูปแบบการประชุมที่มีความเหมาะสม เช่น สถานที่ในการจัดประชุมต้องมีความ
เหมาะสม  วิธีการด าเนินงานในการจัดประชุมต้องกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น และเวลาที่ใช้ใน
การจัดประชุมต้องมีความเหมาะสมไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป รวมถึงรูปแบบในการจัดประชุมต้อง
ไม่เป็นพิธีการมากเกินไป 

4.5.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ด้วยการลง
พ้ืนที่และพบกับเจ้าของที่ดินโดยตรงในการชี้แจงข้อมูล ซึ่งเป็นการด าเนินงานเชิงรุก เพ่ือที่จะให้
เจ้าของที่ดินมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดรูปที่ดิน และหลักการมีส่วนร่วมในการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นขั้นตอนและกระบวนการส าคัญท่ีท าให้โครงการจัดรูปที่ดินประสบความส าเร็จ 
เป็นรูปธรรม ซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจประกอบด้วย 

        1) ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
    2) ความรู้ความเข้าใจในหลักการมีส่วนร่วมในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
        3) ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ 

พัฒนาพื้นที ่
    4) ความรู้ความเข้าใจในข้อดีและส่วนได้ส่วนเสียของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา 

พ้ืนทีเ่พ่ือประกอบการตัดสินใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดรูปที่ดิน 
 4.5.3 การรับฟัง และยอมรับข้อเสนอของเจ้าของที่ดินการรับฟังข้อเสนอของ

เจ้าของที่ดินก็มีส่วนส าคัญในกระบวนการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่โดยเฉพาะข้อเสนอที่ส าคัญของเจ้าของที่ดินซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 
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 1) ความต้องการและความคาดหวังจากหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ดินตา
บอด และความต้องการในการเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 2) ความพึงพอใจในการได้รับความเป็นธรรมในด้านการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ การ
จัดสรรปันส่วนที่ดิน รวมถึงค่าชดเชยที่ได้รับ 

 ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะมีการรับฟัง
และยอมรับข้อเสนอจากเจ้าของที่ดินแล้ว ก็จะต้องให้ความส าคัญกับการที่เจ้าของที่ดินเสียสละเวลา
ในการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมรวมถึงการให้ความส าคัญกับเจ้าของที่ที่ดินบาง
รายที่ได้เสียสละที่ดินเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในการใช้เป็นพ้ืนที่จัดหาประโยชน์ในโครงการและให้
ความส าคัญกับเจ้าของแปลงที่ดินทุกรายที่เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการร่วมกันและ
ที่ส าคัญจะต้องก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนในการพัฒนาในพ้ืนที่โครงการ
จัดรูปที่ดินให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วย 
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บทที่ 5 
สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 

การศึกษาการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ร่วมกับชุมชน กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุนชนเทศบาลต าบล
ปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าของที่ดินได้ให้ความส าคัญกับทุกปัจจัยในสร้างการมี
ส่วนร่วมในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยสรุปผลการวิเคราะห์พบว่าเจ้าของที่ดินได้ให้
ความส าคัญมากที่สุดคือปัจจัยที่ 5 ด้านการบริหารจัดการแบบเป็นหุ้นส่วน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากับ 4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.71 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยที่ 2 ด้านความ
เป็นธรรมที่ได้รับปันส่วนที่ดิน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 
0.76 ส่วนปัจจัยที่เจ้าของที่ดินได้ให้ความส าคัญน้อยที่สุดคือ ปัจจัยที่ 3 ค่าชดเชยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.00  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  เท่ากับ 0.87  และตัวแปรที่เจ้าของที่ดินได้ให้ความส าคัญ
มากที่สุด คือ  ตัวแปรที่1.2 การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จะท าให้ได้รับประโยชน์จากบริการ
สาธารณะมากขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.36 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.83 รองลงมาได้แก่ตัวแปรที่ 5.1 การบริหารจัดการแบบเป็น
หุ้นส่วนร่วมกันสามารถแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.34 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.76 

ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ในส่วนของเจ้าของที่ดินพบว่า เจ้าของที่ดินได้ให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการแบบเป็นหุ้นส่วนมากที่สุด โดยให้ความส าคัญว่าการบริหารจัดการแบบ
เป็นหุ้นส่วนร่วมกันสามารถแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดได้เป็นอย่างดี เพราะการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจ านวนมาก ที่มีความต้องการแตกต่างกัน ดังนั้น 
การบริหารจัดการแบบเป็นหุ้นส่วนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนเจ้าของที่ ดิน จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างมากท่ีจะท าให้การด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ประสบความส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม 

ส าหรับผลการวิเคราะห์กระบวนการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชนในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่จะประสบความส าเร็จได้ คือ 
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนิน
โครงการที่จะต้องมีการชี้แจงให้ข้อมูล การให้ความรู้ ความเข้าใจ การเจรจาต่อรอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญ
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ที่สุด ในการด าเนินงานเพ่ือให้ประสบความส าเร็จและการด าเนินโครงการจะต้องมีทีมงานที่มีศักยภาพ 
มีการท างานเป็นทีม และช่วยกันในการท างานรวมทั้งการด าเนินโครงการจะต้องไม่มีข้อจ ากัดด้าน
เวลา เพราะการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งใช้วิธีการเจรจากับเจ้าของที่ดินทุกรายนั้น แต่ละรายมีความ
ยากง่ายในการเจรจาที่แตกต่างกัน 

การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองจะประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในการด าเนินงานจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งมี
กรอบแนวทาง ในการด าเนินงานที่ชัดเจน เช่น มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือระดมสมอง ระดมความ
คิดเห็น วางแผน ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกส่วนของกระบวนการท างาน พร้อมทั้งมีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ ก าหนดทิศทางการพัฒนา และลงส ารวจ
ความต้องการในระดับพ้ืนที่ร่วมกัน เพ่ือให้การจัดรูปที่ดินประสบความส าเร็จ โดยโครงการพัฒนา
ต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ในการจัดรูปที่ดินจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  

5.2 อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง
เทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี พบว่าการที่ประชาชนเจ้าของที่ดินยินยอม 
และเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทเข้ามาเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐนั้น เป็นเพราะประชาชนเจ้าของที่ดินได้รับข้อมูลในการด าเนินโครงการที่ถูกต้อง รวมถึง
เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากมูลค่าที่ดินที่เพ่ิมขึ้น และได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรปันส่วน
ที่ดิน นอกเหนือจากการได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา 
สวนสาธารณะและถนนในการคมนาคมขนส่งที่สะดวกมากยิ่งขึ้น และแปลงที่ดินใหม่หลังจากที่ได้รับ
การจัดรูปที่ดินแล้วมีความเป็นระเบียบ สวยงาม ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดที่ไม่มีทางเข้า – 
ออกให้มีการสัญจรคมนาคมสะดวกมากยิ่งข้ึน 

แนวทางการด าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเกิดจากการที่
หน่วยงานภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินโครงการโดยการให้
ประชาชนหรือเจ้าของที่ดินสมัครใจและยินยอมที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นหุ้นส่วนร่วมกันและเป็น
พันธมิตรกันในกระบวนการเริ่มแต่การรับฟังความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ และการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา ลดความขัดแย้งและการตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน  

ซึ่งการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองสามารถส าเร็จลุล่วงอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจนปัจจัยส าคัญที่สุดคือการที่หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่น่าเชื่อถือ จริงใจ 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนและท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการเข้ามาเป็นพันธมิตร และการเป็น
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หุ้นส่วนร่วมกันในทุกขั้นตอนของกระบวนการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งรูปแบบ
ในการให้ประชาชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการด าเนินโครงการนั้น หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เก่ียวข้องสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบแนวทางการด าเนินงานแบบพันธมิตรของกรมโยธาธิการและผัง
เมืองมาปรับใช้ในการด าเนินโครงการได้ ซ่ึงจะช่วยให้ลดความขัดแย้งของประชาชนและร่นระยะเวลา
ในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

ความส าเร็จของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง นับได้ว่ามีความส าคัญเป็น
อย่างมากด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าของที่ดินกับภาครัฐ โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนใน
การจัดรูปที่ดินให้ประสบความสัมฤทธิผลและมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนภายใต้ประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินทุกคนเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตรวมของคนในชุมชนให้ดีขึ้น และในส่วนของสถาบันการเงินก็จะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
สนับสนุนเงินลงทุนหรือทุนประเดิมในการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือให้การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองในพ้ืนที่อ่ืนๆ รวมถึงการสร้างกระบวนการความ
เป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชนให้ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางใน
การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

5.3.1ระดับนโยบาย 
 ในด้านนโยบาย ในส่วนหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีนโยบาย และแนวทางที่ชัดเจนใน

การรับฟังความคิดเห็นและการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในอาชีพต่อไปผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจน และส่งเสริมให้มีการน ารูปแบบการ 
เป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชนไปใช้ในการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือให้การจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนหรือ
เจ้าของที่ดิน 

2) ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการและข้ันตอนของการสร้างภาค ี
เครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชนในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง 

3) ควรเปิดโอกาสให้มีการระดมสมอง และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน 
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เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง
และเป้าหมายในการพัฒนาเมือง/ชุมชน การจัดรูปที่ดินแปลงใหม่โดยการน าความต้องการและความ
คาดหวังของประชาชนมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินงานต่อไป 
 

5.3.2 ระดับปฏิบัติ 
 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง

นอกจากจะมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานแล้ว จะต้องมีองค์ความรู้ในหลักการมี
ส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนและการเป็นพันธมิตรในการด าเนินงานจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีองค์ความรู้ในด้านการบริหาร
จัดการพ้ืนที ่องค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการผังเมือง พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ.2547 และกฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวข้องด้วยแล้ว บุคลากรก็จะต้องมีภาวะผู้น าสูงในการปฏิบัติหน้าที่
และเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความเชื่อมั่นในนโยบาย ไว้วางใจ และตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการจัด
รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองมากข้ึน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้  

          1) กรมโยธาธิการและผังเมืองควรส่งเสริม สนับสนุน และฝึกอบรมให้ แก่
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1.1) ให้สามารถน ารูปแบบและหลักการการสร้างการมีส่วนร่วมแบบ
หุ้นส่วนและการเป็นพันธมิตรร่วมกันมาประยุกต์ใช้ในการเชิญชวนให้ประชาชนตกลง และสมัครใจที่
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
   1.2) ส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมและสัมมนาร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ของกรมฯ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 
        2) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษารูปแบบใหม่ เกี่ยวกับ 
แนวทาง และกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนและการเป็นพันธมิตร เพ่ือที่จะ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดรูปเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
        3) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษารูปแบบ แนวทาง และการ 
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีทักษะผู้น าและการเจรจาต่อรอง เพ่ือให้การด าเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองประสบความส าเร็จ และร่นระยะเวลาในการด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

4) ควรมีการฝึกอบรม ให้ความรู้ในด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการผังเมือง      
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การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง และกฎหมายอ่ืน หรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในด าเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

5) ควรมีการศึกษาและประเมินผลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการสร้าง 
กระบวนการความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชนในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง 
 

 5.3.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
   1) ควรมีการศึกษารูปแบบการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการบริหาร
จัดการของโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในพ้ืนที่อ่ืน 
  2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันของชุมชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
น าผลการวิจัยมาใช้ในการด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินและใช้ประกอบการวางแผนจัดท าโครงการอ่ืน
ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามเพื่อท าการศึกษาวิจัย 

เรื่อง  การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน 
กรณีศึกษา: โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุนชนเทศบาลต าบลปากแพรก 

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

************************************************** 

 

 แบบสอบถามชุดนี้ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ข้อมูลต่างๆเป็นการศึกษาทางวิชาการ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน  
ได้มีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการจัดรูปที่ดิน และเพ่ือให้เกิดแนวทางและการสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ร่วมกันกับชุมชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองในพ้ืนที่อ่ืนๆต่อไป 

 ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและตาม    
ความคิดเห็นของท่าน พร้อมทั้งขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

     

 

นายอธิราช  ชมภ ู

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) 

  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

แบบสอบถามส าหรับประชาชนท่ีมีส่วนร่วม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  การจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน 
กรณีศึกษา: โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองของชุนชนเทศบาลต าบลปากแพรก 

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
****************************************** 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

1.  เพศ  

 ชาย                   หญิง 

2.  อายุ 

 ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี  31 – 40 ปี 

 41 – 50 ปี  มากกว่า 51 ปี 

3. สถานที่อยู่อาศัย 

อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลปากแพรก อาศัยอยู่นอกพ้ืนที่ต าบลปากแพรก 

4. สถานะ 

เจ้าของแปลงที่ดินในโครงการ ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ร่วม 

 อ่ืนๆ  

5. วุฒิการศึกษา 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท  ปริญญาเอกหรือสูงกว่า 

6. อาชีพ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป 

แม่บ้าน นักเรียน/นักศึกษา 

ค้าขาย อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............. 
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ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ตามผังเมืองด้วยวิธีการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นที่เป็นจริง โดยพิจารณา ดังนี้  

เห็นด้วยมากที่สุด  หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความที่ให้มาทั้งหมด 
เห็นด้วยมาก  หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความที่ให้มาเป็นส่วนใหญ่ 
ไม่แน่ใจ   หมายถึง  ไม่สามารถตัดสินใจและพิจารณาได้กับข้อความที่ให้มา 
ไม่เห็นด้วย  หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความท่ีให้มาเป็นส่วนใหญ่ 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับข้อความท่ีให้มาทั้งหมด 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1. ด้านแรงจูงใจ      

1.1 ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ตามผังเมืองตั้งแต่เร่ิมโครงการและจนแล้วเสร็จ
กระบวนการในการก าหนดแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งในโครงการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที ่

     

1.2 ท่านทราบดีว่าการจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที่จะท าให้ท่าน
ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะมากขึ้นและเป็นประโยชน์
แก่ชุมชนในพื้นที ่

     

1.3 ท่านคิดวา่มูลค่าทรัพย์สินหรอืที่ดินที่เพิ่มขึ้น หลังจากการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นั้น เป็นแรงจูงใจส าคัญในการเข้า
ร่วมโครงการ 

     

2. ความเป็นธรรมที่ได้รับปันส่วนที่ดิน      

2.1 ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อก าหนด
วิธีการและแนวทางการจัดรูปที่ดินแปลงใหม่ 

     

2.2 ท่านคิดว่าท่านจะได้รับความเป็นธรรมที่ได้รับปันส่วนที่ดิน
ในการจัดสรรที่ดินแปลงใหม่ อยา่งเป็นธรรมในการเข้าร่วม
โครงการ 

     

2.3 ท่านเห็นด้วยกบัการเสียสละพื้นที่สว่นบุคคลเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อสว่นรวมและมีความส าคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

3.ค่าชดเชย      

3.1 ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อก าหนด
และตกลงราคาค่าชดเชยในการจัดรูปทีด่ิน 

     

3.2 ท่านมีความพึงพอใจตอ่ค่าชดเชยที่ได้รับจากการจัดรูปที่ดิน      

4.ความเชื่อมั่นต่อโครงการ      

4.1 ท่านมีความเชื่อมั่นและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่สามารถ
แก้ปัญหาที่ดินตาบอดและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ได้ 

     

4.2 ท่านต้องการที่จะเข้ามามีส่วนรว่มในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับหนว่ยงานภาครัฐ 

     

5.การบริหารจัดการแบบหุ้นสว่น      

5.1 ท่านคิดว่าบริหารจัดการแบบเป็นหุน้ส่วนร่วมกันสามารถ
แก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดได ้

     

5.2 ท่านให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
พร้อมช่วยลดความขัดแย้ง เพื่อให้โครงการจัดรูปที่ดินส าเร็จ
ลุล่วง 

     

6.การมีภาวะผู้น า      

6.1 ท่านคิดว่าการมภีาวะผู้น าของผู้ที่เกี่ยวข้องในการเจรจา
ต่อรอง การตัดสินใจ มีส่วนส าคัญที่ท าให้การจัดรูปที่ดินส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

     

6.2 ท่านคิดว่าการใหข้้อมูลที่ถูกตอ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัด
รูปที่ดินนั้นมีเพียงพอและมีความส าคัญที่ท าให้การจัดรูปที่ดิน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี

     

7. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ............................... 

................................................................................................... ......................................................... 

............................................................................................................................. .............................. 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อท าการศึกษาวิจัย 
ปัญหาอุปสรรคของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง 

ด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน 
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุนชนเทศบาลต าบลปากแพรก  

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
************************************************** 

 
 แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อมูล
ต่างๆเป็นการศึกษาทางวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้มี
โอกาสเข้าร่วมในกระบวนการจัดรูปที่ดิน และเพ่ือให้เกิดแนวทางและการสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ร่วมกันกับชุมชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองในพ้ืนที่อ่ืนๆต่อไป 
 ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริงและตามความ
คิดเห็นของท่าน พร้อมทั้งขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
     
 

นายอธิราช  ชมภ ู
 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) 

  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 
 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง 
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แบบสัมภาษณ์ 
ปัญหาอุปสรรคของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง 

ด้วยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน 
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองของชุนชนเทศบาลต าบลปากแพรก  

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
******************************************** 

1. ท่านท างานเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่มาเป็นระยะเวลานานเท่าใด และมีปัญหา 
อุปสรรคในการท างานบ้างหรือไม่ อย่างไร 
   ............................................................................................................................. ....................... 
   ..................................................................................................... ............................................... 
   ............................................................................................................................. ....................... 
2. กระบวนการในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ หรือกระบวนการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน 
กับชุมชนที่ประสบความส าเร็จคืออะไร 
   ............................................................................................................................. ....................... 
   ....................................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ....................... 
3. ทัศนคติของท่านต่อกระบวนการจัดรูปที่ดินและการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับชุมชน 
เป็นอย่างไร 
   .................................................................................................................................. .................. 
   ............................................................................................................. ....................................... 
   ............................................................................................................................. ....................... 
4. ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการจัดรูปที่ดินและการสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน 
กับชุมชนอย่างไร 
   ............................................................................................................................. ....................... 
   .............................................................. ......................................................................................  
   ............................................................................................................................. ....................... 

 
 

........ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์........ 
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ภาคผนวก ค 

ข้อมูลการประมวลผลทางสถิติ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ชาย 29 49.2 49.2 49.2 

หญิง 30 50.8 50.8 100.0 

Total 59 100.0 100.0  

 

2. อายุ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 7 11.9 11.9 11.9 

31 - 40 ปี 15 25.4 25.4 37.3 

41 - 50 ปี 24 40.7 40.7 78.0 

มากกว่า 51 ปี 13 22.0 22.0 100.0 

Total 59 100.0 100.0  
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ที่อยู่อาศัย 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid อาศัยอยู่ในต าบลปากแพรก 10 16.9 16.9 16.9 

อาศัยอยู่นอกพ้ืนที่ต าบลปาก
แพรก 

49 83.1 83.1 100.0 

Total 59 100.0 100.0  

 

สถานะ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid เจ้าของแปลงที่ดินในโครงการ 47 79.7 79.7 79.7 

ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ร่วม 10 16.9 16.9 96.6 

อ่ืนๆ 2 3.4 3.4 100.0 

Total 59 100.0 100.0  
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ระดับการศึกษา 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

V
alid 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 37 62.7 62.7 62.7 

ปริญญาตรี 19 32.2 32.2 94.9 

ปริญญาโท 3 5.1 5.1 100.0 

Total 59 100.0 100.0  

 

 

 

อาชีพ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

V
alid 

รับราชการ 19 32.2 32.2 32.2 

พนักงานบริษัทเอกชน 14 23.7 23.7 55.9 

ธุรกิจส่วนตัว 9 15.3 15.3 71.2 

ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป 11 18.6 18.6 89.8 

นักเรียน/นักศึกษา 2 3.4 3.4 93.2 

ค้าขาย 4 6.8 6.8 100.0 

Total 59 100.0 100.0  
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ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

1. ด้านแรงจูงใจ 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1. ด้านแรงจูงใจ 59 1.67 5.00 4.1638 .75651 

1.1 ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ตามผังเมืองตั้งแต่เริ่ม
โครงการและจนแล้วเสร็จ
กระบวนการในการก าหนดแนว
ทางแก้ไขข้อขัดแย้งในโครงการ
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

59 1 5 3.98 1.075 

1.2 ท่านทราบดีว่าการจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จะท าให้
ท่านได้รับประโยชน์จากบริการ
สาธารณะมากข้ึนและเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนในพ้ืนที่ 

59 2 5 4.36 .826 

1.3 ท่านคิดว่ามูลค่าทรัพย์สิน
หรือที่ดินที่เพ่ิมขึ้น หลังจากการ
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่นั้น 
เป็นแรงจูงใจส าคัญในการเข้า
ร่วมโครงการ 

59 2 5 4.15 .738 

Valid N (listwise) 59     
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2. ด้านความเป็นธรรมที่ได้รับปันส่วนที่ดิน 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

2. ด้านความเป็นธรรมที่ได้รับ
ปันส่วนที่ดิน 

 

59 2.00 5.00 4.2090 .75784 

2.1 ท่านมีส่วนร่วมในการ
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
ก าหนดวิธีการและแนวทางการ
จัดรูปที่ดินแปลงใหม่ 

59 1 5 4.19 .900 

2.2 ท่านคิดว่าท่านจะได้รับ
ความเป็นธรรมที่ได้รับปันส่วน
ที่ดินในการจัดสรรที่ดินแปลง
ใหม่ อย่างเป็นธรรมในการเข้า
ร่วมโครงการ 

59 2 5 4.20 .761 

2.3 ท่านเห็นด้วยกับการเสียสละ
พ้ืนที่ส่วนบุคคลเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาพ้ืนที่ 

59 0 5 4.24 .953 

Valid N (listwise) 59     
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3. ค่าชดเชย 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

3. ค่าชดเชย 

 
59 1.50 5.00 4.0000 .86603 

3.1 ท่านมีส่วนร่วมในการ
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
ก าหนดและตกลงราคาค่าชดเชย
ในการจัดรูปที่ดิน 

59 1 5 3.98 1.106 

3.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อ
ค่าชดเชยที่ได้รับจากการจัดรูป
ที่ดิน 

59 2 5 4.02 .777 

Valid N (listwise) 59     
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4. ความเชื่อม่ันต่อโครงการ 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

4. ความเชื่อมั่นต่อโครงการ 

 
59 1.00 5.00 4.1186 1.04361 

4.1 ท่านมีความเชื่อมั่นและแนว
ทางการพัฒนาพ้ืนที่ที่สามารถ
แก้ปัญหาที่ดินตาบอดและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ 

59 1 5 4.14 1.058 

4.2 ท่านต้องการที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

59 1 5 4.10 1.062 

Valid N (listwise) 59     
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5. การบริหารจัดการแบบมีหุ้นส่วน 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

5. การบริหารจัดการแบบมี
หุ้นส่วน 

 

59 2.00 5.00 4.2203 .71481 

5.1 ท่านคิดว่าบริหารจัดการ
แบบเป็นหุ้นส่วนร่วมกันสามารถ
แก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดได้ 

59 2 5 4.34 .757 

5.2 ท่านให้ความส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกัน
พร้อมช่วยลดความขัดแย้ง 
เพ่ือให้โครงการจัดรูปที่ดินส าเร็จ
ลุล่วง 

59 1 5 4.10 .845 

Valid N (listwise) 59     
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6. ด้านการมีภาวะผู้น า 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

6. ด้านการมีภาวะผู้น า 

 
59 2.50 5.00 4.1356 .76469 

6.1 ท่านคิดว่าการมีภาวะผู้น า
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการเจรจา
ต่อรอง การตัดสินใจ มีส่วน
ส าคัญที่ท าให้การจัดรูปที่ดิน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

59 3 5 4.17 .769 

6.2 ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลที่
ถูกต้องจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดรูปที่ดินนั้นมีเพียงพอและมี
ความส าคัญที่ท าให้การจัดรูป
ที่ดินส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

59 2 5 4.10 .885 

Valid N (listwise) 59     
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายอธิราช  ชมภ ู
วันเดือนปีเกิด 31 สิงหาคม 2515 
การศึกษา พ.ศ.2538 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ.2544บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการงานก่อสร้าง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.2555 รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต (การบริหารงาน 
ทั่วไป)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การท างาน พ.ศ.2538 วิศวกรโยธาประจ าหน่วยงานก่อสร้างเสาเข็ม
เจาะขนาดใหญ่บริษัท ซีฟโก้จ ากัด 
พ.ศ.2540 ต าแหน่งวิศวกรโยธา ฝ่ายออกแบบงาน
วิศวกรรมโยธาบริษัท ศรีอู่ทอง จ ากัด 
พ.ศ.2546 รับราชการในต าแหน่งวิศวกรโยธา 3  
ส านักควบคุมการก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และปัจจุบันด ารงต าแหน่งวิศวกรโยธาช านาญการ  
กองควบคุมการก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 

  
 


