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หัวขอการคนควาอิสระ ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการพัฒนาพ้ืนทีดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

กรณีศึกษา : โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว  

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

ช่ือผูเขียน นายเกิดศักด์ิ  ยะโสธร 

ช่ือปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) 

สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สําหรับนักบริหาร 

รัฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิกานต  อิสสระชัยยศ 

ปการศึกษา 2559 

 

บทคัดยอ 

 

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัด 

รูปที่ดินกรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนกอนดําเนินงานและระหวางการดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน รวมถึง

กระบวนการสรางการมีสวนรวม ระดับของการมีสวนรวมของประชาชน และปญหา อุปสรรคใน

กระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน พรอมทั้ง

เสนอแนะแนวทางในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในพ้ืนที่

อ่ืนๆการศึกษาวิจัยเปนการศึกษาแบบผสมผสานโดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือ

ในการเก็บขอมูล  

สรุปผลการศึกษาพบวา กอนการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ปจจัยสําคัญ 

ที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนมากที่สุดไดแก ความตองการและความคาดหวังในการแกไข

ปญหาที่ดินตาบอด รองลงมาไดแก การเขาใจกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินโครงการจัดรูป

ตามลําดับสวนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนนอยที่สุดคือ การมีสวนรวมในการกําหนด

รูปแบบและแนวทางในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา สําหรับผลการศึกษาระหวางการดําเนินโครงการจัด

รูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่พบวาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนมากที่สุด คือ การมีภาวะ
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ผูนําของผูบริหารโครงการ รองลงมาไดแก คาชดเชยที่ไดรับ สวนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนนอยที่สุด คือ แรงจูงใจที่ไดรับจากมูลคาเพ่ิมของที่ดิน 

ในสวนความสมัพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับขอมูลดานสภาพแวดลอม  

และขอมูลการตัดสินใจในการเขารวมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของประชาชน พบวา ปจจัย

ที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม (Participation) มากที่สุดคือ การตระหนักถึงสภาพพ้ืนที่ปญหา

ที่ ดินตาบอด (Area) รองลงมาไดแก ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Benefit) สวนปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับการมีสวนรวม (Participation) นอยที่สุด คือ ความไววางใจตอหนวยงานหรือ

บุคลากรที่จัดการมีสวนรวม (Trust) และผลการศึกษาระดับของการมีสวนรวมของประชาชนพบวา 

ประชาชนเจาของแปลงที่ดินไดใหความสําคัญมากที่สุดคือการมีสวนรวมในระดับของการดําเนินงาน 

รองลงมาไดแก การมีสวนรวมในระดับการตัดสินใจ การติดตามและประเมินผลตามลําดับ และปจจัย

ที่เจาของแปลงที่ดินไดใหความสําคัญนอยที่สุดคือ การมีสวนรวมในระดับรวมรับผลประโยชน 

ปญหา อุปสรรคและขอจํากัดในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ คือ เจาของที่ดินสวนใหญ 

ยังไมเขาใจเก่ียวกับบทบาทของตนเองอยางชัดเจนวาจะตองใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมใน

การจัดรูปที่ดินไดในระดับใด ทําใหประชาชนไมกลาที่จะตัดสินใจ ไมเขามามีสวนรวมและไมใหความ

รวมมือในการดําเนินงานจึงไมเขาใจในสิทธิประโยชนของตนเองที่จะไดรับ คงเปนเพราะเจาของที่ดิน

สวนใหญที่เขามามีสวนรวม จะเขามามีสวนรวมแคในระดับการรับรูขอมูลขาวสาร และรวมดําเนินงาน

เทาน้ัน ไมมีสวนรวมถึงในระดับการตัดสินใจ ทําใหไมเขาใจกระบวนการ และแนวทางการดําเนินงาน 

สงผลใหการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินมีความลาชา เพราะตองมีการประชุมซ้ํา การกําหนดรูปแบบ

ที่ดินแปลงใหม การเจรจาตอรองตางๆ มีความไมแนนอน และตองมีการแกไขบอยครั้ง เพ่ือให

สนองตอบตอความตองการของประชาชนเจาของที่ดิน จึงทําใหการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินตองใช

ระยะเวลาในการดําเนินงานคอนขางนาน และไมประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการ 

สําหรับแนวทางในการดําเนินงานที่ทําใหโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ประสบ 

ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมน้ัน ในเบ้ืองตนประชาชนหรือเจาของที่ดินจะตองไดรับขอมูลขาวสาร

ของโครงการที่ถูกตอง เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเขารวมโครงการ ซึ่งหนวยงาน

ภาครัฐจะตองทํางานเชิงรุกในการสรางความรูความเขาใจในกระบวนการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

ดวยการลงพ้ืนที่และพบกับเจาของที่ดินโดยตรงในการช้ีแจงขอมูลอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหเจาของที่ดิน

มีความรู ความเขาใจในกระบวนการจัดรูปที่ดิน และหลักการมีสวนรวมในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา

พ้ืนที่ โดยรูปแบบในการจัดประชุมจะตองไมเปนพิธีการมากเกินไป สถานที่ในการจัดประชุมมีความ

เหมาะสม  บรรยากาศในการประชุมมีความเปนอิสระ ทําใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได

อยางอิสระ ปราศจากการควบคุมของเจาหนาที่ รวมถึงวิธีการดําเนินงานในการจัดประชุมมีกระชับ 
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ชัดเจน ตรงประเด็น และที่สําคัญเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐจะตองมีความรู ความเช่ียวชาญและ

มีภาวะผูนําในการดําเนินงานจึงจะทําใหการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและมี

ประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ: การมีสวนรวมของประชาชน, ระดับของการมีสวนรวม, การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
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ABSTRACT 

 

A study of factors affecting community participation for area development 

with land readjustment method:A case study of land readjustment for area development 

of MuangSamutsongkhram municipality and Bangkaew district, Amphor Muang, 

Samutsongkhran aims to analyze factors that may affect community participation 

before and during proceedings area development with land readjustment method, 

levels of community participation,  problems of forming community participation for 

area development with land readjustment method, as well as providing suggestions to 

form community participation for another area development. The research employed 

mixed methods of descriptive statistics analysis and interview. 
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A study before proceeded project found that the factor that most affected  

community participation is need and expectation to resolve blind area. Next is an 

understanding of land readjustment process and procedure. However, the factor that 

least affected community participation is participation for directing pattern and method 

for land readjustment. And the study during proceeded project found the factor that 

affected community participation includes leadership of project executive and the 

amount of compensation received. The factor least affected community participation 

includes incentives that may be received from the increase land value. 

In addition, factors that most relate to the land readjustment participation are 

people’s realization of blind area problems and benefits of land readjustment 

participation, respectively. Nonetheless, trust is considered to be the factor that has 

the weakest relationship to the land readjustment participation. Also, land owners rate 

their participation at the execution, decision-making, and monitoring and evaluating 

levels as important, respectively. Participation in benefit receive has been rated the 

least important. 

The research also found that most land owners do not clearly understand 

their roles, particularly at which levels they should be participating in the land 

readjustment. Thus, there is a need for land owners to receive precise and necessary 

information in order to make their decisions. Moreover, related government agencies 

need to play more active roles in providing information to people in communities and 

persuading people to participate in resolving the problem. 

 

Keywords: Participation, Level of Participation, Land Readjustment 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวไดดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณา 

แนะนําและดูแลเอาใจใส รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิดจาก ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ศิกานต  อิสสระชัยยศ อาจารยที่ปรึกษาที่ไดชวยใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงตรวจสอบแกไข

ขอบกพรองของรายงานการศึกษาฉบับน้ีใหมีความถูกตองสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

ผูเขียนขอขอบคุณคณาจารยประจําคณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกทานที่ 

กรุณาถายทอดวิชาความรูใหผูเขียนไดมีความรูในเรื่องของการบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ

สําหรับนักบริหารใหเพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณโยธาธิการและสาํนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

ในสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงครามทุกทานที่ใหการสนับสนุนขอมูลในการศึกษา

รวมทั้งสละเวลาใหขอมูลในการสัมภาษณและขอขอบคุณเจาของแปลงที่ดินทุกทานและทุกแปลงใน

โครงการจัดรูปที่ดินเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ใหความ

อนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และใหขอมูลที่เปนประโยชนในการจัดทํารายงาน

การศึกษาในครั้งน้ี 

ผูเขียนหวังเปนอยางย่ิงวารายงานการศึกษาฉบับน้ีจะเปนประโยชนแกผูที่สนใจสามารถ 

นําไปใชเปนกรอบแนวทางในการสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานโดยเฉพาะการดําเนินโครงการ

จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่หรือโครงการตางๆ ที่จะตองเก่ียวของกับประชาชนและสงผลสงผลกระทบ

ตอการดํารงชีวิตของประชาชน 

โดยสวนที่ดีของรายงานการศึกษาฉบับน้ีขอมอบใหผูมีอุปการคุณทุกทาน ผูบังคับบัญชา 

ผูใตบังคับบัญชา และผูที่ใหการสนับสนุนตางๆที่คอยเปนกําลังใจใหผูเขียนในการจัดทํารายงาน

การศึกษาฉบับน้ีมาโดยตลอด 

         

        นายเกิดศักด์ิ  ยะโสธร 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

ปจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม ที่กอใหเกิดการขยายตัวของ

เมืองอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคม

ชนบทสูสังคมเมือง และโครงสรางของเมืองในดานกายภาพ  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ประชากรจากชนบทยายถิ่นฐานเขามาทํางานในเขตเมืองมากขึ้น เมืองขยายตัว

มากขึ้น และเปนไปอยางไรทิศทางไมมีรูปแบบการขยายตัวที่ชัดเจนเปนไปตามยถากรรม สงผลใหเกิด

ปญหาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ มลพิษ ขยะ สาธารณูปโภคที่ไมทั่วถึง ปญหาการจราจร และ

การจัดระเบียบในชุมชน รวมถึงการจัดระเบียบของพ้ืนที่สาธารณะตางๆ  

ประกอบกับหนวยงานภาครัฐไดใหความสาํคัญกับพัฒนาพ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่ชนบท 

ทั่วประเทศ โดยการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค ดวยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม

ขนสง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งผลจากการพัฒนาดังกลาว ทําใหเสนทางคมนาคม

เปลี่ยนแปลงไป ระบบโครงขายถนนบทบาทสําคัญมากขึ้น สงผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนคน

ไทยในชนบท ที่ไดเปลี่ยนรูปแบบการดํารงชีวิตจากการสัญจรและการคมนาคมขนสงที่พ่ึงพาแมนํ้า ลํา

คลอง มาเปนการสัญจรและการคมนาคมขนสงทางถนนแทน ทําใหพ้ืนที่อาศัยหรือพ้ืนที่เกษตรกรรม

ของประชาชนหลายพ้ืนที่กลายเปนพ้ืนที่ตาบอด โดยมีแปลงที่ดินแปลงอ่ืนลอมรอบอยูทําใหไมมี

ทางออกสูเสนทางสาธารณะ และกอใหผลกระทบตอเจาของที่ดินที่เปนพ้ืนที่ตาบอด ซึ่งจากการ

สํารวจของกรมโยธาธิการและผังเมืองพบวาทั่วทุกภูมิภาคและทุกจังหวัดของประเทศไทยมีปญหาเกิด

พ้ืนที่ตาบอดไมมีทางเขา - ออกสูเสนทางสาธารณะเปนจํานวนมาก 

การที่เกิดพ้ืนที่ตาบอดน้ัน สงผลกระทบโดยตรงกับวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูใน 

พ้ืนที่ที่ถูกจํากัดในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ไมทั่วถึง สงผลให

ประชาชนสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม รวมถึงการเกิดปญหา

การทับซอนในการถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดิน และอาจเกิดความหนาแนนของอาคารบานเรือนในบาง

พ้ืนที่ กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตางๆตามมา เน่ืองจากประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ตาบอดไมไดรับ

ความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนสงที่ตองมีการเขา – ออกเช่ือมโยงสูถนนสายหลัก 
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จังหวัดสมุทรสงครามก็เปนอีกหน่ึงพ้ืนที่ ที่มีการขยายตัวของเมือง การสัญจรทางถนน 

เพ่ิมขึ้นการสัญจรทางนํ้าถูกลดบทบาทลงอยางรวดเร็ว และมีพ้ืนที่ตาบอดที่ไดรับการพัฒนาที่ไมทั่วถึง

เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง

สมุทรสงคราม ที่มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 236 ไร ซึ่งเปนพ้ืนที่ชานเมืองที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจาก

การขยายตัวของเมืองในอนาคตที่อาจมีการพัฒนาอยางไรทิศทาง ไมเปนระเบียบ และยังเปนพ้ืนที่ตา

บอดที่ยังไมไดรับการการพัฒนาเมืองอยางเปนระบบ  

การพัฒนาเมืองอยางเปนระบบจะตองสอดคลองกับการวางผังเมืองที่มีการกําหนด 

มาตรการ นโยบาย และการแผนผังการใชประโยชนที่ดิน แผนผังคมนาคมและขนสงรวมถึงแผนผัง

ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอยางเปนระบบ เพ่ือจะนําไปสูการพัฒนาเมืองในดานเศรษฐกิจ 

สังคมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน และเพ่ือใหประชาชนในชุมชนเมืองและชนบท 

สามารถอยูรวมกันอยางสันติสุขและเอ้ืออาทรตอกัน ซึ่งการแกไขปญหาที่ดินตาบอด และการพัฒนา

พ้ืนที่ใหมีประสิทธิภาพน้ัน การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ก็เปนอีกวิธีการหน่ึงที่หนวยงานภาครัฐ

สามารถใชในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากปญหาที่ดินตาบอดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

การจัดรูปที่ดินเปนวิธีที่ใชในการพัฒนาเมือง ซึ่งไดกําหนดเปนพระบัญญัติการจัดรูป 

ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 และใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ

นําวิธีการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา

พ้ืนที่ เปนการนําแปลงที่ดินหลายแปลงมารวมกัน แลวจัดระเบียบแปลงที่ดินใหมไปพรอมๆกับการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ประปา ไฟฟาหรือสวนสาธารณะในบริเวณน้ัน โดยหลังการจัดรูปที่ดิน

แปลงที่ดินใหมทุกแปลงจะอยูติดถนนที่ไดมาตรฐาน และการดําเนินการตางๆจะเปนไปตามความ

ยินยอมของเจาของที่ดินที่เขามามีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐอยางเปนธรรม และเสมอภาคตาม

หลักการประชาธิปไตย 

เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่มีที่ดินตาบอด กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

รวมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม จึงไดดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินจะประสบผลสําเร็จไดอยางเปน

รูปธรรมน้ัน จะตองไดรับความรวมมือ และการมีสวนรวมจากทุกฝายทั้งหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนเจาของที่ดินที่จะตองยินยอม เพ่ือใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเขาไปมี

บทบาทในการกําหนดประโยชนการใชที่ดิน การพัฒนาและการจัดรูปที่ดินแปลงใหม ซึ่งเจาของที่ดิน

อาจจะตองมีการเสียสละที่ดินบางสวนในการพัฒนาพ้ืนที่ และการกําหนดที่ดินแปลงใหม เพ่ือใหมี

ถนนและมีทางเขา – ออกสูถนนสายหลักได 
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ดังน้ัน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปน

การดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินที่จะตองอาศัยการยินยอม และการมีสวนรวมของประชาชนเจาของ

ที่ดินอยางเต็มที่จึงจะทําใหเกิดการพัฒนาและการจัดรูปที่ดินประสบผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม 

โดยการศึกษาดังกลาว เพ่ือตองการทราบถึงลักษณะของปจจัยและแนวทางที่มีผลตอการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน ดังน้ี 

1.1.1 ปจจัยใดบางที่ทําใหการดําเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สําเร็จ 

เปนรูปธรรมอยางชัดเจน 

1.1.2 การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง 

มีกระบวนการในการสรางการมีสวนรวมอยางไร 

 

1.2 วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

1.2.1 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน กอนและระหวางการดําเนิน 

การพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

1.2.2 ศึกษากระบวนการสรางการมีสวนรวม และระดับของการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

1.2.3 ศึกษาปญหา อุปสรรค ในกระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ 

จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

1.2.4 เสนอแนะแนวทางในการสรางการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดรูปที่ดิน 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในพ้ืนที่อ่ืนๆตอไป 

 

1.3 ขอบเขตการศกึษา 

  

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ดวยวิธีการ 

จัดรูปที่ดินกรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบล

บางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามเปนการศึกษาเชิงพรรณาใชวิธีวิจัยแบบผสม ประกอบดวย

การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซึ่งประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา ประกอบดวย 
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1.3.1 ประชากรหรือกลุมผูใหขอมูล ไดแก ผูที่อยูอาศัยในชุมชน ซึ่งเปนเจาของที่ดิน 

ในโครงการ จํานวน 53 ราย จํานวนแปลง 82 แปลที่ดิน 181 ไร 32 ตารางวา 

1.3.2 กลุมตัวอยาง เชน เจาของที่ดินแตละแปลง กลุมผูนําชุมชน กลุมเจาหนาที่ 

ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลกลุมผูที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ กลุมอาชีพตางๆ  

 

1.4 ประโยชนที่ไดจากการวิจัย 

 

1.4.1 กรมโยธาธิการและผังเมืองมีตนแบบและแนวทางในการดําเนินการจัดรูปที่ดิน 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองทีมีประสิทธิภาพ รวมถึงหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึง

เจาหนาที่ของรัฐหรือผูที่สนใจ สามารถนําตนและแบบแนวทางในการดําเนินงานไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานได 

1.4.2 กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบถึงปจจัยที่ทําใหเกิดกระบวนการ และระดับ 

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ 

 

1.5 คํานิยามศัพท 

 

1.5.1 การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 

วิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการดําเนินงาน

กิจกรรม การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลและการมีสวนรวมในการรับประโยชน 

1.5.2 การมีสวนรวมในดานการวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหา หมายถึง การมี 

สวนรวมในการวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ

องคกร มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและช้ีแจงปญหาตางๆ ในการดําเนินงานและแนะนําหรือ

ใหคําปรึกษา เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขปญหาในการดําเนินงาน 

1.5.3 การมีสวนรวมในการวางแผน หมายถึง การมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธ  

การวางแผนกําหนดรายละเอียดหรือวิธีการดําเนินงานขององคกรรวมวางแผนปรับปรุงแกไขปญหา

เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการขององคกร 

1.5.4 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน/กิจกรรม หมายถึง การมีสวนรวมในการจัด 

โครงการ/กิจกรรมตางๆ รวมถึงไดเขารวมโครงการ/กิจกรรมตางๆ ขององคกรไดดําเนินงานตาม

แผนงานที่วางไวและมีสวนรวมในกาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดีขึ้น 
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1.5.5 การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล หมายถึง การติดตามผลการดําเนินงาน 

ขององคกรอยูเสมอมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรมีสวนรวมในการ

ประเมินผลการดําเนินงานขององคกร หากพบปญหาทานจะนําปญหาน้ันไปปรับปรุงและมีสวนรวมใน

การติดตามผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ขององคกร 

1.5.6 การมีสวนรวมในการรับประโยชน หมายถึง การไดรับประโยชนจากการนํา 

แผนการดําเนินงานไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จไดรับการฝกอบรมตามความตองการเพ่ือนําความรูและ

ทักษะมาใชในการสรางผลงานที่ดีไดรับการถายทอดความรู เพ่ือนําความรูมาใชในการสรางผลงานที่ดี

และทํากิจกรรมรวมกัน และเพ่ือใหทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรในองคกร 

1.5.7 การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ หมายถึง การดําเนินงานพัฒนาที่ดินหลายแปลง  

โดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม ปรับปรุงหรือจัดสรางโครงสรางพ้ืนฐาน การรวมรับภาระและ

ผลตอบแทนอยางเปนธรรม ทั้งน้ีโดยความรวมมือระหวางเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับรัฐ เพ่ือให

เกิดการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมย่ิงขึ้นในดานการคมนาคม เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอมและชุมชน 

และเปนการสอดคลองกับการผังเมือง 

1.5.8 ที่ดินตาบอด หมายถึง ที่ดินแปลงใดที่มีที่ดินแปลงอ่ืนลอมอยูจนไมมีทางออก 

ถึงทางสาธารณะ 

1.5.9 การปนสวนที่ดิน หมายถึง เจาของที่ดินจะสละที่ดินบางสวนของตน เพ่ือนําเขา 

รวมโครงการในกระบวนการการจัดรูปที่ดินแปลงใหม ในสัดสวนที่เปนธรรมและเสมอภาค เพ่ือ

นําไปใชเปนพ้ืนที่สําหรับบริการพ้ืนฐานของเมืองหรือสาธารณูปโภค สาธารณูปการและเพ่ือเปนพ้ืนที่

ในการจัดหาประโยชน เพ่ือนําเงินมาเปนทุนสําหรับคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

1.5.10 ผูรวมโครงการ หมายถึง เจาของที่ดินผูที่ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินแปลงน้ันๆ ที่อยูใน 

โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของเทศบาลอําเภอเมืองสมุทรสงคราม และตําบลบางแกว อําเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

1.5.11 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโครงการ หมายถึง เจาหนาที่ปฏิบัติงาน ของหนวยงาน 

ภาครัฐตางๆ หลายระดับ คือสํานักงานเทศบาลอําเภอเมืองสมุทรสงคราม และตําบลบางแกว อําเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสงครามสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงครามสํานักจัดรูปที่ดินเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่ และกรมโยธาธิการและผังเมือง  
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยน้ีไดศึกษาแนวคิด ขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือ 

นํามาประกอบเปนขอมูลในการศึกษาวิจัย และสนับสนุนการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม

ของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่

เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งในการศึกษาวิจัย

ดังกลาว ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการ

ศึกษาวิจัย ดังน้ี 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 

2.1.1 ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 

2.1.2 ทฤษฎีของการมีสวนรวมของประชาชน 

2.1.3 เง่ือนไขของการมีสวนรวม 

2.1.4 ลักษณะและระดับของการมีสวนรวม 

2.1.5 กระบวนการสรางการมีสวนรวม 

2.1.6 ประโยชนของการมีสวนรวม 

2.1.7 ปญหาอุปสรรคของการมีสวนรวม 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

2.3 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน 

2.4 ความจําเปนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จังหวัดสมทุรสงคราม 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน 

 

2.1.1 ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 

       การมีสวนรวมของประชาชน (Participation) เปนกระบวนการที่สําคัญที่ทําใหการดําเนิน

โครงการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐรวมกับภาคประชาชนและชุมชนประสบความสําเร็จอยางเปน

รูปธรรมและไดรับการยอมรับจากประชาชน ซึ่งมีนักวิชาการไดใหนิยามความหมายของการมีสวนรวม

เปนจํานวนมาก ดังน้ี 
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Erwin1ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา เปนกระบวนการที่ใหประชาชนเขามามี 

สวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาของตนเอง โดยการรวมคิด รวมทํา รวมวางแผนการ

ดําเนินงาน รวมตัดสินใจ และรวมรับประโยชนในการพัฒนา 

WHO and UNICEF2ไดใหนิยามของการมีสวนรวมวา เปนกระบวนการที่สําคัญอยางหน่ึง 

ในการพัฒนาตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงพลังประชาชนในการรวมการพัฒนา การตัดสินใจเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายตามที่ตองการดวยความสมัครใจของประชาชน 

William W. Reeder3ไดกลาววา การมีสวนรวมเปนกระบวนการพบปะสังสรรคทาง 

สังคม ที่มีการรวมกลุมที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีลักษณะการมีสวนรวมที่เปนปจเจก

บุคคล และการมีสวนรวมแบบรวมกลุม เพ่ือรวมคิด รวมวางแผนในการดําเนินงานตางๆ 

United Nations4 กลาววา การมีสวนรวม เปนการแสดงพลังของประชาชนในดานตางๆ 

เชน การแสดงพลังในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรตางๆเพ่ือใหตอบสนองและบรรลุเปาหมายของ

สังคม รวมถึงการรวมปฏิบัติการตามแผนการหรือโครงการตางๆ ดวยความสมัครใจและเต็มใจ 

ทศพล กฤตยพิสิฐ4

5ไดกลาววา การมีสวนรวมเปนการที่ปจเจกบุคคล หรือกลุมคน ชุมชน  

ใหความเห็นพองกัน ตรงกัน ในเรื่องที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของตนเองแลวมีความตองการและ

ความคาดหวังที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกลาว ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของตนเอง จึงนํามาสูการ

ตัดสินใจรวมกันในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคน้ันๆ โดยการเขามามีสวนรวมจะใหความ

รวมมือ และรับผิดชอบในการดําเนินการพัฒนาตามกิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนตอสังคม  

1 Erwin William, Participation Management: Concept Theory and Implemention 

(Atlanta Ga: Georgia State University, 1976), 26. 
2 WHO and UNICEF, Report of the international conference on primary health  

Care (NewYork: N.P.Press, 1978), 41. 
3 William W. Reeder, Some Aspects of the Information Social Participation of  

Farm Famillies in New York State (New York: Cornell University, 1978), 39. 
4 United  Nations,Yearbook of International Trade Statistics (United  

Nations: UN Press, 1981), 46. 
5 ทศพล  กฤตยพิสิฐ, “การมีสวนรวมของกํานันผูใหญบานเขตหนองจอกที่มีตอโครงการ/ 

กิจกรรมการพัฒนาตามการสรางอุดมการณแผนดินธรรมแผนดินทอง,” (วิทยานิพนธสังคม

สงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะหศาสตร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538). 
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ประชัย ศรจีามร5

6 ไดใหความหมายวา การมีสวนรวมเปนขั้นตอนสําคญัที่หนวยงานภาครฐั 

กําหนดเปนขั้นตอนตามกฎหมายที่เล็งเห็นบทบาทและความสําคัญของประชาชนในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาอยางย่ังยืน จึงไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาต้ังแตเริ่มตน 

รวมกันแกไขปญหา และรวมกันปฏิบัติงาน โดยที่มีหนวยงานภาครัฐใหการชวยเหลือ สนับสนุน

เครื่องมือ และงบประมาณในการดําเนินงาน 

สุนทร กองทรัพย 67ไดใหความหมายวา การมีสวนรวมของประชาชนตองเปนการเขามา 

มีสวนรวมดวยความสมัครใจในการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตางๆตามที่ไดต้ังใจไว โดย

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ประชาชนจะตองมีอํานาจในการตัดสินใจเขาไปมีสวนรวมดวย

ตนเองโดยมิใชการบังคับ และประชาชนตองรวมกันรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้น 

ไพรัตน เตชะรนิทร78 กลาววาการมีสวนรวมของประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชน 

เขามามีสวนรวมไดในหลายๆเรื่องและในทุกกิจกรรมดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยการ

มีสวนรวมของประชาชนเปนการรวมกันหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมกันคิด รวมกัน

แกไขปญหาของชุมชนรวมถึงการรวมกันตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอ

สวนรวมและ รวมกันควบคุม ติดตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษาเพ่ือใหการดําเนินงานตางๆมี

ความย่ังยืนและสามารถใชประโยชนไดตอไปในอนาคต 

อคิน รพีพัฒน 89 ไดใหความหมายวา การมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการ 

ซึ่งประชาชนเขามาเกี่ยวของในขั้นตอนกิจกรรมตางๆ และดําเนินกิจกรรมทําทุกอยางดวยความเต็มใจ 

ประชาชนไดมีการเสียสละทรัพยากรบางอยาง เชน ความคิดเห็น แรงงาน วัตถุ สิ่งของ เวลา เปนตน 

และตองเปนการดําเนินงานที่ไมใชการกําหนดจากหนวยงานภายนอก ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชน

เปนการใหประชาชนอํานาจประชาชนมีสวนรวมในการคนหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหาการ

6 ประชัย ศรีจามร, “การมีสวนรวมของประชาชนตอการปลูกปาภาครัฐกรณีศึกษาตําบล 

ปานอยออดอนชัยอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย,” (ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร, 2549). 
7 สุนทร กองทรพัย, “การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานองคการบริหาร 

สวนตําบลศึกษาเฉพาะกรณีตําบลทาอิฐอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี,” (ภาคนิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2548). 
8 ไพรัตน เตชะรินทร, ทบทวนการพัฒนาชนบทไทย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพดีแอนดเอส,  2525), 7. 
9 อคิน ระพีพัฒน, ม.ร.ว., การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและ 

วัฒนธรรมไทย (กรุงเทพมหานคร: ศักด์ิโสภาการพิมพ, 2527), 320. 
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วิเคราะหปญหาการเลือกวิธีการ การวางแผนในการแกปญหาการดําเนินงาน และการติดตามและ

ประเมินผลอยางใกลชิด ซึ่งการรวมกันวิเคราะหปจจัยปญหาและอุปสรรคมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการ

ดําเนินงานตางๆประสบความสําเร็จ 

อรทัย กกผล9

10กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน เปนการเปดใหประชาชนเขาไปรวม 

ในการกําหนดกฎเกณฑนโยบายการบริหารและตัดสินใจเพ่ือผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม

อยางแทจริงและตองอยูบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคประชาชนมีอิสระความคิดและมีความเต็มใจที่

จะเขามารวมดําเนินการโดยหลักการของการมีสวนรวมของประชาชนจะตองเปนการเขารวมต้ังแตตน

จนถึงสิ้นสุดเริ่มต้ังแตการเกิดจิตสํานึกในการพัฒนา แลวรวมคิด รวมวางแผนการดําเนินงานรวม

ดําเนินงานรวมกันติดตามประเมินผลและรวมรับผลประโยชนซึ่งไมจําเปนที่จะตองอยูในรูปของเงิน

วัตถุสิ่งของแตอาจเปนความสุขสบายความพอใจในสภาพของความเปนอยูที่ดีขึ้นก็ได 

 

2.1.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน 

Victor H. Vroom11ไดสรุปทฤษฎีการมีสวนรวมของประชาชนวา การมีสวนรวมของ 

ประชาชนขึ้นอยูกับความตองการความคาดหวังในการดําเนินงาน และผลตอบแทนที่ประชาชนไดรับ 

ซึ่งปจจัยดังกลาวสงผลตอการมีสวนรวมในระดับการตัดสินใจของประชาชน รวมถึงคุณภาพการ

ตัดสินใจ (Decision Quality) และการยอมรับผลการตัดสินใจ  (Decision Acceptance) ของ

ประชาชนซึ่งคุณภาพการตัดสินใจเปนการตัดสินใจที่มีฐานขอมูลรองรับเชนมีกฎหมายและมาตรการ

รองรับผลกระทบอยางรัดกุมซึ่งการตัดสินใจที่มีคุณภาพก็ทําใหการยอมรับผลการตัดสินใจจาก

ประชาชนมีผลโดยตรงตอการนําผลการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติและตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชน รวมถึงความพรอมในการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

10 อรทัย กกผล, คูคิด คูมือการมีสวนรวมของประชาชน สําหรับนักบริหารทองถิ่น  

(กรุงเทพมหานคร: จรัญสนิทวงศการพิมพ, 2552), 17-19. 
11 Victor H. Vroom, Work and Motivation (New York: Wiley and Sons Inc, 1964). 
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Hertzberg12 ไดกลาววา ทฤษฎีที่ทําใหการมสีวนรวมประสบผลสําเร็จ ประกอบดวย 

1. ทฤษฎีการจูงใจ การสรางแรงจูงใจในภาคประชาชน สามารถเช่ือมโยงไปสู 

ขั้นตอนกระบวนการมีสวนรวมไดเพราะแรงจูงใจเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประชาชนกระตือรือรนที่จะ

เขามามีสวนรวมในการทํางานมากขึ้น และในทางตรงกันขามหากประชาชนไมมีแรงจูงใจ ก็จะไมให

ความสนใจและความรวมมือในการเขามีสวนรวมในการดําเนินงานกลาวคือถาบุคลากรมีแรงจูงใจและ

ไดตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานไดรวมคิด รวมตัดสินใจ ก็จะสงผลใหบุคลากรในองคกร

เกิดความรูสึกเปนเจาของในกิจกรรมมากขึ้นทําใหประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานไดอยางเปน

รูปธรรม 

2. ทฤษฎีการสรางผูนํา เปนทฤษฎีที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนและการ 

เปนผูนํากลาวคือ ผูนําที่ดี (Positive Leader) มักจะนําการเคลื่อนไหวในการทํางานอยูเสมอทําให

ประชาชนเห็นตัวอยางที่ดี และพรอมที่จะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ในขณะที่ผูนําที่ไมดี 

(Negative Leader) ก็จะไมมีผลงานที่สรางสรรคเลยทําใหประชาชนไมใหความเช่ือถือ และเขามามี

สวนรวมในการดําเนินงาน การสรางผูมีอํานาจหรือผูนําจะชวยจูงใจใหบุคลากรเต็มใจที่จะทํางาน

เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงครวมกันเน่ืองจากผูนําที่ดีจะมีความสําคัญในการจูงใจและรวมกลุมคน 

ดังน้ัน ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีการสรางผูนําจึงมีความสําคัญกับกระบวนการ 

สรางการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรเพราะทําใหเกิดรวมมือรวมแรงกันในการทํางานมีการคิด

ริเริ่มสรางสรรคของบุคลากรและผูนํารวมกันซึ่งการมีสวนรวมที่ดีจะตองมีผูนําที่ดีและมีแรงจูงใจจาก

ประชาชนจึงจะทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมได 

Reeder13ไดสรปุวา การมีสวนรวมของประชาชนขึ้นอยูกับทฤษฎีการกระทําทางสังคม  

ประกอบดวยพฤติกรรมของมนุษยที่แสดงออกในรูปแบบตางๆ เชน การแสดงความคิดเห็น  การแสดง

อารมณหรือความรูสึกตางๆ พฤติกรรมที่แสดงออก ความเช่ือ คานิยม ความคาดหวัง และ

ความสามารถในการดําเนินงาน เปนตน  

 

 

 

12 Herzberg, Frederick B. and Synderman, Barbara Bloch. The Motivation to 

Work (NewYork: John Wiley and Sons lnc, 1959). 
13 William W. Reeder, Some Aspects of the Information Social Participation of  

Farm Famillies in New York State (New York: Cornell University, 1978), 39. 
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ติน ปรัชญพฤทธ์ิ13

14ไดแบงทฤษฎีการมีสวนรวมออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย 

1. ทฤษฎีความเปนผูนําเปนทฤษฎีที่การมีสวนรวมในการเลือกผูนํา โดยผูเลือกมี 

อํานาจในการเลือกต้ัง และการถอดถอนผูนําไดซึ่งขึ้นอยูกับการกระทําของผูนําเอง โดยการมีสวนรวม

ตามทฤษฎีน้ีมไิดเปดโอกาสใหผูตามไดเขามามสีวนรวมตัดสินใจขององคการอยางแทจริงเพราะเมื่อได

ผูนําแลว ผูนําก็จะมีอํานาจเด็ดขาดในการบริหารงานตางๆ โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบรองรับ ซึ่งการ

จะถูกถอดถอนจากผูเลือก หรอืผูมีสวนรวมในการเลือกต้ังจึงเปนไปไดยาก 

2. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเปนทฤษฎีที่ใหอํานาจสูงสุดแกประชาชนใน 

การเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานทุกระดับ โดยเริ่มต้ังแตระดับการกําหนดนโยบาย การวางแผน

การพัฒนา การใหขอมูลขาวสาร การตัดสินใจ การติดตามและประเมินผล และการรวมรับประโยชนที่

เกิดขึ้นจากการดําเนินงานซึ่งในทฤษฎีน้ีเปนประชาธิปไตยที่ใหประชาชนเขามามีบทบาทในการพัฒนา

อยางแทจริง 

3. ทฤษฎีการบริหารโดยการใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการดําเนินงานเปนทฤษฎี 

ที่ไมประสบผลสําเร็จในการใหประชาชนเขามาทีสวนรวมเทาที่ควร แมวาประชาชนจะเขามารวมใน

การประชุม แตก็ไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะแตอยางใด เพราะการมีสวนรวมที่ดี

ที่สุดของประชาชน คือ การที่ประชาชนใหความรวมมือดวยความเต็มใจ และสมัครใจโดยมิใชการ

บังคับจากหนวยงานภาครัฐแตอยางใด ทําใหผลของการดําเนินงานแบบมีสวนรวมประสบผลสําเร็จ

และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

2.1.3 เงื่อนไขของการมีสวนรวม 

Cohen J. M. and Uphoff N. T.,15ไดกลาววา เง่ือนไขการมสีวนรวมของประชาชนขึน้อยู  

กับความตองการและความคาดหวังของประชาชนในการแกไขปญหา โดยมีแผนงาน/โครงการที่

ชัดเจนเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและศักยภาพของพ้ืนที่ เชน ปจจัยทางกายภาพเศรษฐกิจ สังคม

การเมือง และวัฒนธรรม เปนตน โดยสิ่งแวดลอมตางๆมีผลตอการดํารงชีวิตของประชาชน รวมถึง

ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานซึ่งเง่ือนไขดังกลาวสงผลให

14 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ทฤษฎีองคการ, พิมพครัง้ที่ 4 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2542). 
15 John M. Cohen and Norman T. Uphoff, Rural development participation: 

Concept and measures for project design implementation and evaluation (New 

York: Cornell University, 1977).  
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เกิดแรงจูงใจที่สําคัญที่ทําใหประชาชนตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการรวมกับ

หนวยงานภาครัฐ 

องคการสหประชาชาติ 15

16 กลาววาเง่ือนไขสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนคือ 

รัฐบาลตองใหความสําคัญกับประชาชน โดยตองยอมรับแนวคิดของประชาชน และกําหนด

กระบวนการดําเนินงาน อยางชัดเจนหรือมีกฎหมายรองรับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่ง

ระบุวิธีการขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน รัฐบาลตองใหอิสระแกประชาชาชนในการแสดงความ

คิดเห็น และมีอํานาจในการเจรจาตอรองกับกลุมผลประโยชนได และที่สําคัญรัฐบาลตองใหขอมูล

ขาวสารที่ถูกตองแกประชาชาชนโดยเฉพาะการใหขอมูลในดานของแนวการดําเนินงาน เทคนิค 

ประโยชนที่จะไดรับ ขอดีขอเสียแกประชาชน เปนตน รวมถึงรัฐบาลตองใหการสนับสนุนการดําเนิน

ตางๆแกประชาชนทั้งในดานของเครื่องไมเครื่องมือ และทรัพยากร อุปกรณในการดําเนินงาน

โดยเฉพาะในระยะเริ่มตนของการดําเนินโครงการเปนตน 

อนุภาพ ถิรลาภ16

17กลาววาเง่ือนไขในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่ คือ 

ประชาชนตองมีความสนใจ และแรงจูงใจที่จะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับหนวยงาน

ภาครัฐ และเมื่อเขามาแลว หนวยงานภาครัฐจะตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงการให

อํานาจแกประชาชนในการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน ประชาชนจะตองมีบทบาทในการ

กําหนดความตองการและวางแผนการดําเนินงาน และที่สําคัญคือประชาชนตองมีความเต็มใจที่จะเขา

มามีสวนรวมมิใชเปนการบังคับใหเขารวม และประชาชนตองรับรูถึงประโยชนที่จะไดรับจากการมี

สวนรวมในการดําเนินงาน 

 

 

16 United Nation, Popaler Participation InDecision Making For Development   

(New York: United Nothwess Publication, 1987), อางถึงในสิริพัฒน ลาภจิตร, “ปจจัยที่สงผล

ตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี,” (วิทยานิพนธ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2550), 35. 
17 อนุภาพ ถิรลาภ,“การวิเคราะหเชิงสมมติฐานการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 

ชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี,” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาบริหารบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528), 21-22. 
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วุฒิสาร ตันไชย17

18กลาววา เง่ือนไขการเขามามีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน 

เง่ือนไขที่สําคัญที่สุด คือจิตสํานึกและความรูสึกของประชาชนที่มีความตองการและความคาดหวังใน

การแกไขปญหาตางๆใหประสบผลสําเร็จรวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนที่มีความเกรงใจ ความเอ้ืออาทร 

หวงใยซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะวิถีชีวิตของประชาชนในสวนภูมิภาคที่มีความสัมพันธกันในเครือญาติ

คอนขางสูง จึงมีความเกรงใจและมีความประนีประนอมสูงทําใหการแนะนํา หรือการชักจูง หรือการ

ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการที่จะเขามามีสวนรวมของประชาชนถูกชักจูงไดงายโดยผาน

การแนะนําของเครือญาติเง่ือนไขการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆของประชาชนน้ันจะตองเกิด

จากความเต็มใจ ความรูสึกผูกพันกับทองถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความกระตือรือรนของประชาชน

ที่จะเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือแกไขปญหาตางๆ ของชุมชนตนเอง 

 

2.1.4 ลักษณะและระดับของการมีสวนรวม 

2.1.4.1 ลักษณะของการมีสวนรวม  

Arnstein19 ไดกลาววา ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนมี 3 ลักษณะ ไดแก 

1) การมีสวนรวมเทียม หมายถึงการมีสวนรวมที่เขามาโดยไมไดเต็มใจ และสมัครใจที่จะเขามามีสวน

รวมต้ังแตแรก แตเปนการเขามามีสวนรวมโดยการถูกกดดัน หรือถูกบังคับใหเขามามีสวนรวม 2) การ

มีสวนรวมพอเปนพิธีหรือรวมเพียงบางสวน ซึ่งเปนการมีสวนรวมในกิจกรรมที่ประชาชนตองการเขา

มามีสวนรวมเทาน้ัน ไมไดใหความจริงใจและจริงจังในการมีสวนรวมมากนัก และเปนการเขารวมโดย

อาจเกิดจากความเกรงใจ หรือถูกกดดันจากสมาชิกชุมชน เปนตน และ3) การมีสวนรวมอยางแทจริง 

เปนการมีสวนรวมที่ประชาชนเขามามีสวนรวมดวยความเต็มใจ และความสมัครใจ ซึ่งการมีสวนรวม

อยางแทจริงน้ี เปนการมีสวนรวมที่ใหอํานาจมากแกประชาชนในการดําเนินงาน โดยเฉพาะการให

อํานาจตัดสินใจของประชาชน เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการมีสวนรวมประสบความสําเร็จ 

 

 

 

 

18 วุฒิสาร ตันไชย, การกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่น (กรุงเทพมหานคร:  

ธรรมดาเพรส, 2545), 105-112. 
19 Sherry R. Arnstien, A Ladder of Citizen Participation (Journal of the  

American Institue of Planners, 1969), 216-224. 
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Campbell & Ramseyer20 ไดแบงลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน  

5 ลักษณะ ไดแก 1)ลักษณะที่ไมมีสวนรวมเลย 2)ลักษณะที่มีสวนรวมนอย 3)ลักษณะที่มีสวนรวม 

ปานกลาง 4)ลักษณะที่มีสวนรวมมาก และ5)ลักษณะที่มีสวนรวมมากที่สุด 

Huntington & Nelson21 สรุปวาลักษณะการมีสวนรวมมี 2 ลักษณะ ไดแก 

1. กิจกรรมลักษณะ โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่เขารวม เชน ดานการเมือง  

พิจารณาจากการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกต้ัง การลงประชามติ การประทวง กรณีที่รัฐมี

โครงการที่มีผลกระทบตอประชาชนวาสามารถกระทําไดเพียงใด 

2. ระดับการบริหาร โดยพิจารณาจากโครงสรางขององคกรหน่ึงจะตองมีสาย 

การบังคับบัญชา ซึ่งการมีสวนรวมประกอบดวย 1)การมีสวนรวมทั้งในแนวราบ คือ ทุกฝายจะมีความ

เสมอกันในตําแหนง การมีสวนรวมในแนวราบจึงเปนไปอยางหลวมๆ ไมจริงจัง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะมี

สถานะหรือตําแหนงเทากัน 2)การมีสวนรวมในแนวด่ิง เปนการมีสวนรวมตามสายการบังคับบัญชา 

เชน มีหัวหนาลูกนอง มีฝายแผนกตางๆลดหลั่นกันไป การทํางานจึงมีการตรวจสอบตามลําดับขั้นการ

แสวงหาผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืนจะไดรับการตรวจสอบจากผูบังคับบัญชา และ3)การมีสวน

รวมทั้งแนวราบและแนวดิ่งนั้น ในบางครั้งจะตองทํางานรวมกันผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานใน

แผนกอ่ืน จึงตองแสดงบทบาทตาสถานภาพของแนวราบและแนวด่ิง 

สรุปลกัษณะการมีสวนรวม คือ การมีสวนรวมในระดับกิจกรรม ไดแก การรบัรู 

ขาวสาร การปรึกษาหารือ การประชุมรับฟงความคิดเห็น การประชาพิจารณ การลงประชามติและ

การมีสวนรวมในระดับการบริหาร ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การใชกลไกทางกฎหมายใน

ประเด็นการมีสวนรวมในระดับการบริหารน้ี ยังจะตองพิจารณาจาก ในแนวราบ ทุกแผนกทุกฝายจะมี

ความเสมอกันในตําแหนง และ ในแนวด่ิงเปนการมีสวนรวมตามสายการบังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

20 Campbell, Rolald F. Corbally, John J.E. Jr. and Ramseyer, John A.  

Introduction to Educational Administration (Boston: Allyn Bacon, 1958). 
21 Huntington S. & Nelson S., No easy choice: political participation in  

developing countries (New York: Harvard University Press, 1975), 202. 
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2.1.4.2 ระดับของการมีสวนรวม  

ไพบูลย วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย เพชรมาก21

22ไดสรุประดับการมีสวนรวมของ 

ประชาชนในการพัฒนาชุมชนไวใน ออกเปน 6 ระดับ ไดแก 

1. ระดับการรับรูขาวสาร (Public Information) เน่ืองจากประชาชนเปนผูที ่

ไดรับผลกระทบ ดังน้ันหนวยงานภาครัฐจะตองแจงใหประชาชนทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่

จะดําเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น ทั้งน้ี การแจงขาวสารดังกลาวจะตองเปนการแจง

กอนที่จะมีการตัดสินใจดําเนินโครงการ 

2. ระดับการปรึกษาหารือ (Public Consultation) เปนรูปแบบของการมี 

สวนรวมที่มีการจัดประชุม หารือระหวางผูดําเนินการโครงการกับประชาชนที่เก่ียวของ เพ่ือรับฟง

ความคิดเห็นและตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติม นอกจากน้ี ยังเปนชองทางการกระจายขาวารขอมูลไปยัง

ประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของใหเกิดความเขาใจ และเพ่ือใหมีการใหขอเสนอแนะเพ่ือประกอบ

ทางเลือกการตัดสินใจ 

3. ระดับการประชุมรับฟงความคิดเห็น (Public Meeting) เปนการเปด 

โอกาสใหประชาชนและฝายที่เก่ียวของกับโครงการหรือกิจกรรมและผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ใชเวที

สาธารณะในการทําความเขาใจ การประชุมรับฟงความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เชน การประชุมระดับ

ชุมชน (Community Meeting) การประชุมรับฟงความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical Meeting)  

4. ระดับการประชาพิจารณ (Public Hearing) เปนการประชุมที่มีขั้นตอน 

การดําเนินงานที่เปนระบบ และมีความชัดเจนมากขึ้น เปนเวทีในการสเนอขอมูลอยางเปดเผยไมมีการ

ปดบังขอผูที่มีสวนไดและสวยของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจัดประชุมจะตองมี

องคประกอบของผูเขารวมที่เปนที่ยอมรับ มีหลักเกณฑและประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจน และมี

การแจงใหทุกฝายทราบอยางชัดเจน 

5. ระดับการมสีวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) เปนเปาหมายสงูสุด 

ของการมีสวนรวมของประชาชนใหประชาชนเปนผูตัดสินใจตอประเด็นปญหาน้ันๆ ซึ่งอาจจะ

ดําเนินการโดยการเลือกตัวแทนเขาไปเปนกรรมการที่มีอํานาจการตัดสินใจ 

 

 

22 ไพบูลย วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย เพชรมาก, การบริหารสังคม ศาสตรแหงศตวรรษ 

เพ่ือสังคมไทยและสังคมโลก (กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน, 2551), 25. 
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6. ระดับการใชกลไกทางกฎหมาย เปนการดําเนินการตามกฎหมายที่มลีักษณะ 

ในเชิงการปองกันแกไขและบังคับใชเพ่ือประโยชนของสวนรวม ในการเรียกรอง หรือการปองกันสิทธิ

ของตนเองอันเน่ืองมาจากการไมไดรับความเปนธรรม เพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ตนเองควรจะ

ไดรับ ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดใหหลักเรื่องการมีสวนของประชาชนไวหลายประการ 

และประชาชนสามารถใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปแบบของปจเจกหรือในรูปแบบกลุม องคการ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติไว 

Arnstein23 ไดกาํหนด การแบงบันไดการมีสวนรวมของประชาชน ออกเปน 8 ช้ัน  

ประกอบดวย 1) ขั้นการควบคุม2) ขั้นการรักษา 3) ขั้นการใหขอมูล 4) ขั้นการรับฟงความคิดเห็น 5) 

ขั้นการปรึกษาหารือ 6) ขั้นการเปนหุนสวน 7) ขั้นมอบหมายอํานาจและ8) ขั้นอํานาจพลเมือง โดย

ระดับขั้นบันไดที่สูงขึ้นสะทอนอํานาจของประชาชนที่มากขึ้น สําหรับ Arnstein ขั้นบันไดที่ 1 และ 2 

ถือวายังไมเกิดการมีสวนรวมของประชาชนเลยหรือเรียกวาnonparticipationสวนขั้นที่ 3 ถึงขั้นที่ 5 

เรียกวา Tokenism หมายถึง ประชาชนมีโอกาสในการใหขอมูลความคิดเห็นแตยังไมมีอํานาจในการ

ตัดสินใจ ขั้น 6, 7 และ 8 ถือวาประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจหรือเรียกวาCitizen Power จากตัว

แบบน้ีสะทอนใหเห็นวาการมีสวนรวมในระดับเปนภาคีหุนสวน (partnership) จึงจะเปนจุดเริ่มของ

บทบาทและอํานาจของประชาชนอยางแทจริง ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Sherry R. Arnstien, A Ladder of Citizen Participation (Journal of the  

American Institue of Planners, 1969), 216-224. 
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ภาพที ่2.1 แสดงขั้นบันไดการมีสวนรวมของพลเมืองของ Arnstein 

ที่มา : อรทัย กกผล, คูคิด คูมอืการมีสวนรวมของประชาชนสําหรับนักบริหารทองถิ่น, 2552. 

 

 

 

 

 

8. ข้ันอํานาจพลเมือง 
(Citizen Control) 

7. ข้ันมอบหมายอํานาจ 
(Delegated Power) 

6. ขั้นการเปนหุนสวน 
(Partnership) 

5. ขั้นการปรึกษาหารือ 
(Placation) 

4. ขั้นการรับฟงความคิดเห็น 

(Consultation) 

3. ขั้นการใหขอมูล 

(Informing) 

2. ขั้นการรักษา 

(Therapy) 

1. ขั้นการควบคุม 
     (Manipulation) 

Citizen Power 

ประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจ 

Tokenism 

ประชาชนมีโอกาสในการใหขอมูล

ความคิดเห็นแตยังไมมีอํานาจใน

การตัดสินใจ 

Nonparticipation 

ยังไมเกิดการมีสวนรวมของ
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International Association of Public Participation-IAP224 ไดแบงระดับการ 

มีสวนรวมของประชาชนออกเปน 5 ขั้น ซึ่งเปนตามหลักการเดียวกับของ Arnstein คือ ย่ิงสูงขึ้นยิ่ง

สะทอนอํานาจและอิทธิพลของประชาชนในการบริหารหรือตัดสินใจมากขึ้นดวย การมีสวนรวมของ

ประชาชนแบงเปน 5 ระดับ ประกอบดวย 

1. การมีสวนรวมในระดับใหขอมูลขาวสาร (Inform) เปนการมีสวนรวมของ 

ประชาชนในระดับตํ่าที่สุด บทบาทของประชาชนนอยมากเพียงแตรับทราบวาเกิดอะไรที่ไหน ปจจุบัน

การที่ภาครัฐตัดสินใจในเรื่องที่กระทบประชาชนและแจงใหประชาชนทราบสะทอนความลาสมัยใน

การบริหารงานแตในขณะเดียวกันจําเปนตองตระหนักวาไมวาจะเปดใหประชาชนมีสวนรวมในขั้นใด 

การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนเปนเรื่องที่สําคัญมาก แตตองไมใชการใหขอมูลในลักษณะ

ประชาสัมพันธ โดยใหมองแตดานดีเทาน้ันหัวใจสําคัญ คือ การใหขอเท็จจริง ครอบคลุมและเพียงพอ 

เพ่ือทําใหประชาชนไดขอเท็จจริงและตัดสินใจแสดงความคิดเห็นอยางมีคุณภาพ 

2. การมีสวนรวมในระดับรับฟงความคิดเห็น (Consult) เปนลักษณะการให 

ประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล ขอเท็จจริง ความรูสึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ 

ดังน้ัน ประชาชนมีบทบาทในฐานะเปนผูใหขอมูล การตัดสินใจเปนบทบาทของหนวยงานภาครัฐ 

เทคนิคการมีสวนรวมในลักษณะน้ี เชน การสํารวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ ปจจุบันน้ี

กฎหมายสวนใหญมักกําหนดใหหนวยงานภาครัฐจัดการมีสวนรวมของประชาชนอยางนอยในระดับ

การรับฟงความคิดเห็น 

3. การมีสวนรวมในระดับเขามามีบทบาท (Involve) เปนลักษณะการเปด 

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทํางานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ขอมูลระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนอยางจริงจังและมีจุดมุงหมายชัดเจน ขอมูล

ความคิดเห็นของประชาชนจะสะทอนออกมาในทางเลือกตางๆระดับการมีสวนรวมของประชาชนขั้น

น้ีใกลเคียงกับการมีสวนรวมในระดับการรวมมือ เพียงแตรูปแบบการมีสวนรวมแบบรวมมือมีลักษณะ

เปนกิจกรรมถาวรมากกวาการมีสวนรวมในขั้นน้ี นอกจากน้ันการมีสวนรวมของประชาชนในขั้นนี้ 

 

 

24 International Association of Participation-IAP2, Planning for Effective Public 

Participation (The International Association for Public Participation A Module in IAP2’s 

Certificate Program for Public Participation Student book, 2006), 137-222. 
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อํานาจการตัดสินใจสุดทายยังเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตประชาชนมีสวนรวมต้ังแต

เริ่มตนและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางเขมขน ตัวอยางเทคนิคการมีสวนรวมที่ใชมาก เชน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การต้ังคณะทํางานภาคประชาชน เปนตน 

4. การมีสวนรวมในระดับสรางความรวมมือ (Collaboration) เปนการให 

บทบาทของประชาชนในระดับสูง โดยใหอํานาจของประชาชนมีสวนรวมการตัดสินใจ ซึ่งความคิดเห็น

ของประชาชนจะเปนความคิดเห็นที่มีการตัดสินใจ และผลการตัดสินใจจะเปนผลการตัดสินใจรวมกัน 

ซึ่งรูปแบบการมีสวนรวมในระดับน้ี เชน คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน และคณะที่ปรึกษาฝาย

ประชาชน เปนตน  

5. การมีสวนรวมในระดับเสริมอํานาจใหประชาชน (Empower) เปนขั้นที่ให 

บทบาทประชาชนในระดับที่สูงสุด ซึ่งเปนการสะทอนความยินยอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

การยอมรับอํานาจการตัดสินใจของประชาชนหรือชุมชน เพราะการใหอํานาจแกประชาชน คือ การ

ใหประชาชนเปนผูตัดสินใจดวยตนเอง โดยมีรูปแบบในการดําเนินงานดวยการลงประชามติหรือสภา

เมือง ซึ่งการจะใหประชาชนตัดสินใจไดดวยตนเอง หนวยงานภาครัฐจะตองใหขอมูลที่ถูกตอง 

ครอบคลุมแกประชาชน เพ่ือประกอบการวิเคราะหขอมูลและตัดสินใจในการหาทางแกปญหาของ

ประชาชน และหนวยงานภาครัฐก็จะเปนหนวยงานภาครัฐที่จะตัดสินใจวา ควรจะเปดใหประชาชนมี

สวนรวมไดในระดับใดต้ังแตตน และตองแจงใหประชาชนทราบกอนในเบ้ืองตน กอนการมีสวนรวม

ของประชาชน ทั้งน้ี เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเขาใจผิดเก่ียวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน 

เพราะวาถาไมมีการสื่อสารสรางความเขาใจถึง วัตถุประสงคของการจัดและระดับการมีสวนรวมให

ชัดเจนต้ังแตตน จะนําไปสูความขัดแยงได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ref. code: 25595803010635GEQ

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงระดับการมีสวนรวมตามแนวความคิดของ IAP2 

ที่มา : International Association of Participation-IAP2. 2006. 

 

 

Cohen and Uphoff25 ไดจําแนกการมีสวนรวมเปน 4 ระดับ คือ 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนการใหอํานาจแกประชาชนเขามามี 

สวนรวมในการตัดสินใจวาจะทําโครงการหรือกิจกรรมใดในต้ังแตเริ่มตนของโครงการ 

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ เปนการใหอํานาจแกประชาชนเขามามี 

สวนรวมในการดําเนินงาน และการใชทรัพยากรของหนวยงานภาครัฐ ทั้งในดานวัสดุอุปกรณ และ

งบประมาณรวมถึงการมีสวนรวมในการบรหิารจัดการดวย 

 

25 John M. Cohen and Norman T. Uphoff, Rural development participation: 

Concept and measures for project design implementation and evaluation (New 

York: Cornell University, 1980). 
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3. การมีสวนรวมในผลประโยชน เปนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมรับ 

ประโยชนและรวมรับผลกระทบทางลบจากโครงการดวย ซึ่งผลประโยชนที่ไดรับ เชน 

3.1 ผลประโยชนดานวัตถุคือ การมีรายไดและทรัพยสินเพ่ิมขึ้นและ 

มั่นคงมากขึ้นหรือการมีสาธารณูปโภคที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ หรือคุณภาพดี  

3.2 ผลประโยชนดานสังคม ไดแก การไดรับการศึกษาหรือมีการรู 

หนังสือมากขึ้น รวมทั้งการใหบริการสังคมอ่ืน ๆ มากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น  

3.3 ผลประโยชนสวนบุคคลไดแก การมีความนับถือตนเองมากขึ้น มีพลัง 

อํานาจทางการเมืองมากขึ้น และมีความรูสกึถึงความมีประสิทธิภาพของตนเอง 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล แบงเปน การมีสวนรวมแบบเปนทางการ  

เชน การประชุมเพ่ือทบทวนและประเมินการดําเนินงานที่ผานมา การรวมเปนคณะทางานหรือ

คณะกรรมการในการประเมินผล หรือการเขารวมเปนคณะทํางานในการวิจัยประเมินผล และการมี

สวนรวมแบบไมเปนทางการ เชน การประชุมกลุมยอยอยางไมเปนทางการ หรือการพบปะพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 แสดงวงจรการมีสวนรวมตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff 

ที่มา: Cohen, John M and Upoff, Noman T, 1980, 222. 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
Decision making 

การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
Implementation 

การมีสวนรวมในการรักษา

ผลประโยชนBenefit 

การมีสวนรวมในการประเมินผล 
Evaluation 
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สมฤดี นิโครวัฒนย่ิงยง และคณะ25

26ไดจําแนกการมีสวนรวมของประชาชนสามารถ 

ทําไดในหลายระดับขึ้นอยูกับรัฐบาลแตละยุควาจะใหความสําคัญตอประชาชนมากนอยตางกัน ไดแก 

1. การใหประชาชนเปนผูใชอํานาจ หมายถึง ใหประชาชนเขาจัดการหรือ 

ดําเนินการเองโดยไมมีการติดตอกับรัฐบาลกอนซึ่งอาจมีการโตตอบจากรัฐบาล เชน การต้ังศาลเต้ีย 

การเดินขบวน การเขายึดสถานที่ของทางราชการเพ่ือเรียกรองความเปนธรรมโดยในรูปที่ 2 แสดง

ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับอํานาจของรัฐบาล ซึ่งมีความสัมพันธเชิงลบตอ

กัน กลาวคือ ถาประชาชนมีสวนรวมมากรัฐบาลก็จะมีอํานาจนอยลงหรือในทางกลับกัน 

2. ประชาชนและรัฐบาลรวมกันแกปญหา โดยมีอํานาจเทาเทียมกัน เชน  

โครงการทําความสะอาดหมูบาน การสรางถนน และขุดบอนาในหมูบาน เปนตน 

3. ประชาชนเปนที่ปรึกษา หมายถึง รัฐบาลขอความคิดเห็นจากประชาชน  

และต้ังใจที่จะกระทําการตามความเห็นน้ัน แตก็ยังมีอํานาจที่จะไมรับความคิดเห็นน้ันไปปฏิบัติ 

ตัวอยางเชน การต้ังคณะกรรมการเพ่ือการประสานงานระหวางประชาชนและสวนราชการ การ

แตงต้ังคณะที่ปรึกษา การประชุมกลุมยอยเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะกลุม เปนตน 

4. ประชาชนแสดงความคิดเห็น รัฐบาลใหโอกาสประชาชนไดแสดงความ 

คิดเห็นในบางเรื่องแตมักจะไมนาความเห็นไปปฏิบัติและยังมีอํานาจที่จะไมรับฟงความคิดเห็นน้ัน 

ตัวอยางเชน การประชุมใหญที่ใหโอกาสประชาชนทุกคนไดแสดงความคิดเห็น การขอความเห็นใน

กฎระเบียบที่กําลังจะนําออกมาใช 

5. ประชาชนรับทราบ เปนการแถลงขาวสารและ/หรือมติของรัฐบาลให 

ประชาชนไดทราบประชาชนอาจมีปฏิกิริยาโตตอบหรือไมมีก็ได เชน การแถลงถึงโครงการตาง ๆ ที่

รัฐบาลไดมีมติใหดําเนินการ การริเริ่มกฎหมายตาง ๆ และการเวนคืนที่ดิน เปนตน 

6. รัฐบาลใชอํานาจ กลาวคือ รัฐบาลใชอํานาจจัดการโดยไมแจงใหประชาชน 

ทราบลวงหนา เชน การสืบสวน จับกุมผูกระทําผิดกรณีตางๆ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา เปนตน 

 

 

 

 

26 สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง และคณะ, “สิ่งแวดลอม' 36: ประชาชนตองมีสวนรวมในการ 

จัดการสิ่งแวดลอม,” เอกสารประกอบการสัมมนา ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ:  

18-19 ธันวาคม 2536. 
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  ภาพที่ 2.4 การใหประชาชนมีสวนรวม 

ที่มา: สมฤดี นิโครวัฒนย่ิงยง และคณะ, “ประชาชนตองมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม,”  

เอกสารประกอบการสัมมนา ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ: 18-19 ธันวาคม 2536. 

 

จากการศึกษาลําดับขั้นของการใหประชาชนมีสวนรวม พบวามีการแบงระดับขั้น 

ของการมีสวนรวมของประชาชนออกเปน 7 ระดับ ไดแก 

1. ระดับการใหขอมูล เปนวิธีการที่งายที่สุดในการติดตอสื่อสารระหวาง 

หนวยงานภาครัฐกับประชาชน เปนการใหขอมูลแกประชาชนประกอบการตัดสินใจเขารวมโครงการ 

แตไมเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น ซึ่งวิธีการใหขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ เชน การ

แถลงขาว การแสดงนิทรรศการ การประกาศผานทางหนังสือพิมพ เปนตน 

2. ระดับการรับฟงความคิดเห็น เปนระดับที่เชิญชวนใหประชาชนเขามา 

แสดงความคิดเห็น เชน การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับดําเนินโครงการตางๆของ

หนวยงานภาครัฐ การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอดี ขอเสียของโครงการ เปนตนโดยวิธีการ

ดําเนินงานสามารถทําไดโดยจัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

3. ระดับการปรึกษาหารือ เปนระดับการมีสวนรวมที่มีการเจรจากันอยางเปน 

ทางการระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชน เพ่ือช้ีแจงและแกไขปญหารวมกัน โดยวิธีการ

ดําเนินงาน เชน การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปดชองทางรับฟงความคิดเห็น

ผานทางสื่อตางๆ เปนตน 

อํานาจของประชาชน 
มาก 

อํานาจของรัฐบาล 
นอย 

นอย 

การมีสวนรวม 
มาก 

การมีสวนรวม 

ประชาชนใชอํานาจ 
ประชาชนมีสวนรวม 

ประชาชนที่ปรึกษา 

ประชาชนแสดงความคิดเหน็ 

ประชาชนรับทราบ 
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4. ระดับการวางแผนรวมกัน เปนระดับการมีสวนรวมที่มีการแบงหนาที่ความ 

รับผิดชอบรวมกัน ต้ังแตขั้นตอนการวางแผนโครงการ รวมถึงการพิจารณา แกไขปญหา หรือขอ

ขัดแยงตางๆที่มีความยุงยากซับซอนมาก เชน การใชกลุมที่ปรึกษาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่

เกี่ยวของ การใชอนุญาโตตุลาการเพ่ือแกไขปญหาขอขัดแยง และการเจรจาเพ่ือหาทางประนีประนอม

กัน เปนตน 

5. ระดับการรวมปฏิบัติ เปนระดับการมีสวนรวมที่หนวยงานภาครัฐรวมกับ 

ประชาชนรวมกันปฏิบัติตามแผนเพ่ือใหบรรลุผลตามวัตถปุระสงคที่วางไว 

6. ระดับการรวมติดตามและประเมินผล เปนระดับการมีสวนรวมที่ประชาชน 

สามารถเขามาติดตามผลการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆของหนวยงานภาครัฐไดอยางใกลชิด โดย

รูปแบบของการติดตามประเมินผลอาจอยูในรูปแบบของการจัดต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ที่มาจากหลายฝาย เพ่ือสํารวจ และตรวจสอบ โดยการสอบถามประชาชน เปนตน 

7. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมทีใ่ชใน 

การแกไขปญหา หรือขอขัดแยงตางๆที่มีอยูทั้งหมด โดยการลงประชามติ ซึ่งผลของการลงประชามติ

จะสะทอนถึงความตองการของประชาชนไดดี แตขอเสียของผลการประชามติ คือ การเปนเพียง

ขอเสนอแนะสําหรับรัฐบาลเทาน้ัน ไมมีผลบังคับใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามแตอยางใด 

 

2.1.5 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

Bernard27ไดกลาววาการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการที่ใหประชาชน 

เขามามีสวนรวมเก่ียวของในการดําเนินงานพัฒนารวมคิดตัดสินใจแกปญหาของตนเอง โดยเนนการมี

สวนรวมอยางแข็งขันของประชาชนในการใชความคิดสรางสรรคและความชํานาญของประชาชน 

แกปญหารวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานขององคการ

และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

 

 

27 Bernard M. Bass, Transformational Leadership (New Jersey: Lawrence  

Erlbaum Associates, 1987), อางถึงในสมศักด์ิ สุวรรณเจริญ, “ขั้นของการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในการวางแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวน

ตําบล จังหวัดกําแพงเพชร,” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552), 50. 
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Fonarof28 ไดใหนิยามวา กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจะตองประกอบดวย 

การเขารวมดําเนินงานอยางนอย 1 ใน 4 ประเภทของกระบวนการมีสวนรวม คือ 1) การวางแผน คือ

การตัดสินใจในการกําหนดเปาหมายทรัพยากรที่ใชตลอดจนการติดตามและประเมินผล 2) การ

ดําเนินงาน 3) การใชบริการจากโครงการ และ 4) การมีสวนรวมในการไดรับประโยชน 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 28

29ไดกลาววา กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 

ชนบทม ี4 ขั้นตอน ไดแก 

1. การศึกษาชุมชน คือ การคนหาปญหาและความตองการของชุมชน และเรียนรู 

สภาพความเปนอยูของชาวบาน ทรัพยากร สิ่งแวดลอมตางๆ ในชุมชนรวมกับประชาชนโดยวิธีการ

สังเกตและสัมภาษณทั้งทางตรงและทางออม ขอมูลบางสวนอาจหาไดจากเอกสารและงานวิจัย 

2. การวางแผนเพ่ือแกปญหา โดยมีการรวมกลุมอภิปราย ถกเถียงแสดงความคิดเหน็ 

ชาวบานควรไดมีโอกาสเขามารวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ 

3. การลงมือปฏิบัติตามแผน หรือวิธีการที่ไดรวมกันติดสินใจแลวจากขั้นตอนที่ 2 

โดยประชาชนมีสวนรวมจะตองไดรวมดวยความศรัทธาและเช่ือมั่นในตนเองที่จะพัฒนาชุมชน 

4. การประเมนิผลงาน โดยชาวบานและนักพัฒนาจะรวมกันกําหนดขั้นตอนตางๆ  

ในการประเมินผล ตลอดจนดูแลปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหวางประเมินผลเพ่ือที่จะแกไขไดทันที 

สมบูรณ อําพนพนารัตน29

30ไดสรุปวา กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนมี 4 ขั้นตอน 

ไดแก 1) ขั้นตอนการวางแผน (Planning) ซึ่งประชาชนมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา จัดลําดับ

ความสําคัญ ตัดสินใจรวมถึงการกําหนดวิธีการใชทรัพยากรในการบริหารและจัดการการใชทรัพยากร 

2)ขั้นการใชประโยชน (Utilization) ประชาชนจะเขามีบทบาทลักษณะของการควบคุม และเปนการ

28 Jack C. Fonarof, A guide book for involving citizens in community (New York:  

Harper and Brother, 1970), อางถึงในสมศัก ด์ิ  สุวรรณเจริญ , “ขั้นของการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในการวางแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวน

ตําบล จังหวัดกําแพงเพชร,” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552), 17. 
29 วิรัช นิภาวรรณ, การบริหารและการจัดการทางทรัพยากรธรรมชาติ.:.บทบาทของ 

องคกรในทองถิ่น,.(กรุงเทพมหานคร.:.สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2530), 61 – 63. 
30 สมบูรณ อําพนพนารัตน, “การมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันไฟปากรณีศึกษาอุทยาน 

แหงชาติเขาสามหลั่น จังหวัดสระบุรี,” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542). 
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เพ่ิมระดับของการพ่ึงพาตัวเอง 3)ขั้นการไดรับผลประโยชน (Obtaining Benefits) โดยประชาชน

จะตองไดรับการแจกจายผลประโยชนจากชุมชนในพ้ืนฐานที่เทากัน ติดตามประเมินผล และ4)

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม (Implementation) โดยประชาชนจะตองเขามามีสวนรวม 

เพชรอําไพ มงคลจิรเดชและคณะ 30

31ไดศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสรางการมีสวนรวม 

ของชุมชนในแผนฟนฟูอนุรักษปาตนนํ้าลําธารและปาชุมชนเขื่อนศรีนครินทร โดยใชแนวคิดเรื่องการมี

สวนรวมของชุมชน (Community Participation) คือการเปดโอกาสใหชุมชนไดรวมคิดรวมปฏิบัติ

รวมประเมินผลในทุกขั้นตอนโดยกิจกรรมใดก็ตามควรเปดใหประชาชนมีสวนรวมต้ังแตเริ่มตนจนเสร็จ

สิ้นโครงการถือเปนแนวคิดของการพัฒนาชุมชนซึ่งจะประสบผลสําเร็จไดตองเกิดจากความรวมมือ

ระหวางรัฐและชุมชนไมปลอยใหฝายใดฝายหน่ึงรับผิดชอบเพียงฝายเดียวสามารถแบงระดับของการมี

สวนรวมเปน 5 ระดับ ไดแก 1)การใหขอมูลขาวสารถือเปนกาวแรกของการเปดโอกาสใหประชาชน

เขาสูกระบวนการมีสวนรวม 2)การใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริงและความคิดเห็น

เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชนการจัดเวทีสาธารณะ 3)การเกี่ยวของโดยใหประชาชนรวมเสนอแนะทาง

ที่นําไปสูการตัดสินใจ 4)ความรวมมือเปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวมโดยเปน

หุนสวนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจและมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเน่ืองและ 

5)การเสริมอํานาจแกประชาชนโดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ โดยมีวิธีในการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. การศึกษาและการสรางความสัมพันธกับชุมชนเพ่ือทาํแผนที่ทางสังคมโดยการ 

ลงไปสํารวจชุมชนพบปะพูดคุยรวมจัดเวทีประชาคมเพ่ือหาขอมูลตางๆในชุมชนไดแกขอมูลดาน

เศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและสภาพความเปนอยูของคนในชุมชนทําใหทราบปญหาและ

ความตองการของชุมชนที่แทจริงตัวอยางการศึกษาและการสรางความสัมพันธกับชุมชนเชนการลง

พ้ืนที่เพ่ือทําแผนที่ทางสังคมในหมูบานเขาเหล็กและหมูบานหวยกระสังขโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกับชุมชนเพ่ือหาขอมูลประวัติความเปนมาประชากรวัฒนธรรมประเพณีและชีวิตความ

เปนอยูของชาวบานและจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสรางความสัมพันธกับชุมชนเชนการแสดงรําตงซึ่ง

เปนวัฒนธรรมของชนชาวกะเหรี่ยงที่ยังคงอนุรักษไวอยางดีเปนตน 

2. การใหความรูแกชุมชนเปนการสรางการมีสวนรวมกับชุมชนในระดับตํ่าที่สุดแตมี 

ความสําคัญที่สุดเน่ืองจากการใหความรูแกชุมชนไดเปดโอกาสใหชุมชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวม

ตางๆทั้งการวิเคราะหปญหารวมกับชุมชนนําขอมูลตางๆที่ไดจากขั้นตอนการศึกษามากระตุนการรับรู

31 เพชรอําไพ มงคลจิรเดชและคณะ, “กระบวนการสรางการมีสวนรวมของชุมชนในแผน 

ฟนฟูอนุรักษปาตนนํ้าลําธารและปาชุมชนเขื่อนศรีนครินทรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย,” 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปที่ 7, ฉบับที ่1 เดือนมกราคม – เมษายน (2557). 
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ของชุมชนโดยเขื่อนศรีนครินทรไดเชิญผูเช่ียวชาญจากภายนอกที่มีประสบการณในการพัฒนาชุมชน

และการฟนฟูปาชุมชนเชนการสรางฝายชะลอนํ้าเพ่ือสรางความรูความเขาใจกระตุนการมีสวนรวม

ตลอดจนถายทอดประสบการณทั้งความสําเร็จและความลมเหลวของพ้ืนที่อ่ืนๆที่ประสบปญหาที่

คลายคลึงกันทําใหชุมชนเกิดความตระหนักและเกิดความรูสึกอยากมีสวนรวมตัวอยางการใหความรู

แกชุมชนเชนวันที่ 16 มกราคม 2556 มีการอบรมทฤษฎีเรื่องการปองกันและการดับไฟปา ณ อาคาร

เคียงธารา เขื่อนศรีนครินทร และในวันที่ 12 กันยายน 2556 มีการบรรยายเรื่องปาชุมชนสะมะแก

โดยอาจารยภาณุพงศ นามวงศ เปนตน 

3. การวางแผนเปนขั้นตอนการวางแผนรวมกันระหวาง กฟผ. และชุมชนซึ่งอยูใน 

รูปแบบของการรวมเสวนาจัดเวทีประชาคมหรือการลงพ้ืนที่เพ่ือพูดคุยกับชุมชนเปนการเปดโอกาสให

ชุมชนไดรวมกันคิดและวางแผนเพ่ือสรางความมั่นใจใหกับชุมชนวาขอมูลความคิดเห็นและความ

ตองการของชุมชนไดถูกนําไปดําเนินการตัวอยางการวางแผนรวมกันระหวาง กฟผ. กับประชาชน เชน

การจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทําแผนฟนฟูอนุรักษปาตนนํ้าลําธารณโรงเรียนศรีสวัสด์ิพิทยาคม ตําบล

ทากระดาน อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเปนการวางแผนรวมกันระหวาง กฟผ. และชุมชน

โดย กฟผ. จัดทําแผนฟนฟูอนุรักษปาตนนํ้าลําธารและปาชุมชน อําเภอศรีสวัสด์ิป 2555-2559 

ระยะเวลา 5 ปครอบคลุมพ้ืนที่รวม 1 เทศบาลและ 6 ตําบลไดแกตําบลแมกระบุง ตําบลทากระดาน 

ตําบลหนองเปด ตําบลดานแมแฉลบ ตําบลนาสวนและตําบลเขาโจด 

4. การดําเนินงานในระยะเริ่มแรกชุมชนยังไมใหความรวมมือมากนัก กฟผ. ตองลง 

มือทําเองในขณะเดียวกัน กฟผ. ไดเริ่มสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทีละนอยเมื่อเวลาผาน

ไปเกิดประโยชนเชิงประจักษทําใหการสรางการมีสวนรวมของชุมชนเกิดประสิทธิผลมากขึ้นชุมชนเริ่ม

มีบทบาทในการวางแผนและลงมือทําดวยตนเอง กฟผ. จึงมีหนาที่สนับสนุนทรัพยากรและอํานวย

ความสะดวกดานตางๆกลาวคือ กฟผ. ใหการสนับสนุนดานคาใชจายและเขียนโครงการจากแนวคิด

ของชุมชนเพ่ือกระตุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชนซึ่งบางโครงการน้ันไมไดตอบสนองการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติเพียงอยางเดียว แตยังเปนการพัฒนาวิถีชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียงแบบย่ังยืนเชนการปลูกหนอไมฝรั่งเพ่ือพัฒนาอาชีพใหแกชุมชน เชน การมีสวนรวมของชุมชน

หมู 5 บานปลายดินสอดแมกระบุง อําเภอศรีสวัสด์ิรวมกันลงพ้ืนที่สรางฝายชะลอนํ้าเพ่ือกักเก็บนํ้าไว

ใชทําการเกษตรเปนตน 

5. การติดตามประเมินผลเปนการติดตามความกาวหนาของงาน ที่ดําเนินการตาม 

แผนเพ่ือการปรับปรุงแกไขปญหาโดยเชิญผูเช่ียวชาญจากภายนอกหนวยงานมาชวยประเมินผล

เสนอแนะปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโดยใหชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผลดวยเชนการแนะนําให

ผูนําทองถิ่นหรือชาวบานเขาไปตรวจติดตามการดําเนินงานการตรวจฝายรวมไปถึงการซอมบํารุงฝาย



Ref. code: 25595803010635GEQ

28 

 

เพ่ือใหสามารถมีประสิทธิผลที่ดีในการกักเก็บนํ้าซึ่งเปนจุดเริ่มตนของธรรมชาติและเปนตนนํ้า กฟผ. 

ไดเขาไปมีสวนรวมลงพ้ืนที่กับผูนําชุมชน เพ่ือตรวจสอบฝายชะลอนํ้าและประเมินผลการดําเนิน

กิจกรรมตามโครงการสรางฝายในหลายพ้ืนที่ เชน เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ บานทาสนุน บาน

ทุงนา บานเขาเหล็กพ้ืนที่ในเทศบาลตําบลเอราวัณ และพ้ืนที่ภายในเขื่อนศรีนครินทร เปนตน 

นอกจากน้ี กฟผ. ไดจัดทํารายงานพรอมทั้งประเมินผลและสํารวจความพึงพอใจตอการดําเนินงาน

ตามแผน 

สรุปวากระบวนการมีสวนรวม ประชาชนทกุคนตองไดเขามามีสวนรวมเริม่ตนจากขั้นตอน 

การวางแผน (Planning) ซึ่งประชาชนมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหารวมกันจัดลําดับความสําคัญ

ของปญหาและตัดสินใจกําหนดวิธีการแกไขรวมกันและใชทรัพยากรในการบริหารใหเกิดประโยชน

รวมกันการดําเนินงานพัฒนารวมคิดตัดสินใจแกปญหาของตนเองเนนการมีสวนรวมเก่ียวของอยาง

แข็งขันของประชาชนใชความคิดสรางสรรค 

 

2.1.6 ประโยชนของการมีสวนรวม 

อรทัย กกผล31

32 ไดสรุปวา ประโยชนที่ภาครัฐไดจากการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก 

1. การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสารและความคิดเห็นตางๆ  

ชวยทําใหภาครัฐไดขอมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถวน ทําใหการตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้น 

2. เมื่อประชาชนยอมรับ และตัดสินใจเขารวมโครงการ สงผลทําใหหนวยงาน 

ภาครัฐสามารถลดคาใชจายและการสูญเสียเวลาในการดําเนินงาน และการนําโครงการไปสูการปฏิบัติ

ไดรวดเร็วขึ้น  

3. กลไกการมีสวนรวมของประชาชนอีกอยางหน่ึง คือการสรางฉันทามติ ซึ่งเปน 

การลดความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นได โดยเฉพาะการสรางฉันทามติโดยการมีสวนรวมของประชาชน

ในทางการเมืองที่สามารถลดความขัดแยงได และเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

4. การมีสวนรวมของประชาชนในการใหความรวมมือ รวมปฏิบัติ ทําใหประชาชน 

เกิดความรูสึกเปนเจาของ มีความรักและชวยกันดูแลบํารุงรักษาตอไป 

5. การมีสวนรวมของประชาชนเปนวิธีการที่ทําใหผูบรหิารทองถิ่นเกิดความใกลชิด 

กับประชาชนเปนการสรางสัมพันธที่ดี สรางความรูสึกสามัคคีปรองดอง 

32 อรทัย กกผล, คูคิด คูมือการมีสวนรวมของประชาชน สําหรับนักบริหารทองถิ่น  

(กรุงเทพมหานคร: จรัญสนิทวงศการพิมพ, 2552), 26 – 28. 
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6. การมีสวนรวมของประชาชนเปนการใหการศึกษาแกประชาชนในการชวยพัฒนา 

ความเช่ียวชาญความคิดสรางสรรค และเรยีนรูกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา 

7. การมีสวนรวมชวยทําใหประชาชนสนใจกระตือรือรนในการรับฟงปญหา และ 

หาแนวทางแกไขปญหารวมกนัของชุมชน และชวยเสริมสรางใหประชาชนเปนพลเมืองที่ดี 

สําหรับประชาชนประโยชนที่ไดรับจากการมีสวนรวม ไดแก 

1. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นสามารถเขาถึงการบริการสาธารณะได 

อยางทั่วถึงและเปนธรรมทั้งในดานคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความตองการของประชาชน  

2. ประชาชนมีบทบาทและอํานาจในการตัดสินใจในการกํากับดูแล ตรวจสอบ  

และสนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางทั่วถึง 

3. ประชาชนมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางในการ 

แกไขปญหาที่ตรงกับความตองการของตนเอง และมีโอกาสมีสวนรวมในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

2.1.7 ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวม 

จารุพงศ พลเดชและคณะ 32

33 ไดทําการวิจัยปญหาการทํางานขององคการบริหารสวน 

ตําบลพบวาจากการวิเคราะหสถานการณการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการสาธารณะ

ของประเทศไทยน้ัน พบวาปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชน คือประชาชนขาดและ

จิตสํานึกในการดําเนินงานเพ่ือประโยชนของสวนรวมขาดความตระหนัก ความรู ความเขาใจในสิทธิ

หนาที่ของตนเองโดยเฉพาะประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม เน่ืองจากประชาชนมองวามิใชบทบาท

หนาที่ของตน หรือไมมีสวนไดเสียโดยตรง ทําใหตัวเองไดรับประโยชนอะไรจึงไมเขาไปมีสวนรวม 

สมบูรณ อําพนพนารัตน 33

34ไดทําการวิจัยการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันไฟปา 

กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาสามหลั่น จังหวัดสระบุรี พบวาปญหา อุปสรรคของการมีสวนรวมของ

ประชาชนคือ ระบบการบริหารจัดการของราชการไมเอ้ือตอการใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

โดยเฉพาะระบบอุปถัมภในระบบราชการ ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการมีสวนรวมของ

33 จารุพงศ พลเดชและคณะ, “ปญหาการบรหิารงานขององคการบริหารสวนตําบล,”  

(รายงานการวิจัยของสถาบันดํารงราชานุภาพสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมกับกองวิชาการ

และแผนงาน กรมการปกครอง, 2539), 42. 
34 สมบูรณ อําพนพนารัตน, “การมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันไฟปากรณีศึกษา 

อุทยานแหงชาติเขาสามหลั่น จังหวัดสระบุรี,” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,  

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2542). 
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ประชาชน ทําใหประชาชนไมเขารวมอีกทั้งระบบราชการยังไมมอบอํานาจใหประชาชนเขามามีอํานาจ

อยางแทจริงในการเขามามีสวนรวม ทําใหประชาชนไมกลาตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ทําใหการดําเนินงานและการมีสวนรวมตางๆไมประสบผลสําเร็จ เกิดความบกพรองไดงาย 

จนถึงขั้นทุจริต คอรัปช่ัน แมจะมีการตรวจสอบฝายบริหารแตก็ไมมีประสิทธิภาพมากนัก 

อัจฉรา สโรบล34

35 ไดกลาววา ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวม สวนใหญเกิดจาก 

รูปแบบการมีสวนรวมที่เปนพิธีการมากเกินไป ไมใหโอกาสประชาชนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ 

และถูกครอบงําโดยหนวยงานภาครัฐ แมวาหนวยงานภาครัฐบาลจะเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

แตการมีสวนรวมเปนไปเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตามแตเจาหนาที่ของรัฐกําหนดเทาน้ันประกอบกับ

ประชาชนเองก็ยังมองไมเห็นประโยชนและความสําคัญของการมีสวนรวมทําใหเกิดความเบ่ือหนายตอ

การทํางานของเจาหนาที่ภาครัฐอีกทั้ง ประชาชนเองก็มีภารกิจสวนตัวมากมายจึงไมใหความรวมมือ

และเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่ 

 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 

การจัดรูปที่ดิน35

36 เปนเครื่องมือการพัฒนาพ้ืนที่ที่สําคญัของหนวยงานภาครัฐอีกวิธีหน่ึง  

ซึ่งการจัดรูปที่ ดินจะสามารถชวยใหหนวยงานภาครัฐประหยัดงบประมาณในคาเวนคืนที่ ดิน 

โดยเฉพาะการจัดรูปที่ดินที่เปนที่ดินตาบอดใหมีทางเขา – ออก สูถนนสายหลักได ก็จะชวยบรรเทา

ปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เปนการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางแปลงที่ดินเดิม และกําหนดรูปแบบแปลงที่ดินใหม พรอมทั้งปรับปรุงสภาพของ

แปลงที่ดินใหเหมาะสมรวมถึงการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานตางๆและการปรับปรุงสาธารณูปการ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินมากย่ิงขึ้น โดยแนวทางการดําเนินงานเจาของที่ดินในแต

ละแปลงจะตองยินยอม และตัดสินใจที่จะเขารวมโครงการ ยอมรับเกณฑการปนสวน การจาย

คาชดเชยที่ดิน รวมถึงมีการเสียสละที่ดินเพ่ือการกอสรางระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือใช

ประโยชนรวมกัน เชนการกอสรางถนนโดยไมตองเวนคืนหรือซื้อที่ดินจากเจาของที่ดินการจัดรูปที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีแนวคิดโดยกําหนดใหที่ดินทุกแปลงเปนการกําหนดรูปแบบที่ดินแปลงใหม ที่ที่ดิน

35 อัจฉรา สโรบล, กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนกับโครงการพัฒนา สาขาวิชา 

บานและชุมชน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542. 
36 พระราชบัญญติัจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547, มาตรา 16, ราชกิจจานุเบกษา  

ฉบับกฤษฎีกา เลม 121 ตอนพิเศษ 81 ก (27 ธันวาคม 2547): 5. 
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ทุกแปลงจะติดถนนมีรูปแปลงเปนสี่เหลี่ยมผืนผาไดมาตรฐานและปรับสภาพที่ดินใหสามารถใช

ประโยชนไดสูงสุดซึ่งจะทําใหมูลคาที่ดินเพ่ิมขึ้นตามไปดวย และที่สําคัญ จะตองมีการพัฒนาระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน จึงทําใหสภาพแวดลอมของพ้ืนที่มี

ความนาอยูมากย่ิงขึ้น การต้ังบานเรือนมีความเปนระเบียบ เรียบรอย สวยงาม โดยมีแนวทางในการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 

 

2.2.1 การปนสวนที่ดิน (Land Contribution) 

การปนสวนที่ดินโดยเจาของที่ดินที่เขารวมโครงการตองสละที่ดินบางสวน เพ่ือใหเจาหนาที่ 

ภาครัฐกําหนดแปลงที่ดินใหม โดยเจาหนาที่ภาครัฐจะไดแบงที่ดินที่เจาของสละออกเปน 2 สวนซึ่ง

สวนหน่ึงจะใชเปนพ้ืนที่สวนกลางในการกอสรางถนนสวนสาธารณะ สาธารณูปโภคตางๆ และอีกสวน

หน่ึงสําหรับเปนที่ดินจัดหาเปนประโยชน (Reserve Land) เพ่ือนําไปขาย แลวนําเงินที่ไดมาเปน

คาใชจายหมุนเวียนในการดําเนินโครงการ ซึ่งอัตราปนสวนที่ ดินจะไดคํานวณโดยพิจารณา

เปรียบเทียบมูลคาที่ดินกอนและหลังการจัดรูปที่ดิน โดยนํามูลที่เพ่ิมขั้นของที่ดินแตละแปลงมา

คํานวณหาอัตราสวนปนสวนที่ดินรายแปลง และตองไดรับความยินยอมและยอมรับเกณฑการปนสวน

จากประชาชนเจาของที่ดินดวย สําหรับกรณีที่ประชาชนเจาของที่ดิน เสียสละที่ดินเกินกวามูลคาที่

เพ่ิมขึ้นจะไดการชดเชยเพ่ือความเปนธรรมของเจาของที่ดินจากการขายที่ดิน Reserve Land เปน

คาชดเชย 

 

2.2.2 การจัดรูปแปลงที่ดินใหม (Land Repotting) 

การจัดรูปที่ดินแปลงเปนหัวใจสําคัญของการจัดรูปที่ดินในการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งแนวทาง 

ในการจัดรูปที่ดินแปลงใหม คือ การนําแปลงที่ดินของประชาชนเจาของที่ดินที่เขารวมโครงการกอน

การจัดรูปที่ดินมาจัดวางกําหนดรูปแบบ และตําแหนงที่ดินใหม (Report)  โดยยึดหลักวาที่ดินแปลง

ใหมตองมีสภาพแวดลอมและการใชประโยชนที่ดินที่ใกลเคียงกับสภาพที่ดินแปลงเดิมหรือดีกวาเดิม 

และกรรมสิทธ์ิทั้งหมดในที่ดิน สิทธ์ิในการเชาการจํานอง สามารถโอนจากแปลงที่ดินเดิมไปยังแปลง

ที่ดินใหมไดและภายหลังจากการจัดรูปที่ดินแปลงใหมเจาของที่ดินจะยังคงสิทธ์ิของที่ดินหลังการจัด

รูปที่ดิน 
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โดยหลักการจัดรูปที่ดินแปลงใหมจะตองพิจารณาใหแปลงที่ดินที่จัดใหมมีมูลคาเทากับ 

หรือไมนอยกวาแปลงที่ดินกอนโครงการๆซึ่งผูดําเนินการตองใหความเปนธรรมกับเจาของที่ดินแตละ

รายอยางเทาเทียมกัน โดยสมมติใหมูลคาที่ดินกอนการจัดรูปเทากับ 100 หนวย มูลคาที่ดินจัดรูปใหม

เทากับ 200 หนวย และขนาดพ้ืนที่กอนการจัดรูปเทากับ 100 ตารางเมตร จากที่กําหนดใหสามารถที่

จะคํานวณพ้ืนที่ดินใหม ดังน้ี 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนที่จัดรูปแปลง 

ที่ดินใหม 50 เมตร2 

 

  (100 ตารางเมตร X 100 หนวย)  (50 ตารางเมตร X 200 หนวย) 

 

แปลงที่ดินกอนโครงการแปลงที่ดินที่จัดรูปใหม 

มูลคาที่ดินกอนโครงการมูลคาที่ดินจัดรูปใหม 

10,000 หนวย10,000 หนวย 

ภาพที่ 2.5 แสดงมูลคาที่ดินกอนโครงการ และมูลคาที่ดินจัดรูปแปลงใหม 

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2556. 

 

 

 

 

มูลคาที่ดินกอน

โครงการ 100 หนวย 

100 เมตร2  

มูลคาเพ่ิมขึ้น 

มูลคาที่ดินที่จดัรูปใหม 

200 หนวย 
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2.3 กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชน 

 

2.3.1 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 254737 

พระราชบัญญติัจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่พ.ศ. 2547ไดกําหนดขั้นตอนและกระบวนการ 

มีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินที่ในมาตรา 36 ไววา การจัดทําโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่ ผูริเริ่มโครงการจะตองรวบรวมและแสดงหนังสือใหความยินยอมของเจาของที่ดินที่สมัคร

ใจไวใหชัดเจน พรอมทั้งจัดประชุมเจาของที่ดินเพ่ือปรึกษาหารือและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เพ่ือนํามาประกอบการปรับปรุงการดําเนินโครงการในแตละขั้นตอนอยางตอเน่ือง และตองสอดคลอง

กับมาตรา 37 ที่กําหนดใหการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จะตองสอดคลองกับหลักการผังและให

ดําเนินการใหมีสิ่งที่จะเปนประโยชนแกสวนรวมตามความเหมาะสมแกสภาพของชุมชนและการ

พัฒนาเมืองตอไปในอนาคต 

 

2.3.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

พ.ศ. 254837

38 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน

ของรัฐและประชาชนโดยมุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการและการบริหาร

กิจการของรัฐมากขึ้น ดังน้ัน หนวยงานของภาครัฐจึงไดปรับตัว และยอมรับใหประชาชนเขามามี

บทบาทและมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ โดยการเปดโอกาส การจัดประชุม เสวนา เพ่ือใหประชา

ชนไดเขามามีสวนรวมในการเสนอแนะ การใหความคิดเห็น การวางแผนการดําเนินงานรวมกัน 

รวมถึงการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงาน และการรวมรับประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน

โครงการตางๆของหนวยงานภาครัฐเชนกอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐหนวยงานภาครัฐที่เปน

ผูรับผิดชอบโครงการตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบและหากโครงการของรัฐที่มี

37 พระราชบัญญติัจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547, มาตรา 36, ราชกิจจานุเบกษา  

ฉบับกฤษฎีกา เลม 121 ตอนพิเศษ 81 ก (27 ธันวาคม 2547): 9. 
38 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี,ศูนยบริการประชาชน, คูมือการเขามามีสวนรวมของ 

ประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

(กรุงเทพฯ : ศนูยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2548), 13-33. 
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ผลกระทบอยางรุนแรงตอประชาชนเปนสวนรวม ก็ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ดวย ซึ่งการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหนวยงานภาครัฐตองมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร พรอม

ทั้งช้ีแจงขอมูลดังกลาวใหกับประชาชนใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับโครงการดวย และที่

สําคัญในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหนวยงานภาครัฐจะตองประกาศใหประชาชนทราบถึง

ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการรับฟงความคิดเห็นระยะเวลาสถานที่ใหกับประชาชนเพ่ือแสดงความ

คิดเห็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.3.3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 256038

39 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560ไดกําหนดวาการมีสวนรวมของประชาชน   

เปนหนาที่ในฐานะที่เปนพลเมืองที่อยูภายใตกรอบของกฎหมายประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและ

ยอมมีหนาที่ที่จะปฏิบัติการบางอยางในลักษณะของการมีสวนรวมตามบทบัญญัติของกฎหมายเชน 

มาตรา 65 ที่ไดกําหนดวา รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน

ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือให

เกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาวการจัดทําการกําหนดเปาหมายระยะเวลาที่จะบรรลุ

เปาหมายและสาระที่พึงมีในยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

ทั้งน้ีกฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึงดวยดังน้ัน การดําเนินงานทุกอยางของหนวยงานภาครัฐ ประชาชน

สามารถเขามามีสวนรวมในการดําเนินไดตามกฎหมาย 

 

2.4 การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

2.4.1 ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดสมุทรสงคราม39

40 

การจัดรูปที่ดินจําเปนตองใชขอมูลพ้ืนฐานทางดานกายภาพของจังหวัดสมทุรสงครามใน 

การกําหนดพ้ืนที่เพ่ือกําหนดรูปแบบการวางผังเมือง และการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในเบ้ืองตนซึ่ง

จังหวัดสมุทรสงคราม มีลักษณะทางกายภาพ ดังน้ี 

39 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, มาตรา 65, ราชกิจจานุเบกษา เลม 134  

ตอนที่ 40 ก (6 เมษายน 2560): 17. 
40

  สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม, http://www.samutsongkhram.go.th (สืบคนเมื่อ 15  

พฤษภาคม 2560). 
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2.4.1.1 ลักษณะทางกายภาพ 

จังหวัดสมุทรสงคราม เปนจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศ ประมาณ  

416.7 ตารางกิโลเมตร และอยูหางจากกรุงเทพ 65 กิโลเมตร มีลักษณะเปนที่ราบลุมริมทะเลสภาพ

ของดินเปนดินเหนียวปนทรายไมมีภูเขาหรือเกาะ เดิมเคยมีปาโกงกาง ไมแสมตามชายฝงทะเลและมี

ปาจากตามปากแมนํ้าแตปจจุบันไดมีการใชประโยชนจากพ้ืนที่ดังกลาวในการเลี้ยงกุงกุลาดําเกือบ

ทั้งหมดตอมาการเลี้ยงกุงไดเกิดการขาดทุนทําใหปลอยบอกุงรกรางจํานวนมากแมนํ้าสําคัญที่ไหลผาน 

คือแมนํ้าแมกลองผานบริเวณทองที่อําเภอบางคนที และอําเภออัมพวาไปออกทะเลอาวไทย ที่บริเวณ

ปากแมนํ้าแมกลองในเขตอําเภอเมืองสมุทรสงครามนอกจากน้ีมีลําคลองใหญนอยมากมาย แยกจาก

แมนํ้าแมกลอง 338 คลอง ลําประโดง 1,947 ลําประโดง กระจายอยูทั่วพ้ืนที่ จากสภาพภูมิประเทศ

เชนน้ีทําใหเกิดความสะดวกในดานการคมนาคมทางนํ้า และการประกอบอาชีพดานกสิกรรม โดย

จังหวัดสมุทรสงครามมีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี 

ทิศเหนือ       ติดตอกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีลําคลองดอน 

มะโนรา และรางหัวตําลึงในเขตทองที่อําเภอบางคนที และอําเภอเมืองสมุทรสาคร เปนแนวแบงเขต 

ทิศใต          ติดทะเลอาวไทย ตรงปากแมนํ้าแมกลอง และจังหวัดเพชรบุรี 

ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดสมุทรสาคร ที่คลองพรมแดนทองที่อําเภอเมือง 

สมุทรสาคร 

ทิศตะวันตก   ติดตอกับจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีลําคลองวัดประดู  

เปนแนวแบงเขตในทองที่อําเภออัมพวา 

2.4.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดสมุทรสงครามติดตอกับอาวไทย จึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก 

เฉียงใตจากอาวไทยและทะเลจีนใต พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมากพอสมควรประกอบกับอยูใกลทะเล

จึงมีความชุมช้ืนอยูเสมอในฤดูหนาวอากาศจึงไมหนาวจัด ในฤดูรอนไมรอนจนเกินไปอุณหภูมิเฉลี่ย

ตลอดปประมาณ 28 องศาเซลเซียส พายุและฟาคะนองจะเกิดขึ้นในระหวางฤดูฝนและฤดูรอนคือ

ระหวางเดือนเมษายนและพฤษภาคมซึ่งเปนระยะเวลากอนที่จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต นอกจากน้ี

อาจไดรับพายุดีเปรสช่ันซึ่งเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใตเขามาทางฝงเวียดนามในสภาพของพายุใตฝุนหรือ

โซนรอนทําใหฝนตกหนักตอเน่ืองกันและอาจกอใหเกิดอันตราย 
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   ภาพที่ 2.6 แผนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

  ที่มา: สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

2.4.1.3 เขตการปกครอง40

41 

จังหวัดสมุทรสงครามแบงเปน 3 อําเภอ 36 ตําบล 284 หมูบาน ไดแก 

(1) อําเภอเมืองสมุทรสงคราม มีเน้ือที่ 169.057 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 

รอยละ 40.57 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 

(2) อําเภออัมพวา มีเน้ือที่ 170.164 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 40.84  

ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 

(3) อําเภอบางคนที มีเน้ือที่ 77.486 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 18.59  

ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 

 

41 สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม, http://www.samutsongkhram.go.th (สืบคนเมื่อ 15  

พฤษภาคม 2560). 
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2.4.1.4 ประชากร41

42 

ขอมูลประชากรของจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ป 2557 พบวามีจํานวนประชากร 

ทั้งสิ้น 194,057 คน แบงเปน ชาย 93,405 คน หญิง 100,652 คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุดไดแก 

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม มีจํานวน 104,204คน รองลงมาไดแก อําเภออัมพวา จํานวน 56,755 คน 

และอําเภอบางคนที มีจํานวน 33,098 คน (ตารางที่ 2.1) 

2.4.1.5 ลักษณะการต้ังถิ่นฐาน 

ลักษณะการต้ังถิ่นฐานของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม จะมีลักษณะการต้ัง 

ถิ่นฐานที่เปนแบบผสมระหวางชุมชนเมืองและชุมชนชนบท และต้ังถิ่นฐานกระจายตัวอยูในทุกอําเภอ 

ซึ่งประชากรสวนใหญจะต้ังถิ่นฐานกระจุกตัวอยูในอําเภอเมืองสมุทรสงคราม 

 

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงจํานวนประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกเปนอําเภอ ตําบล  

 

จังหวัด/อําเภอ/ตําบล จํานวน

ประชากรรวม 

จํานวน

ประชากรชาย 

จํานวน

ประชากรหญิง 

จํานวนบาน 

จังหวัดสมุทรสงคราม 194,057 93,405 100,652 59,695 

อําเภอเมือง 104,204 50,206 53,998 35,025 

ตําบลแมกลอง 29,300 13,820 15,480 9,939 

ตําบลบางขันแตก 8,845 4,273 4,572 2,310 

ตําบลลาดใหญ 15,890 7,648 8,242 6,366 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42
  สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม, http://www.samutsongkhram.go.th (สืบคนเมื่อ 15  

พฤษภาคม 2560). 
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ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงจํานวนประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกเปนอําเภอ ตําบล (ตอ) 

 

จังหวัด/อําเภอ/ตําบล จํานวน

ประชากรรวม 

จํานวน

ประชากรชาย 

จํานวน

ประชากรหญิง 

จํานวนบาน 

ตําบลบานปรก 8,400 4,019 4,381 2,872 

ตําบลบางแกว 8,423 4,080 4,343 3,700 

ตําบลทายหาด 4,833 2,385 2,448 1,767 

ตําบลแหลมใหญ 7,959 3,968 3,991 2,462 

ตําบลคลองเขิน 5,458 2,612 2,846 1,361 

ตําบลคลองโคน 4,363 2,168 2,195 1,185 

ตําบลนางตะเคียน 6,132 2,977 3,155 1,527 

ตําบลบางจะเกร็ง 4,601 2,256 2,345 1,536 

อําเภอบางคนที 33,098 15,723 17,375 9,750 

ตําบลกระดังงา 5,688 2,731 2,957 1,752 

ตําบลบางสะแก 2,070 979 1,091 656 

ตําบลบางย่ีรงค 1,932 915 1,017 622 

ตําบลโรงหีบ 2,192 1,049 1,143 637 

ตําบลบางคนที 2,393 1,123 1,270 733 

ตําบลดอนมะโนรา 4,200 2,003 2,197 1,000 

ตําบลบางพรม 2,826 1,320 1,506 853 

ตําบลบางกุง 1,636 777 859 497 

ตําบลจอมปลวก 3,377 1,613 1,764 870 

ตําบลบางนกแขวก 1,366 617 749 567 

 ที่มา : กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, 2557. 
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ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงจํานวนประชากรจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกเปนอําเภอ ตําบล (ตอ) 

 

จังหวัด/อําเภอ/ตําบล จํานวน

ประชากรรวม 

จํานวน

ประชากรชาย 

จํานวน

ประชากรหญิง 

จํานวนบาน 

ตําบลยายแพง 1,553 726 827 421 

ตําบลบางกระบอื 1,962 953 1,009 554 

ตําบลบานปราโมทย 1,903 917 986 588 

อําเภออัมพวา 56,755 27,476 29,279 14,920 

ตําบลอัมพวา 5,481 2,585 2,896 1,743 

ตําบลสวนหลวง 5,420 2,612 2,808 1,425 

ตําบลทาคา 5,493 2,722 2,771 1,330 

ตําบลวัดประดู 5,764 2,760 3,004 1,530 

ตําบลเหมืองใหม 4,475 2,121 2,354 1,314 

ตําบลบางชาง 4,927 2,377 2,550 1,342 

ตําบลแควออม 2,322 1,120 1,202 566 

ตําบลปลายโพงพาง 8,348 4,059 4,289 1,989 

ตําบลบางแค 3,819 1,854 1,965 917 

ตําบลแพรกหนามแดง 3,886 1,927 1,959 962 

ตําบลย่ีสาร 3,109 1,527 1,582 955 

ตําบลบางนางลี ่ 3,711 1,812 1,899 847 

 ที่มา : กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, 2557. 
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2.4.2 ความสําคัญของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

และตําบลบางแกว42

43 

 

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สวนจังหวัด ไดมีมติเห็นชอบในการดําเนิน 

โครงการ จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 และไดมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 

19 พฤษภาคม 2557 ดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมือง

รวมเมืองสมุทรสงคราม สาย ข5 เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกวจังหวัดสมทุรสงคราม

ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 236 ไร 67.32 ตารางวา ตามแผนผังแสดงบริเวณพ้ืนที่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยพ้ืนที่เปาหมายในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่

จะเช่ือมโยงกับถนนสายหลัก ซึ่งเปนถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3092 โดยแบงพ้ืนที่เปาหมาย

ออกเปน 2 กลุม ไดแก 

2.4.2.1 พ้ืนที่เปาหมายที่ 1 ต้ังอยูบริเวณเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบล 

บางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดย 

ทิศเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3092 และเสนขนานระยะ  

400 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข5 ฟากตะวันออก 

ทิศตะวันออก จดเสนขนานระยะ 400 เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข5  

ฟากตะวันออก 

ทิศใต  จดถนนสาย ช2 ฟากตะวันตก 

ทิศตะวันตก จดถนนสาย ช1 ฟากตะวันออก 

2.4.2.2 พ้ืนที่เปาหมายที่ 2 ต้ังอยูบริเวณเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดย 

ทิศเหนือ จดถนนสาย ข7 ฟากใต และฟากตะวันตก 

ทิศตะวันออก จดถนนสาย ช2 ฟากตะวันตก 

ทิศใต  จดถนนสายราชญาติรักษา ฟากตะวันออก 

ทิศตะวันตก จดถนนสายราชญาติรักษา ฟากตะวันใตและฟากตะวันออก 

 

43 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม,  

www.dpt.go.th/samutsongkhram (สืบคนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560). 
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ภาพที่ 2.7 แผนที่แสดงบริเวณพ้ืนที่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

และตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

ที่มา: สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 2557. 

  

จากการประกาศของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในสวนของจังหวัด 

สมุทรสงครามที่ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 131 ตอนพิเศษ 91 ง เมื่อวันที่ 30 

พฤษภาคม 2557 ซึ่งกําหนดใหมีการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมือง

สมุทรสงครามสาย ข5 เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงครามขนาดพ้ืนที่ประมาณ 236 ไร 67.32 ตารางวา ซึ่งการดําเนินโครงการในปจจุบันพบวา

เจาของที่ดินที่ยินยอมเขารวมในการดําเนินโครงการมีทั้งสิ้น 53 ราย คิดเปน 181 ไร 35.20 ตารางวา 

(ตารางที่ 2.2) 
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ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงขนาดพ้ืนที่ จํานวนแปลงที่ดิน และจํานวนเจาของที่ดินที่เขารวมโครงการ 

 

รายละเอียด 
จํานวน 

รวม เฉพาะทีเ่ขารวม 

ขนาดพ้ืนที่ 236 ไร 1 งาน 36.6 ตารางวา 181 ไร 35.20 ตารางวา 

จํานวนแปลงที่ดิน 88 แปลง 82 แปลง 

จํานวนเจาของที่ดิน 64 ราย 53 ราย 

ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 2557. 

 

ดังน้ัน จากผลการตัดสินใจของเจาของที่ดินในการเขารวมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา 

พ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจและไดดําเนินการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่ โดยการสรางความเปนหุนสวนรวมกันกับชุมชน เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดรูปที่ดินเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ตอไป 

 

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ผูศึกษาไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

Koufman44 ไดศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบวา อายุ เพศ  

การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายไดและระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่น มีความสัมพันธกับ

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนมีดวยกัน 3 ปจจัย คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ 2) 

ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก การศึกษา อาชีพ รายได และการเปนสมาชิกกลุม 3) ปจจัยดาน

การสื่อสาร ไดแก การรับขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล  

 

 

44 Koufman, H.F. Participation Organized Activities in Selected Kentucky  

Localities (Agricultural Experiment Station Bulletins, 1949), 5-50. 
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ผลการศึกษาพบวา บุคคลหรือกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมื่อ 

กิจกรรมน้ันสอดคลองกับความเช่ือพ้ืนฐาน ทัศนคติ และคานิยมของตน มีคุณคาสอดคลองกับกับ

ผลประโยชนของตน มีเปาหมายที่จะสงเสริมและปกปองรักษาผลประโยชนของตน สอดคลองกับสิ่งที่

ตนไดมาหรือหวังเอาไว และบุคคลหรือกลุมบุคคลจะไมเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดก็ตอเมื่อตนเอง

ไดมีประสบการณที่เปนอคติตอเรื่องน้ันๆ มาแลว และบุคคลหรือกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมใดๆ ยอมขึ้นอยูกับความคิดเห็นของตนเปนใหญ ขึ้นอยูกับอุปนิสัยและจารรีตประเพณี ขึ้นอยู

กับโอกาสที่จะอํานวยขึ้นอยูกับความสามารถรวมทั้งการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคล

และกลุมบุคคลจะกระทําโดยการบีบบังคับหาไดไม บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมใดๆ ก็ตอเมื่อไดรับการสนับสนุน กระตุนย่ัวยุและจูงใจใหเกิดขึ้น 

ปยะ ประทีปรักมณี 44

45 ไดวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนใน 

พ้ืนที่ชายทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวน

รวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคือสถานภาพทางสังคมการเปนสมาชิกกลุมและความตองการ 

ความคาดหวังผลประโยชน สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาชุมชนบางขุนเทียน คือ เพศอายุระดับการศึกษาสถานภาพสมรสระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน

อาชีพรายไดและพ้ืนที่ถือครอง และปญหา อุปสรรคที่สําคัญที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน คือ 

ขาดการไดรับขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ และขาดการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ทําให

การรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชนไมประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

รุงทิวา  ฉิมแยม 45

46ไดทําการวิจัยเรื่องกระบวนการวางผังเมืองแบบมีสวนรวมของชุมชน 

รอบมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ผลการวิจัยพบวา ประชาชนใหความสําคัญกับการมีสวนรวมคอนขาง

นอย แมวาการวางผังเมืองจะดําเนินการไปตามกฎหมายผังเมืองที่จะตองจัดใหมีการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนผุมีสวนไดเสีย ซึ่งผลการสัมภาษณพบวาการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน จะมีเพียงแคตัวแทนของประชาชนแทนที่เปนผูนําอยางเปนทางการเทาน้ันที่เปนผูแสดง

ความคิดเห็น และใหขอมูลตางๆ ทําใหประชาชนผูมีสวนไดเสียโดยตรงไมมีโอกาสเขามาช้ีแจงขอมูลที่

45 ปยะ ประทีปรักมณ,ี “การมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ชายทะเล 

บางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร,” (ปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสงัคมวิทยาประยุกต ภาควิชา

สังคมและมานุษยวิทยา, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546). 
46รุงทิวา ฉิมแยม, “กระบวนการวางผังเมืองรวมแบบมีสวนรวมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

แมฟาหลวง,” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2548). 
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เกี่ยวกับพ้ืนที่อาศัย ปญหาและความตองการของชุมชน สงผลใหการวางผังเมืองไมตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชนอยางแทจริง  

สุวัฒน บุญลา 46

47ไดวิจัยเรื่องการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของกลุมประชาสังคม 

ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา 

กลุมประชาสังคมเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนาแตในระดับ

การมีสวนรวมพบวากลุมประชาสังคมใหความสําคัญกับการรับรูขอมูลขาวสารมากที่สุดแตในสวนของ

การเขาไปมีสวนรวมในการเสนอ และการใหขอมูลความคิดเห็นตางๆยังอยูในระดับนอย สงผลใหกลุม

ประชาสังคมไมมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาอยางแทจริงและไมมีบทบาทในระดับการตัดสินใจ  

ภัสสุรีย คูณกลาง 47

48ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของ 

คณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาเมืองนาอยูอยางย่ังยืนของเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

ผลการศึกษาพบวา พบวาการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ การ

ดําเนินงาน การรวมรับประโยชน และการประเมินผลในการพัฒนาเมือง ในสวนของความสัมพันธของ

คุณลักษณะบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในคณะ รายได ระยะเวลาที่อาศัยอยูใน

ชุมชน พบวา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ การดําเนินงาน การรวมรับประโยชน และการประเมินผล

ในการพัฒนาเมือง อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กัน และอยูในระดับปานกลาง  

เสกสรร กุลพานิช48

49ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมืองชุมชนตําบล 

ตาขันอําเภอบานคายจังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน

การวางผังเมืองชุมชนตําบลตาขันอําเภอบานคายจังหวัดระยองผลการศึกษาพบวาประชาชนให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมในการวางผังเมืองในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยปจจัยที่ทําใหเกิด

การมีสวนรวม ไดแก 1) ปจจัยดานบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณตางๆ 

47 สุวัฒน บุญลา, “ทัศนะการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของกลุมประชาสังคมศึกษา 

เฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี,” (วิทยานิพนธ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545). 
48 ภัสสุรีย คูณกลาง, “ปจจัยทีม่ีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชน 

ในการพัฒนาเมืองนาอยูอยางย่ังยืนของเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน,” (วิทยานิพนธ 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาบริการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2546). 
49เสกสรร กุลพานิช,“การมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมืองชุมชน ตําบลตาขัน 

อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง,” (รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550). 
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2)ปจจัยดานชุมชน ไดแกชุมชนใหการสนับสนุนและเปดโอกาสใหมีสวนรวม เลือกใหเปนตัวแทน 

ชุมชนมีความสามัคคี และมีกลุมตางๆ ที่สนับสนุนผลักดันการมีสวนรวม 3)ปจจัยดานองคการ ไดแก 

บรรยากาศองคกร การติดตอสื่อสาร กฎระเบียบ การเอาใจใสกระตือรือรนในการแกปญหา มีประชา

พิจารณประชาคม และ4)ปจจัยดานทัศนคติ ไดแก เจตคติตอการมีสวนรวม และแรงจูงใจในการ

ทํางาน 

 

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่ดวย 

วิธีการจัดรูปที่ดินกรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและ

ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีกรอบแนวคิดแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 

2.6.1 กรอบแนวคิดในชวงกอนและระหวางการดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการ 

จัดรูปที่ดิน แบงเปน 2 ชวง ดังน้ี (แผนภาพที่ 2.8) 

2.6.1.1 กอนเริ่มดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เปนการศึกษาถึงปจจัย 

ที่มีผลตอการตัดสินใจในการยินยอมและการตกลงเขารวมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ปจจัย

ที่ศึกษาประกอบดวย การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน การเขาใจกระบวนการและขั้นตอนการ

ดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ความตองการและความคาดหวังของประชาชนในการแกไขปญหาพ้ืนที่ตา

บอด รวมถึงแรงจูงในตอแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่และความเช่ือมั่นในนโยบายของหนวยงานภาครัฐ

ในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

2.6.1.2 ระหวางดําเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เปนการศึกษากระบวนการ 

มีสวนรวมของประชาชนในระหวางการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ซึ่งจะตองมีการรวม

คิดรวมทํา รวมตัดสินใจในการกําหนดรูปแบบแปลงที่ดินใหม การจัดสรรปนสวนที่ดิน รวมถึงการ

เสียสละที่ดินบางสวน การตกลงคาชดเชยที่ดิน รวมถึงการวางแผนและการกําหนดโครงการพัฒนาใน

พ้ืนที่ซึ่งปจจัยในการศึกษาประกอบดวย แรงจูงใจที่ไดรับจากมูลคาที่เพ่ิมขึ้นของที่ดินหลังการจัดรูป

ที่ดินแลวเสร็จ ความเปนธรรมที่ไดรับจากการปนสวนที่ดิน คาชดเชยที่ไดรับ และการมีภาวะผูนําของ

ผูบริหารโครงการในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
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กอนเขารวมโครงการ 

 

 

 
 

 

 

 

ระหวางดําเนนิโครงการ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนกอนดําเนินการและ

ระหวางดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

 

2.6.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสรางการมีสวนรวม และระดับการมีสวนรวม 

ในการจัดรูปที่ดิน จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวมขางตน ผูวิจัยจึงนํามาสรุปเปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัย โดยใชตัวแบบของ Cohen and Uphoff เปนตนแบบในการศึกษา ดังน้ี 

 

ตัวแปรตน  

(Independent Variables)  

 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables)  

 

- การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ 

- การเขาใจกระบวนการ/ขั้นตอนโครงการ 

- ความตองการ/ความคาดหวังในการ

แกปญหาที่ดินตาบอด 

- แรงจูงใจ 

- ความเช่ือมั่นตอนโยบายของภาครัฐ 

 

- แรงจูงใจที่ไดรับจากมูลคาเพ่ิมของที่ดิน 

- ความพึงพอใจตอการจัดรูปที่ดินแปลง

ใหม 

- คาชดเชยที่ไดรับ 

- การมีภาวะผูนําของผูบริหารโครงการ 

 

การยอมรับ/การตกลง

เขารวมโครงการ 

 

การมีสวนรวมคิด รวมทํา 

รวมตัดสินใจ 

 

ความสาํเร็จของ

โครงการพัฒนาพื้นที่

ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 
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ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแกปจจัยสวนบุคคลประกอบดวยเพศ อายุ 

อาชีพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สถานะ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ 

พัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน แบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดานการรวมคิด ดานการรวม

ดําเนินการ ดานการรวมรับผลประโยชน และดานการรวมประเมินผล ดังแสดงในแผนภาพ  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัยกระบวนการสรางการมีสวนรวม และระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

ตัวแปรตน  

(Independent Variables)  

 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables)  

 1.ขอมูลสวนบุคคล  

1.1 เพศ  

1.2 อายุ  

1.3 ระดับการศึกษา  

1.4 อาชีพ 

1.5 รายได  

1.6 สถานะ  

1.7 ที่อยูปจจุบัน 

1.8 สถานะ (กรรมสิทธิ์ในที่ดิน) 

 

ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาพืน้ที่ดวยวิธีการจัดรปูที่ดิน

เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบล

บางแกว จังหวัดสมุทรสงคราม  

มี 4 ระดับ ประกอบดวย  

1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

(Decision making)  

2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

(Implementation)  

3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

(Benefits)  

4) การมีสวนรวมในการประเมินผล 

(Evaluation)  

2. ขอมูลดานสภาพแวดลอม  

2.1การตระหนักถึงปญหาสภาพพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีดินตาบอด 

3. ขอมูลการตัดสินเขารวมของ เจาของที่ดิน 

3.1 การไดรับขอมูลขาวสาร 

3.2 ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

3.3 ความไววางใจตอหนวยงาน/บุคคลท่ีดําเนินโครงการ 

3.4ความไววางใจระหวางประชาชนเจาของท่ีดินท่ีเขามา

มีสวนรวม 

 

 

  

 

4.แนวทางการพัฒนากระบวนการสรางการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 
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บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดิน 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองเทศบาลเมือง

สมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เปนการวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Method Research) ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช

วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช

แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มีวัตถุประสงค

ของการวิจัย4ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน กอนและระหวาง

ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 2) เพ่ือศึกษากระบวนการสรางการมีสวนรวม และระดับ

ของการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 3) เพ่ือศึกษา

ปญหา อุปสรรค ในกระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่

และ 4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการสรางการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา

พ้ืนที่ในพ้ืนที่อ่ืนๆตอไป โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

3.1 ประเภทของการวิจัย 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.3 การเลือกกลุมตัวอยาง 

3.4 การเก ็บรวบรวมข อมูล 

3.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

3.1 ประเภทของการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดิน 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองเทศบาลเมือง

สมุทรสงครามและตําบลบางแกว จังหวัดสมุทรสงคราม เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

Method Research) ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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3.2 ประชากรและการเลือกตัวอยาง 

 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

1. ประชากรหรือกลุมผูใหขอมูล ไดแก ผูที่อยูอาศัยอยูในพ้ืนที่เทศบาลเมอืงสมทุรสงคราม 

และตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในบริเวณพ้ืนที่ครอบคลุม 181 ไร ซึ่งเปน

เจาของที่ดิน จํานวน 82 แปลง 53 ราย ที่อยูในโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมือง

สมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโครงการ กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ กลุมผูนํา 

ชุมชนหรือกลุมผูนําเจาของที่ดินที่เขารวมในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

 

3.3 การเลือกกลุมตัวอยาง 

 

3.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

เปนการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับประชากรที่อยูอาศัยอยูในพ้ืนที่เทศบาล 

เมืองสมุทรสงคราม และตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และเขารวมในโครงการ

พัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ครอบคลุม 181 ไร เปนเจาของที่ดิน 82 แปลง 

จํานวน 53 ราย โดยกลุมตัวอยางที่กรอกแบบสอบถาม เปนการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 

random sampling) โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางไดจากการคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane 

(1973) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และยอมใหผิดพลาดคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ดังน้ี 

 

   𝑛𝑛 =  𝑁𝑁
1+𝑁𝑁𝑒𝑒2

 

 

เมื่อ n แทนขนาดของกลุมตัวอยาง 

N แทนจํานวนประชากรในการวิจัยครั้งน้ี 

e แทนคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางโดยการวิจัยกําหนดไวที่รอยละ 5 

แทนคาสูตรไดดังน้ี 
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   𝑛𝑛 =  53
1+53(0.05)2

 

 

𝑛𝑛 =  
53

1 + 53(0.05)2
 

 
𝑛𝑛 =  46.80 

 

จากการคํานวณขางตนพบวาจะตองทําการเก็บตัวอยางทั้งหมด 47 ชุด 

 

3.3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก 

ผูบริหารโครงการ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม ผูนําชุมชนหรือผูนํากลุมเจาของที่ดิน

ที่เขารวมโครงการ จํานวน 6 คน ประกอบดวย 

(1) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 

(2) กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ไดแก นักผังเมืองนักวิเคราะหผังเมือง  

และชางสํารวจหรือชางเขียนแผนที่ จํานวน 3 คน 

(3) ผูนําชุมชนหรือผูนํากลุมเจาของที่ดินที่เขารวมโครงการ จํานวน 2 คน 

 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

3.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีผูวิจัย ไดวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอความรวมมือ 

ในการตอบแบบสอบถามจากประชากรและกลุมตัวอยาง จํานวน 47 ราย ที่อาศัยอยูพ้ืนที่เทศบาล

เมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในบริเวณพ้ืนที่ครอบคลุม 

181 ไร และการสัมภาษณกับ ผูบริหารโครงการ กลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และกลุมผูนํา

ชุมชนหรือผูนํากลุมเจาของที่ดินที่เขารวมโครงการ จํานวน 6 ราย  

3.4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ขอมูลทุติยภูม ิเปนขอมลูที่ไดจากการศกึษาคนควาเอกสารตางๆ ไดแก หนังสือ บทความ 

วารสาร เอกสาร วิทยานิพนธและงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเว็บ

ไซดขององคกร เพ่ือเปนสวนประกอบในเน้ือหา การทําแบบสอบถาม และนําไปใชวิเคราะหขอมูลและ

สรุปผลการวิจัย 
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3.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

3.5.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ไดกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามคือ ผูที่อยู 

อาศัยอยูในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามที่

เขารวมในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน จํานวน 47 ราย เปนผูตอบแบบสอบถามซึ่ง

แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ 

รายการ (Checklist) ประกอบดวยขอมูลที่เก่ียวของกับผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได และสถานะ 

สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการจัดรูปที่ ดินเ พ่ือพัฒนาพ้ืนที่  กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ ดินเ พ่ือพัฒนาพ้ืนที่จั งหวัด

สมุทรสงคราม สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยขอคําถามเปนแบบมาตรสวน

ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับมีรายละเอียดการใหคะแนนดังน้ี 

1 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการมี 

สวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในระดับไมเห็นดวยอยางย่ิง 

2 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการมี 

สวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในระดับไมเห็นดวย 

3 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการมี 

สวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในระดับปานกลาง 

4 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการมี 

สวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในระดับเห็นดวย 

5 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการมี 

สวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในระดับเห็นดวยอยางย่ิง 

โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยจากการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย    แปลความหมาย  

4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความสําคัญมากที่สุด 

3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความสําคัญมาก   

2.61 – 3.40   หมายถึง  มีความสําคัญปานกลาง 

1.81 – 2.60   หมายถึง  มีความสําคัญนอย  

1.00 – 1.80   หมายถึง          มีความสําคัญนอยที่สุด   
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สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและระดับของการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการจัดรูปที่ ดินเ พ่ือพัฒนาพ้ืนที่  กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ ดินเ พ่ือพัฒนาพ้ืนที่จั งหวัด

สมุทรสงคราม สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยขอคําถามเปนแบบมาตรสวน

ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับมีรายละเอียดการใหคะแนนดังน้ี 

1 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและระดับ 

ของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในระดับไมเห็นดวยอยางย่ิง 

2 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและระดับ 

ของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในระดับไมเห็นดวย 

3 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและระดับ 

ของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในระดับปานกลาง 

4 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและระดับ 

ของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในระดับเห็นดวย 

5 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและระดับ 

ของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในระดับเห็นดวยอยางย่ิง 

โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยจากการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย    แปลความหมาย  

4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความสําคัญมากที่สุด 

3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความสําคัญมาก   

2.61 – 3.40   หมายถึง  มีความสําคัญปานกลาง 

1.81 – 2.60   หมายถึง  มีความสําคัญนอย  

1.00 – 1.80   หมายถึง          มีความสําคัญนอยที่สุด   
  

สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการมี 

สวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา

พ้ืนที่ตามผังเมืองเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามมี

ลักษณะเปนแบบสอบถามที่เปนปลายเปด (Open ended Question) ใหเลือกตอบแบบเสร ี
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3.5.2 แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ใชรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูล 

สําคัญ (Key Informants) โดยแบงแบบสัมภาษณ ออกเปน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

สวนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับกระบวนการและระดับการมีสวนรวมในการพัฒนา 

พ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดินโดยระดับการมีสวนรวมประกอบดวย 4 ระดับ คือ 1) ระดับการมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ 2) ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 3) ระดับการมีสวนรวมในการรับ

ผลประโยชน และ 4) ระดับการมีสวนรวมในการประเมินผลรวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม 
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บทท่ี 4  

ผลการวจิัยและอภปิรายผล 

 

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธี 

การจัดรูปที่ดิน กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบล

บางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม

ของประชาชนกอนดําเนินการ และระหวางดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน รวมถึง

กระบวนการสรางการมีสวนรวม ระดับของการมีสวนรวมของประชาชนและปญหา อุปสรรคใน

กระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน พรอมทั้ง

เสนอแนะแนวทางในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในพ้ืนที่

อ่ืนๆตอไป ซึ่งมีผลการศึกษาจําแนกได ดังน้ี 

4.1 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน กอนดําเนินงานและระหวางการดําเนิน 

การพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

4.2 ปจจัยที่มีผลตอระดับของการมีสวนรวมของประชาชนในพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการ 

จัดรูปที่ดิน 

4.3 ปญหา อุปสรรคในกระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพัฒนาพ้ืนที่  

ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

4.4 แนวทางในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่        

ในพ้ืนที่อ่ืนๆ 

 

4.1 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน กอนดําเนินงานและระหวางการดําเนินการ

พัฒนาพื้นที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

 

ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน กอนดําเนินงานและระหวาง 

ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาล

เมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผูศึกษาวิจัยไดสํารวจ

ความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามกับของเจาของแปลงที่ดินที่เขารวมโครงการจํานวน 47 ราย  

โดยผลการศึกษามีรายละเอียด ดังน้ี 
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4.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ผูศึกษาไดสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม 

ของประชาชน กอนดําเนินงานและระหวางการดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน ซึ่งได

ขอมูลทั่วไปจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ที่อยูปจจุบัน และสถานะ ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปในสวนของเจาของที่ดินในการตอบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

   1.1 ชาย 22 46.8 

   1.2 หญิง 25 53.2 

รวม 47 100 

2. อายุ   

  2.1 ตํ่ากวา หรือเทากับ 30 ป 2 4.3 

  2.2 31 – 40 ป 11 23.4 

  2.3 41 – 50 ป 20 42.6 

  2.4 มากกวา 51 ป 14 29.8 

รวม 47 100 

3. ระดับการศึกษา   

  3.1 ตํ่ากวาปริญญาตร ี 23 48.9 

  3.2 ปริญญาตร ี 6 36.2 

  3.3 ปริญญาโท 3 12.8 

  3.4 ปริญญาเอก 1 2.1 

รวม 47 100 
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ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปในสวนของเจาของที่ดินในการตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

4. อาชีพ   

   4.1 รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 3 6.4 

   4.2 พนักงานบริษัทเอกชน 6 12.8 

   4.3 ธุรกิจสวนตัว 15 31.9 

   4.4 ลูกจาง/รับจางทั่วไป 2 4.3 

   4.5 แมบาน 11 23.4 

   4.6 นักเรียน/นักศึกษา 3 6.4 

   4.7 คาขาย 7 14.9 

   4.8 อ่ืนๆ - - 

รวม 47 100 

5. รายได   

  5.1 ตํ่ากวา 5,000 บาทตอเดือน - - 

  5.2 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน 1 2.1 

  5.3 10,001 – 15,000 บาทตอเดือน 3 6.4 

  5.4 15,001 – 20,000 บาทตอเดือน 12 25.5 

  5.5 20,001 – 25,000 บาทตอเดือน 19 40.4 

  5.6 มากกวา 25,001 บาทตอเดือน 12 20.5 

รวม 47 100 

6. ที่อยูอาศัยปจจุบัน   

  6.1 อาศัยอยูในพ้ืนที ่ 40 85.1 

  6.2 อาศัยอยูนอกพ้ืนที่ 7 14.9 

รวม 47 100 

7. สถานะ   

   7.1 เจาของแปลงที่ดินในโครงการ 45 95.7 

   7.2 ทายาทหรือผูรับประโยชนรวม 2 4.3 

รวม 47 100 
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จากตารางที่ 4.1 ซึ่งเปนขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 47 คน พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 53.2 เพศชาย จํานวน 22 คน  

คิดเปนรอยละ 46.8  

ดานอายุพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 24 คน  

คิดเปนรอยละ 40.7 รองลงมาคืออายุอยูระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 42.6 

และกลุมอายุที่มีจํานวนนอยที่สุดคืออายุนอยกวาหรือเทากับ 30 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.3  

ดานระดับการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับตํ่ากวา 

ปริญญาตรี จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 48.9 รองลงมาคือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

17 คน คิดเปนรอยละ 36.2 และวุฒิปริญญาเอกมีจํานวนนอยสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.1  

ดานอาชีพพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทําธุรกิจสวนตัว จํานวน 15 คน คิดเปน 

รอยละ 31.9 รองลงมาคือเปนแมบาน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 23.4 และนอยสุดคืออาชีพ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.4 

ดานรายไดพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดระหวาง 20,001 – 25,000 บาท 

ตอเดือนจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 40.4 รองลงมาคือมีรายไดระหวาง 15,001 – 20,000 บาทตอ

เดือน และมีรายไดมากกวา 25,001 บาทตอเดือน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 25.5  

และนอยที่สุดคือมีรายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน จาํนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.1 

ดานที่อยูอาศัยปจจุบันพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนที่ จํานวน  

40 คน คิดเปนรอยละ 85.1 และอาศัยอยูนอกพ้ืนที่ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 14.9 

ดานสถานะพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเจาของที่ดิน จํานวน 45 คน  

คิดเปนรอยละ 95.7 และเปนทายาทหรือผูรับประโยชนรวมจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.3 

 

4.1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ 

ประชาชน กอนดําเนินงานและระหวางการดําเนินการพัฒนาพื้นที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนกอน 

ดําเนินการและระหวางดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

แบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
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4.1.2.1 กอนเริ่มดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีปจจัยสําคัญ 5 ดาน ไดแก 

(1) ดานการรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ 

(2) ดานการเขาใจกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 

(3) ดานความตองการและความคาดหวังในการแกไขปญหาที่ดินตาบอด 

(4) ดานแรงจูงใจตอแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ 

(5) ดานความเช่ือมั่นตอนโยบายในการดําเนินโครงการ 

4.1.2.2 ระหวางดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ มีปจจัยสําคัญ 4 ดาน ไดแก 

(1) ดานแรงจูงใจที่ไดรับตอมูลคาเพ่ิมขึ้นของราคาที่ดิน 

(2) ดานความเปนธรรมที่ไดรับจากการปนสวนที่ดินแปลงใหม 

(3) ดานคาชดเชยที่ดินที่ไดรับ 

(4) ดานการมีภาวะผูนําของผูบริหารโครงการ 

โดยผลการสํารวจความคิดเห็นที่ได จะใชวิธีการประเมินผลของ Likert Scale แบงเปน  

5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการประเมิน ดังน้ี  

ระดับ 5    หมายถึง  มีระดับความสําคัญเห็นดวยมากที่สุด 

ระดับ 4    หมายถึง  มีระดับความสําคัญเห็นดวยมาก  

ระดับ 3    หมายถึง  มีระดับความสําคัญไมแนใจ  

ระดับ 2    หมายถึง  มีระดับความสําคัญไมเห็นดวย  

ระดับ 1    หมายถึง  มีระดับความสําคัญไมเห็นดวยอยางย่ิง  

 

และในสวนของการใหคะแนน จะแบงชวงคะแนนออกเปน 5 ชวง ดังน้ี 

  (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสดุ) =   5 – 1   =   0.8 

      จํานวนช้ัน         5 

 

ระดับคะแนน    

4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความสําคัญมากที่สุด 

3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความสําคัญมาก   

2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความสําคัญปานกลาง 

1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความสําคัญนอย  

1.00 – 1.80  หมายถึง          มีความสําคัญนอยที่สุด   
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ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนกอน

ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

 

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาพืน้ที่ดวยวิธีการจดัรูปที่ดิน 

ระดับความคดิเห็น 

คาเฉลี่ย 

(x�) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

ระดับ

ความสาํคญั 

1. กอนเริ่มดําเนนิโครงการจัดรูปที่ดิน 4.16 .710 มาก 

1.1 การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ 4.09 .942 มาก 

1.1.1 ทานคิดวาการไดขอมูลขาวสาร 

ของโครงการที่ถูกตอง ครบถวนชัดเจนมีสวนสําคัญ

ที่ทําใหทานยินยอมและตกลงเขารวมโครงการ 

3.94 1.131 มาก 

1.1.2 ทานทราบขอดี ขอเสียที่ของการ 

ดําเนินโครงการเปนอยางดี 
4.26 .871 มากที่สุด 

1.2 การเขาใจกระบวนการและขัน้ตอนใน 

การดําเนินโครงการจัดรปูทีดิ่น 
4.21 .682 มากที่สุด 

1.2.1 ทานเขาใจกระบวนการขั้นตอน  

และระยะเวลาในการจัดรูปทีดิ่นเปนอยางดี 
4.09 .747 มาก 

1.2.2 ทานยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจาก 

การเขารวมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
4.34 .962 มากที่สุด 

1.3 ความตองการและความคาดหวังในการ 

แกไขปญหาทีดิ่นตาบอด 
4.26 .813 มากที่สุด 

1.3.1 ทานมีความตองการและความ 

คาดหวังวาการจัดรูปที่ดินจะสามารถแกไขปญหา

ที่ดินตาบอดได 

4.34 .841 มากที่สุด 

1.3.2 ทานมีความพึงพอใจตอแนว 

ทางการแกไขปญหาที่ดินตาบอดดวยวิธีการจัดรูป

ที่ดิน 

4.17 .963 มาก 
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ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนกอน

ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน (ตอ) 

 

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาพืน้ที่ดวยวิธีการจดัรูปที่ดิน 

ระดับความคดิเห็น 

คาเฉลี่ย 

(x�) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

ระดับ

ความสาํคญั 

1.4 แรงจูงใจตอแนวทางในการพัฒนาพืน้ที่ 4.20 .838 มากที่สุด 

1.4.1 ทานคิดวาการดําเนินโครงการ 

จัดรูปที่ดินจะชวยพัฒนาพ้ืนที่ของทานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.19 .825 มาก 

1.4.2 ทานคิดวาการจัดรูปที่ดินจะชวย 

ลดความขัดแยงในเรื่องของการถือครองกรรมสิทธ์ิ

ที่ดินได 

4.21 1.020 มากที่สุด 

1.5 การมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบ 

และแนวทางในการจัดรปูทีดิ่นเพื่อพัฒนาพื้นที ่
4.06 .919 มาก 

1.5.1 ทานมีสวนรวมในการกําหนด 

รูปแบบ และแนวทางในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา

พ้ืนที ่

4.06 .919 มาก 

 

จากตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ 

ประชาชนกอนดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดินพบวาในภาพประชาชนใหความสําคัญกับ

โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่อยูในระดับความสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥)  เทากับ 4.16 และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.710 โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.94 – 4.34 แสดงวากลุม

ตัวอยาง ซึ่งเปนเจาของที่ดินไดใหความสําคัญกับทุกปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการจัดรูปที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีทุกปจจัยมีคาเฉลี่ยต้ังแตระดับมากถึงระดับมากที่สุด  

เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยพบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปจจัยที่ 1.3 ดาน 

ความตองการและความคาดหวังในการแกไขปญหาที่ดินตาบอดที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.26 และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.813 รองลงมาไดแก ปจจัยที่ 1.2ดานความเขาใจกระบวนการ

และขั้นตอนในการดําเนินโครงการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 
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0.682และปจจัยที่ 1.4 ดานแรงจูงใจตอแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.838 ตามลําดับ สวนปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ปจจัยที่ 1.5

ดานความเช่ือมั่นตอนโยบายในการดําเนินโครงการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.919 

โดยตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยมากทีสุ่ด คือ ตัวแปรที่ 1.2.2 ทานยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการ 

เขารวมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และตัวแปรที่1.3.1ทานมีความตองการและความคาดหวัง

วาการจัดรูปที่ดินจะสามารถแกไขปญหาที่ดินตาบอดได มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.34 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.96 และ 0.84 ตามลําดับ รองลงมาไดแกตัวแปรที่ 1.1.2 ทาน

ทราบขอดี ขอเสียของการดําเนินโครงการเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.87 และตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ตัวแปรที่ 1.1.1 ทานคิดวาการได

ขอมูลขาวสารของโครงการที่ถูกตองครบถวน ชัดเจนมีสวนสําคัญที่ทําใหทานยินยอมและตกลงเขา

รวมโครงการโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 1.13 

สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนกอนดําเนินการ 

พัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ ดินกอนดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ ดินซึ่งผูตอบ

แบบสอบถามที่เปนเจาของแปลงที่ดินไดใหความสําคัญกับปจจัยดานความตองการและความคาดหวัง

ในการแกไขปญหาที่ดินตาบอด โดยมีความตองการและความคาดหวังวาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่จะสามารถแกไขปญหาที่ดินตาบอดไดเปนอยางดี รวมถึงการเขาใจกระบวนการและ

ขั้นตอนในการดําเนินโครงการ และแรงจูงใจตอแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ใหเกิดผลสําเร็จอยางเปน

รูปธรรมจึงเปนปจจัยสําคัญประกอบการตัดสินใจของเจาของแปลงที่ดินในการเขารวมโครงการจัดรูป

ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  
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ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนระหวาง

ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

 

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาพืน้ที่ดวยวิธีการจดัรูปที่ดิน 

ระดับความคดิเห็น 

คาเฉลี่ย 

(x�) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

ระดับ

ความสาํคญั 

2. ระหวางดําเนนิโครงการจัดรูปที่ดิน 4.06 .778 มาก 

2.1 แรงจูงใจที่ไดรับจากมูลคาเพิ่มขึน้ของ 

ที่ดิน 

4.01 .763 มาก 

2.1.1 ทานทราบดีวาการจัดรูปที่ดินเพ่ือ 

พัฒนาพ้ืนที่จะทําใหทานไดรบัประโยชนจาก

บริการสาธารณะมากขึ้นและเปนประโยชนแก

ชุมชนในพ้ืนที ่

4.02 .821 มาก 

2.1.2 ทานคิดวามูลคาทรัพยสินหรือ 

ที่ดินที่เพ่ิมขึ้น หลังจากการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา

พ้ืนที่น้ัน เปนแรงจูงใจสําคัญในการเขารวม

โครงการ 

4.00 .834 มาก 

2.2 ความพึงพอใจตอการจัดรูปและการ 

จัดสรรที่ดินแปลงใหม 

4.02 1.087 มาก 

2.2.1 ทานมีสวนรวมในการกําหนด 

รูปแบบการจัดรูปที่ดินแปลงใหม 

4.09 1.120 มาก 

2.2.2 ทานยอมรับและยินยอมที่จะ 

เสียสละที่ดินบางสวนเพ่ือเปนประโยชนตอ

สวนรวม 

4.04 1.122 มาก 

2.2.3 ทานมีความพึงพอใจตอการ 

จัดสรรปนสวนที่ดินแปลงใหม 

3.94 1.092 มาก 
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ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนระหวาง

ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน (ตอ) 

 

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาพืน้ที่ดวยวิธีการจดัรูปที่ดิน 

ระดับความคดิเห็น 

คาเฉลี่ย 

(x�) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

ระดับ

ความสาํคญั 

2.3 คาชดเชยที่ไดรับ 4.09 .862 มาก 

2.3.1 ทานมีสวนรวมในการประชุม 

ระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดและตกลงราคา

คาชดเชยในการจัดรูปที่ดิน 

3.87 1.076 มาก 

2.3.2 ทานมีความพึงพอใจตอ 

คาชดเชยที่ไดรับจากการจัดรูปที่ดิน 

4.30 .805 ปานกลาง 

2.4 การมีภาวะผูนาํของผูบรหิารโครงการ 4.14 .792 มาก 

2.4.1 ทานคิดวาการมีภาวะผูนําของผู 

ที่เกี่ยวของในการเจรจาตอรอง การตัดสินใจ มี

สวนสําคัญทีท่าํใหการจัดรูปที่ดินสําเร็จลุลวงไป

ดวยดี 

4.15 .908 มาก 

2.4.2 ทานคิดวาการใหขอมูลที่ถูกตอง 

จากผูที่เกี่ยวของในการจัดรูปที่ดินน้ันมีเพียงพอ

และมีความสําคัญที่ทําใหการจัดรูปที่ดินสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดี 

4.13 .797 มาก 

 

จากตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ 

ประชาชนระหวางดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดินพบวาในภาพรวมเจาของแปลงที่ดิน 

ใหความสําคัญกับการมีภาวะผูนําของผูบริหารโครงการในระดับความสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥)  

เทากับ 4.14 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.79 โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.01 – 4.14 

แสดงวากลุมตัวอยางซึ่งเปนเจาของแปลงที่ดินไดใหความสําคัญกับทุกปจจัยของมีสวนรวมในการจัด

รูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่โดยมีทุกปจจัยมีคาเฉลี่ยต้ังแตระดับมาก  
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เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยพบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปจจยัที่ 2.4 ดานการ 

มีภาวะผูนําของผูบริหารโครงการ โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.14 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D) เทากับ 0.792 รองลงมาไดแก ปจจัยที่ 2.3 ดานคาชดเชยที่ไดรับ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.861 สวนปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ปจจัยที่ 2.1 

ดานแรงจูงใจที่ไดรับจากมูลคาเพ่ิมขึ้นของราคาที่ดิน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.763 

โดยตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตัวแปรที่ 2.4.1 ทานคิดวาการมีภาวะผูนําของผูที่ 

เกี่ยวของในการเจรจาตอรอง และการตัดสินใจมีสวนสําคัญที่ทําใหการจัดรูปที่ดินสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.15 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.91 รองลงมาไดแก

ตัวแปรที่ 2.4.2 ทานคิดวาการใหขอมูลที่ถูกตองจากผูที่เกี่ยวของในการจัดรูปที่ดินน้ันมีเพียงพอและมี

ความสําคัญในการจัดรูปที่ดินสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.797 และตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ตัวแปรที่ 2.3.1 ทานมีสวนรวม

ในการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดและตกลงราคาคาชดเชยในการจัดรูปที่ดินโดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.87 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 1.076 

สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนกอนดําเนินการ 

พัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดินระหวางดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดินซึ่งผูตอบ

แบบสอบถามที่เปนเจาของแปลงที่ดินไดใหความสําคัญกับปจจัยดานการมีภาวะผูนําของผูบริหาร

โครงการมากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวของกับการเจรจา ตอรอง การกําหนดรูปแบบที่ดิน

แปลงใหม รวมถึงคาชดเชยที่ดิน และความเปนธรรมที่ไดรับจากการปนสวนที่ดินแปลงใหม ในการเขา

รวมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  

จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนกอน 

ดําเนินการและระหวางดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดินกรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

พบวาการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนจํานวนมากที่มี

ความตองการและความคาดหวังในการแกไขปญหาที่ดินตาบอด แรงจูงใจตอแนวทางในการพัฒนา

พ้ืนที่จึงมีความสําคัญอยางย่ิงในการตัดสินใจเขารวมโครงการ และเมื่อเขารวมโครงการแลว เจาของ

แปลงที่ดินไดใหความสําคัญกับการมีภาวะผูนําของผูบริหารโครงการเปนอยางมาก โดยเฉพาะการมี

ภาวะผูนําในเรื่องของการเจรจาตอรอง การจายคาชดเชยที่ดิน รวมถึงการเปนธรรมที่ไดรับจากการ

ปนสวนที่ดินแปลงใหม ซึ่งการตัดสินเขามามีสวนรวมของเจาของแปลงที่ดินในการดําเนินโครงการ

ต้ังแตเริ่มตนจนถึงการจัดรูปที่ดินแปลงใหม จึงมีความสําคัญอยางมากที่ทําใหการดําเนินโครงการจัด
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รูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสงครามประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

 

4.1.3 ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนจากการสัมภาษณ 

เจาหนาที่ที่เก่ียวของและเจาของที่ดิน 

 

ผลการสมัภาษณเชิงลึกกับประชาชนเจาของแปลงที่ดิน กับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ 

ดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว จํานวน 

6 คน ประกอบดวย 

(1) คุณชาญวิชญ สิริสุทรานนท โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 

(2) คุณพรรณรัตน สุระนาถ นักผังเมือง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

(3) คุณภาวดี ภูมิรินทร นักวิเคราะหผังเมือง สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 

จังหวัดสมุทรสงคราม  

(4) คุณรัฐการ ดาราทอง ชางเขียนแผนที่ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

สมุทรสงคราม 

(5) ประชาชนเจาของแปลงที่ดินที่เขารวมโครงการ 2 คน  

 

ผลการศึกษาแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

4.1.3.1 สวนของนโยบายองคกรและการดําเนินงานของเจาหนาที่ภาครัฐ 

ปจจัยที่สําคัญและเปนหัวใจในการดําเนินจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ไดแก  

การที่ เจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สมุทรสงครามไดใหความสําคัญกับประชาชนเจาของแปลงที่ดิน มีการดําเนินงานเชิงรุก โดยการ

ประชาสัมพันธ ใหขอมูลขาวสารพรอมขั้นตอน และกระบวนการในการดําเนินโครงการที่ถูกตองกับ

ประชาชนอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งลงพ้ืนที่เพ่ือช้ีแจงขอมูลเกี่ยวกับขอดี – ขอเสียของโครงการจัดรูป

ที่ดิน โดยเฉพาะขั้นตอนและกระบวนการใน การดําเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินที่จะตองมีการ

ประชาสัมพันธใหเจาของแปลงที่ดินทราบขอมูลเบ้ืองตน และมีความเขาใจในการดําเนิน โดยขอมูลที่

ไดจากการสัมภาษณ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 
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คุณชาญวิชญ  สิริสุทรานนท49

1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ไดให 

สัมภาษณวา “ปจจัยสําคัญที่ทําใหเจาของที่ดินเขารวมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาล

เมืองสมุทรสาครและตําบลบางแกวประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม คือ เจาของแปลงที่ดินสวน

ใหญไดรับความเดือดรอนจากที่มีที่ดินเปนที่ตาบอด จึงมีความตองการใหแปลงที่ดินของตัวเองมี

ทางเขา – ออกสูถนนสายหลักได แมวาประชาชนเจาของแปลงที่ดินจะตองการใหที่ดินของตัวเองมี

ทางเขา – ออกสูถนนสายหลักมากก็ไมไดหมายความวาเจาของแปลงที่ดินทุกคนจะตัดสินใจเขา

รวมกับโครงการโดยทันที แตมีปจจัยสําคัญอีกปจจัยหน่ึงในการตัดสินใจเขารวมโครงการของเจาของ

แปลงที่ดินก็คือแรงจูงใจที่เจาของแปลงที่ดินจะไดรับจากการเขารวมโครงการ น่ันคือการที่เจาของ

แปลงที่ดินทราบวาประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมโครงการแลวที่ดินหลังการจัดรูปที่ดินแปลง

ใหมแลวจะมีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น  

ดังน้ัน การจะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการจัดรูปที่ดินมากที่สุด คือ  

การที่เจาหนาที่ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองไดทํางานเชิงรุก โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะ พูดคุย 

และจัดประชุมรวมกับประชาชนเจาของแปลงที่ดินเปนประจําทุกเดือนและสม่ําเสมอซึ่งเปนการสราง

การมีสวนรวมของประชาชนในเบ้ืองตนที่ตองสรางความคุนเคย และทัศนคติที่ดีใหกับประชาชน

เจาของแปลงที่ดินในการตัดสินใจเขารวมโครงการซึ่งจะเห็นไดจากในเบ้ืองตน ประชาชนเจาของแปลง

ที่ดินที่ไดรับความเดือดรอนจะไมสนใจที่จะเขารวมโครงการในทันที แตเมื่อไดทราบถึงขั้นตอน

กระบวนการจัดรูปที่ดินเปนอยางดีแลว ก็จะมีเจาของแปลงที่ดินสมัครใจเขารวมในการดําเนิน

โครงการ รวมถึงอาจมีเจาของที่ดินบางรายถอนตัวไปทั้งกอน และหลังจากสมัครใจและยินยอมที่จะ

เขารวมโครงการแลวก็มี  

สาเหตุที่อาจทําใหการจัดรูปที่ดินไมประสบความสําเร็จ อาจเปนเพราะวาจาของ 

แปลงที่ดินบางรายที่สมัครใจเขารวมโครงการไมใหความรวมมือ ไมยินยอมที่จะเสียสละที่ดินบางสวน

ในการกอสรางถนนสาธารณะเพ่ือประโยชนสวนรวม หรือการไมยอมรับอัตราการปนสวนที่ดิน หรือ

อัตราการเสียสละที่ดิน ทําใหไมสามารถเจรจาหรือตกลงกันได ทําใหการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ไมประสบผลสําเร็จ หรือจะประสบความสําเร็จจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน

ยาวนาน เปนตน 

 

 

1  ชาญวิชญ  สิริสุทรานนท, สัมภาษณโดย เกิดศักด์ิ ยะโสธร, สํานักงานโยธาธิการและ 

ผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 26 พฤษภาคม 2560. 
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ซึ่งในกรณีเชนน้ี จึงจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานภาครัฐจะตองใหความสําคัญในการ 

ประชาสัมพันธและสรางการมีสวนรวมจากภาคประชาชนใหได ซึ่งกระบวนการสรางการมีสวนรวม

ลําดับแรกๆ คือ การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การสํารวจความคิดเห็น การทํา

ประชาพิจารณ และใหความสําคัญในการเปดชองทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ เชน ผูรับเรื่อง

โครงการ และผูดูแลโครงการโดยตรง และกระบวนการในการสรางการมีสวนรวมของประชาชน

จะตองใหความสําคัญในการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. วางแผนในเรื่องการเพ่ิมระยะเวลาในการดําเนินการ มีกระบวนการเผยแพร 

ขอมูลขาวสาร การใหขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจ การใชสื่อในการเผยแพรอยางทั่วถึงและเหมาะสม 

และใหเวลาในการช่ังนํ้าหนักขอมูลดวยเหตุและผล สําหรับผูมีสวนไดเสียของผลประโยชน 

2. การสรางมนุษยสัมพันธ การปฏิสัมพันธ การดําเนินการในขั้นตอนน้ีคือ  

การสรางความคุนเคย ทําใหประชาชนที่เขารวมโครงการไวใจ และมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน โดยมี

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพูดคุย สงผลใหเกิดการไววางใจ ซึ่งจะชวยเช่ือมความสัมพันธระหวางประชาชน

กับหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบกับกระบวนการมีสวนรวมไดเปนอยางดี 

3. การระดมความคิดเห็น เปนขั้นตอนที่จะทําใหเจาหนาที่ภาครัฐไดรูเกี่ยวกับ 

ความคิดเห็นของประชาชนเจาของแปลงที่ ดินวามีความตองการอะไรเพ่ือที่จะใชเปนขอมูล

ประกอบการดําเนินการจัดรูปที่ดินแปลงใหม และการเจรจาตอรองตางๆ ไดอยางถูกตอง และสม

ประโยชนทั้ง 2 ฝาย 

4. การติดตามและประเมินผล คือขั้นตอนที่ไดกระทํามาแตละขั้นตอนเพ่ือพิจารณา 

ตัดสินใจที่จะใชไปในกระบวนการขั้นตอไป” 

คุณพรรณรัตน สุระนาถ 50

2 นักผังเมืองชํานาญการพิเศษสํานักงานโยธาธิการและ 

ผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ไดใหสัมภาษณและใหขอเสนอเกี่ยวกับการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนวา “ปญหา และอุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่

ที่พบในระยะแรกๆคือ ประชาชนเจาของแปลงที่ดิน ยังไมมีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดรูป

ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ อีกทั้งการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการจากหนวยงาน

ภาครัฐยังขาดเน้ือหาการประชาสัมพันธที่ชัดเจน เพราะการประชาสัมพันธโครงการของหนวยงาน

ภาครัฐจะประชาสัมพันธเฉพาะในพ้ืนที่ของโครงการเทาน้ัน ไมไดใหขอมูลขาวสารเชิงลึกตางๆ ใหกับ

2 พรรณรัตน สรุะนาถ, สัมภาษณโดย เกิดศักด์ิ ยะโสธร, สํานักงานโยธาธิการและ 

ผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 26 พฤษภาคม 2560. 
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ประชาชน ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจมากนัก จึงทําใหประชาชนในพ้ืนที่ไมเขามารวมรับฟง

หรือรวมแสดงความคิดเห็นกอนที่จะตัดสินใจเขารวมในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 

ในสวนของรูปแบบในการจัดประชุมก็เปนพิธีการมากเกินไป แมวาจะมีการเชิญให 

ประชาชนเขามารวมรับฟงขอมูลขาวสาร รวมถึงการช้ีแจงขอมูลของโครงการ แตก็เปนการถายทอด

ขอมูลเพียงดานเดียวที่หนวยงานภาครัฐไดกําหนดรูปแบบแปลงที่ดินในเบ้ืองตนมากอนแลว ซึ่งไมเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในวางแผนการดําเนินงานต้ังแตเริ่มตนในกระบวนการดําเนินงาน 

ทําใหประชาชนเจาของแปลงที่ดินตองใชเวลามากในการทําความเขาใจในกระบวนการและขั้นตอน

ตางๆของการจัดรูปที่ดิน สงผลใหการดําเนินกิจกรรมในการประชุมมีความลาชา ไมคลองตัว 

ประกอบกับปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึง คือ ประชาชนเจาของแปลงที่ดินบางราย 

มีทัศนคติที่ไมดีตอหนวยงานและเจาหนาที่ของภาครัฐ โดยเกรงวาเจาหนาที่จะเขามาแสวงหา

ผลประโยชน ทําใหเกิดการปดก้ันทางขอมูลขาวสารระหวางภาครัฐและประชาชนและเมื่อประชาชน

เจาของที่ดินบางรายตัดสินใจเขารวมโครงการแลวก็ยังมีการถอนตัวระหวางการดําเนินโครงการจัดรูป

ที่ดินไปก็มี เน่ืองจากไมยินยอมที่จะเสียสละที่ดินบางสวน และไมยอมรับอัตราการปนสวนที่ดิน หรือ

อัตราการจายคาชดเชย หรือการกําหนดรูปแปลงที่ดินใหม ซึ่งขอเสนอเกี่ยวกับการสรางการมีสวนรวม

ของประชาชน ดังน้ี 

1. การดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ เจาหนาที่ 

ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการเจรจา การใหความรู ความเขาใจ แกประชาชนใหเขาใจมากที่สุด 

เพราะเมื่อประชาชนเขาใจ ก็จะมีความสมัครใจเขารวม และใหความรวมมือตางๆในการดําเนิน

โครงการ ทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

2. การดําเนินโครงการจะตองมีทีมงานที่มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย  

กระบวนการและขั้นตอนการจัดรูปที่ ดินอยางมีประสิทธิภาพ เ พ่ือที่จะชวยกันช้ีแจงขอมูล 

ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารอยางถูกตอง ใหกับประชาชนเจาของแปลงที่ดินทุกราย  

3. ระยะเวลาที่ใชในการเจรจาตอรอง จะตองไมมีขอจํากัดดานเวลา เพราะแตละ 

รายมีความยากงายในการเจรจาที่แตกตางกันและตองใหประชาชนใชเวลาในการทําความเขาใจ 

พิจารณาขอมูล และตัดสินใจอยางถี่ถวนดวย 

4. ควรใหความสําคัญกับคณะทํางาน โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดรูป 

ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่รวมกับประชาชนเจาของแปลงที่ดินอยางสม่ําเสมอ เพ่ือจะไดขอมูลที่ถูกตอง 

และตรงกับความตองการของประชาชน อีกทั้งยังถูกตอง โปรงใส เปนไปตามขั้นตอนกระบวนการของ

กฎหมาย เชน การประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆเพ่ือจะไดชวยกันเสนอแนะ แกปญหาและ

ผลักดันโครงการในแตละขั้นตอนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี” 
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คุณภาวดี  ภูมิรินทร51

3 นักวิเคราะหผังเมืองชํานาญการพิเศษ สํานักงานโยธาธิการ 

และผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ไดใหสัมภาษณเก่ียวกับกระบวนการ และปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินการจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่อําเภอเมือง และตําบลบางแกว จังหวัดสมุทรสาครวา “การจัดรูปที่ดิน

จะประสบความสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรมขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญคือ การที่เจาของที่ดินในโครงการให

ความเห็นชอบ และยอมรับเกณฑการปนสวนที่ดินในอัตราที่กําหนด และเห็นชอบการกําหนดแปลง

ที่ดินใหม ทําใหหนวยงานภาครัฐสามารถกําหนดรูปแบบพ้ืนที่ในการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

การที่จะทําใหประชาชนเจาของแปลงที่ดินยอมรับเกณฑการปนสวน หรือการกําหนดรูปแบบแปลง

ที่ดินใหมน้ัน กระบวนการที่สําคัญคือการประชุม เจรจารวมกับเจาของแปลงที่ดินทุกราย ซึ่งแตละราย

มีความยากลําบากในการเจรจาแตกตางกัน สวนปญหาอุปสรรคระหวางการดําเนินโครงการจัดรูป

ที่ดิน พบวา เจาของที่ดินในโครงการบางรายไมเห็นดวยกับการปนสวนที่ดินและผังการจัดรูปที่ดิน

แปลงใหมจึงจําเปนตองมีการเจรจาปรับแกไขหลายครั้งซึ่งตองใชระยะเวลานานในการดําเนินงาน 

และการเจรจาตอรอง ทําใหเจาของที่ดินรายอ่ืนอาจเปลี่ยนใจ หรือถอนตัวในระหวางการดําเนิน

โครงการได เพราะตองใชระยะเวลาในการรอคอยนาน สําหรับในสวนของการพัฒนาพ้ืนที่พบวา การ

กอสรางถนน มีปญหาเรื่องเสาไฟไปอยูในพ้ืนที่ของเจาของที่ดินในโครงการ ไมอยูในเขตทาง และการ

กอสรางไมมีทางเขา – ออกที่ดินแปลงตางๆและมีอาคารอยูในแนวถนนที่ตองจายคาชดเชยแตยังไม

สามารถจายไดครบทุกหลัง พ้ืนที่จัดหาประโยชนยังขายไมไดทั้งหมด เปนตน” 

คุณรฐัการ ดาราทอง52

4 ชางเขียนแผนที่ชํานาญงานระดับ 3 สํานักงานโยธาธิการและ 

ผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ไดใหสัมภาษณวา “การจัดรูปเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ไดกําหนดเปน

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน เมื่อป พ.ศ. 2547 โดยการทํางานในเบ้ืองตนไดเขาไปคุยกับชาวบาน 

เจาของที่ดิน เพ่ือทําความเขาใจ ช้ีแจงขอมูล และเสนอโครงการในการดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ โดย

การทํางานไดช้ีแจงใหเห็นถึงประโยชนที่ชาวบานจะไดรับ เชน มูลคาที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น และในพ้ืนที่ก็จะ

มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไปพรอมๆกันซึ่งในการลงพ้ืนที่เจาหนาที่ภาครัฐ

จะตองมีความรูในดานกฎหมาย กระบวนการและขั้นตอนการจัดรูปเปนอยางดี และตองเปนมีภาวะ

ผูนํา รูขอมูลที่ถูกตอง เปนนักเจรจา สามารถสื่อสารและถายทอดใหเจาของที่เห็นเขาใจไดงายๆ 

3  ภาวดี  ภูมิรนิทร, สัมภาษณโดย เกิดศักด์ิ ยะโสธร, สํานักงานโยธาธิการและ 

ผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 26 พฤษภาคม 2560. 
4 รัฐการ ดาราทอง, สัมภาษณโดย เกิดศักด์ิ ยะโสธร, สํานักงานโยธาธิการและ 

ผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 26 พฤษภาคม 2560. 
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ในสวนของการดําเนินงาน เมื่อมีการสํารวจพ้ืนที่แลวก็ไดมีการจัดประชุมรวมกับ 

เจาของที่ดินหลายครั้ง เพ่ือช้ีแจงขอมูลเก่ียวกับกฎหมาย ขั้นตอน และวิธีการจัดรูปที่ดินรวมถึงแนว

ทางการพัฒนาพ้ืนที่ใหชาวบานเขาใจและสมัครใจที่จะเขารวมโครงการหลังจากเจาของที่ดินสมัครใจ

เขารวมโครงการแลว ก็จะตองมีการประชุมอีกหลายครั้ง เพ่ือกําหนดรูปแบบที่ดินแปลงใหม มีการ

กําหนดเกณฑการปนสวนที่ดิน การยอมรับเกณฑการปนสวนของประชาชนเจาของที่ดิน มีการ

ประเมินราคาที่ดิน การตกลงคาชดเชย เพ่ือสรุปเปนขอตกลงรวมกัน ซึ่งกระบวนการดําเนินงานใน

ขั้นตอนน้ีจะใชเวลายาวนานในการดําเนินงานเน่ืองจากตองมีการเจรจากับเจาของที่ดินในแตละแปลง

และมีการกําหนดที่ดินแปลงใหมอีกหลายครั้ง ซึ่งแตละคนมีขอจํากัดและความยากงายในการเจรจาที่

แตกตางกัน” 

ซึ่งจากผลการสัมภาษณ พบวา ปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดที่ทําใหเจาของแปลง 

ที่ดินตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ คือ แรงจูงใจ ความตองการและความ

คาดหวังในการแกไขปญหาจากหนวยงานภาครัฐ เน่ืองจากประชาชนเจาของแปลงที่ดินไดรับความ

เดือดรอนจากการมีที่ดินตาบอดไมมีทางเขา-ออก ไมสะดวกในการสัญจรไปมา และเมื่อมีโครงการของ

หนวยงานภาครัฐที่จะเขามาแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอน พรอมกับพัฒนาพ้ืนที่ให 

ประชาชนเจาของแปลงที่ดินจึงมีแรงจูงใจที่จะเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา

พ้ืนที่ และแรงจูงใจที่สําคัญอีกอยางหน่ึงก็คือ เมื่อไดมีการจัดรูปที่ดินแปลงใหมซึ่งติดถนนทุกแปลง 

สงผลใหแปลงที่ดินดังกลาวมีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น และเจาของที่ไดไดรับความสะดวกในการเขา-ออกไดงาย

ขึ้น ซึ่งชวยยกระดับความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเพ่ิมสูงขึ้นอีกดวย 

4.1.3.2 ประชาชนเจาของแปลงที่ดินที่เขารวมโครงการจัดรูปที่ดิน 

ผูศึกษาวิจัย ไดสัมภาษณประชาชนเจาของแปลงที่ดินที่เขารวมโครงการจัดรูป 

ที่ดิน จํานวน 2 คน (ไมระบุช่ือเน่ืองจากเปนการใหขอมูลที่เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนที่มี

ขอมูลเก่ียวกับการเสียสละที่ดินและกําหนดแปลงที่ดินใหมซึ่งอาจมีผลกระทบตอเจาของที่ดินรายอ่ืน

ได) โดยมีรายละเอียดขอมูลการสัมภาษณ ดังน้ี 
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ประชาชนเจาของแปลงที่ดิน คนที่ 153

5 ไดใหสัมภาษณวา“ที่ดินของตนเองเปนที่ดิน 

ตาบอด ซึ่งไดรับความเดือดรอนในการเขา – ออกพ้ืนที่ และไดทราบขาวจากการประชาสัมพันธของ

จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบกับมีเจาหนาที่ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองไดเขามาพบปะพูดคุย 

ประชาสัมพันธเก่ียวกับโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินงานและแกไข

ปญหาที่ดินตาบอดใหมีทางเขา – ออกสูถนนสายหลักดวย จึงมีความสนใจที่จะเขารวมโครงการ 

โดยในเบ้ืองตนตนเองไมรูเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการจัดรูปที่ดินแตอยางใดมีเพียง 

แคความตองการที่จะใหที่ดินของตนเองมีทางเขา – ออกสูถนนสายหลักเทาน้ัน และเมื่อตัดสินใจเขา

รวมโครงการแลว เจาหนาที่ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ไดมีการจัดประชุมที่ศาลา

กลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือช้ีแจงแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดรูปที่ดิน ซึ่งไดมีการ

จัดประชุมหลายครั้ง แตละครั้งก็จะมีเจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองนําเสนอเกี่ยวกับรูปแบบ

และการจัดรูปที่ดินแปลงใหม เพ่ือใหประชาชนเจาของที่ดินพิจารณาวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย

อยางไร และยอมรับกับการกําหนดรูปแบบที่ดินแปลงใหมหรือไม  

ในสวนของการกําหนดรูปแบบที่ดินแปลงใหมก็จะมีการกําหนดอัตราการปนสวน 

ที่ดินใหม และใหประชาชนเจาของแปลงที่ดินบางรายมีการเสียสละที่ดินบางสวนในการสรางถนน

สาธารณะ โดยอาจไดรับคาชดเชยที่ดิน หรือไดรับการชดเชยที่ดินคืนกลับมาบางสวนเปนตน ซึ่งใน

เบ้ืองตนก็กังวลกับเจาหนาที่เหมือนกันเกรงวาจะไมไดรับความเปนธรรมในการจัดสรรที่ดินแปลงใหม 

และอัตราคาชดเชยที่ไดรับ  

เมื่อไดฟงคําช้ีแจงจากเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐแลว โดยสวนตัวก็ยินดีที่จะ 

เสียสละที่ดินบางสวนเพ่ือประโยชนสาธารณะ เพ่ือแลกกับการที่ที่ดินของตนเองมีทางเขา – ออกสู

ถนนสายหลักได และเมื่อมีทางเขา – ออก ก็จะทําใหการเดินทางขนสงสินคาเกษตรสะดวกและ

รวดเร็วขึ้น และมูลคาที่ดินก็จะเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวยแตในการประชุมก็จะมีเจาของที่ดินบางราย 

โดยเฉพาะเจาของแปลงที่ดินที่เปนนายทุนและมีที่ดินจํานวนมากมีอํานาจในการตอรองมาก จึงเลือก

ที่จะไมยอมรับ หรือเสียสละที่ดินบางสวนเหมือนกัน ซึ่งเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐจะตองใชเวลา

ในการเจรจา ตกลงและทําความเขาใจกับเจาของที่ดินในแตละแปลง ดังน้ัน การดําเนินโครงการจึงใช

ระยะเวลานานในการดําเนินโครงการดังกลาว” 

 

 

5 ประชาชนเจาของแปลงที่ดิน คนที ่1, สัมภาษณโดย เกิดศกัด์ิ ยะโสธร, สาํนักงานโยธาธิการ 

และผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 26 พฤษภาคม 2560. 
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ประชาชนเจาของแปลงที่ดิน คนที่ 26 ไดใหสัมภาษณวา “ตนเองเลือกที่จะเขารวม 

โครงการจัดรูปที่ดินน้ี เพราะตองการใหที่ดินของตนเองมีทางเขา – ออก เหมือนกับเจาของที่ดินคน

อ่ืนๆ เพ่ือจะไดสะดวกในการสรางบานพักอาศัย และการประกอบอาชีพ ซึ่งการตัดสินใจเขารวม

โครงการน้ีเพราะวาญาติๆ และเพ่ือนบานบริเวณโดยรอบเขารวมโครงการน้ีดวย จึงมีความเช่ือมั่นใน

โครงการวาจะสามารถแกไขปญหาที่ดินตาบอดได  

โดยในเบ้ืองตนก็ไมรูขอมูลเกีย่วกับขั้นตอน และกระบวนการจัดรูปที่ดินแตอยางใด  

แตก็ไดเขารวมประชุมกับหนวยงานภาครัฐทุกครั้ง และใหความรวมมือกันหนวยงานภาครัฐอยางเต็มที่

ในการใหขอมูลความคิดเห็นความตองการและความคาดหวังของตนเอง โดยเฉพาะในประเด็นของ

การยอมรับอัตราการปนสวน และการกําหนดรูปแบบที่ดินแปลงใหม ซึ่งตนเองก็ไดมีการเสียสละที่ดิน

บางสวนในการกอสรางถนนสายหลักในโครงการเชนเดียวกับเจาของที่ดินรายอ่ืนๆดวย 

ซึ่งในรูปแบบของที่ดินแปลงใหม ก็จะเห็นวาที่ดินทุกแปลงของตนเองอยูติดถนน  

และมีทางเขาออกสูถนนสายหลัก ดังน้ัน โดยสวนตัวจึงเห็นดวยวา ปจจัยที่ทําใหการจัดรูปที่ดิน

ประสบความสําเร็จ คือ การที่ภาครัฐใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะการให

ขอมูล และใหความรูที่ถูกตองแกประชาชนในการดําเนินการ และมีความจริงใจในการแกไขปญหา ไม

เลือกปฏิบัติ และไมเอ้ือประโยชนใหกับฝายใดฝายหน่ึง มีความเปนธรรม วางตัวเปนกลาง โดยเฉพาะ

เจาหนาที่ของรัฐจะตองสรางความเช่ือมั่น และความไวใจใหกับประชาชน มีทัศนคติที่ดีตอประชาชน 

และยอมรับฟงทุกเสียงของประชาชน” 

จากผลการสัมภาษณประชาชนเจาของแปลงที่ดินทั้ง 2 คน พบวา เห็นดวยกับ 

ปจจัยที่ทําใหการจัดรูปที่ดินประสบความสําเร็จ คือ การที่ภาครัฐใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ

ประชาชน โดยเฉพาะการใหขอมูล และใหความรูที่ถูกตองแกประชาชนในการดําเนินการ และมีความ

จริงใจในการแกไขปญหา ไมเลือกปฏิบัติ และไมเอ้ือประโยชนใหกับฝายใดฝายหน่ึง มีความเปนธรรม 

วางตัวเปนกลาง โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐจะตองสรางความเช่ือมั่นความไวใจใหกับประชาชนมี

ทัศนคติที่ดีตอประชาชน และยอมรับฟงทุกเสียงของประชาชน 

 

 

 

 

6 ประชาชนเจาของแปลงที่ดิน คนที่ 2, สัมภาษณโดย เกิดศกัด์ิ ยะโสธร, สาํนักงานโยธาธิการ 

และผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม, 26 พฤษภาคม 2560. 
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สรุปผลการสัมภาษณเจาหนาที่ภาครัฐและประชาชนเจาของแปลงที่ดิน พบวา 

กระบวนการสรางการมีสวนรวมที่สําคัญที่สุด คือ การสรางความรูความเขาใจแกประชาชนในชุมชน 

(เจาของที่ดินในโครงการ) ใหทราบถึงวิธีการ การมีสวนรวม โดยช้ีแจงขอมูลใหกับเจาของที่ดินเล็งเห็น

ถึงประโยชนที่ไดรับที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต เล็งเห็นประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน และพรอมที่จะเสียสละที่ดินเพ่ือสวนรวม โดยการดําเนินงานทุกขั้นตอน เจาหนาที่

ไดจัดประชุมและเปดโอกาสใหประชาชนเจาของแปลงที่ดินทุกคน เขามามีสวนรวมในการกําหนด

หลักเกณฑ การจัดรูปที่ดินแปลงใหม รวมถึงการกําหนดราคาคาชดเชยที่ดินที่เปนธรรมใหกับทุกคน 

โดยมีวิธีการ ดังน้ี 

1. การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

2. การดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งนอกจากจะตองทําตาม 

ขั้นตอนและกระบวนการที่ กําหนดไวในกฎหมายแลว ยังมีรูปแบบในการดําเนินการเชิงรุกที่

หลากหลายวิธี เชน มีการพบปะ พูดคุยกับประชาชน การใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองซึ่งเปน

ขั้นตอนและกระบวนการที่สําคัญที่สุด ที่ทําใหการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จไดอยางเปน

รูปธรรม 

3. การดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จะตองมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

ทํางานเปนทีมซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

4. การดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ตองเปดโอกาสใหประชาชนเจาของ 

ที่ดินแสดงความคิดเห็น ความตองการ โดยเจาหนาที่จะตองมีความจริงใจในการแกไขปญหาและ

พรอมที่จะรับฟงความคิดเห็น ความตองการของประชาชนมีความโปรงใสเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติและ

ใหความสําคัญกับประชาชนในทุกระดับ 

 

4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับระดับของการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาพื้นที่ 

ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

 

ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 

พ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน มีผลการศึกษาตามตารางที่ 6 ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

พ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

 

ระดับของการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาพืน้ที่ดวยวิธีการจัดรปูที่ดิน 

ระดับความคดิเห็น 

คาเฉลี่ย 

(x�) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

ระดับ

ความสาํคญั 

1. การมีสวนรวม 4.06 .870 มาก 

1.1 การมีสวนรวมในระดับการตัดสินใจ 4.06 .870 มาก 

1.2 การมีสวนรวมในระดับการดําเนินงาน 4.23 .758 มากที่สุด 

1.3 การมีสวนรวมในระดับการรับ 

ผลประโยชน 
3.81 .851 มาก 

1.4 การมีสวนรวมในระดับการประเมินผล 3.89 .814 มาก 

2. ดานสภาพแวดลอม 3.91 .855 มาก 

2.1 การตระหนักถึงปญหาสภาพพ้ืนที่ที่เปน 

ที่ดินตาบอด 
3.91 .855 มาก 

3. ขอมูลการตัดสินเขารวมของเจาของทีดิ่น 4.10 .766 มาก 

3.1 การไดรับขอมูลขาวสาร 4.19 .770 มาก 

3.2 ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 4.06 .942 มาก 

3.3 ความไววางใจตอหนวยงาน/บุคคลที ่

ดําเนินโครงการ 
3.98 .872 มาก 

3.4 ความไววางใจระหวางประชาชน 

เจาของที่ดินที่เขามามีสวนรวม 
4.17 .916 มาก 

รวม 4.01 .724 มาก 
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จากตารางที่ 4.4 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับของการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดินซึ่งแบงออกเปน 4 ระดับ พบวาเจาของที่ดินที่เขารวม

โครงการใหความสําคัญกับระดับของการมีสวนรวมในระดับการดําเนินงานมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.23 รองลงมาคือการมีสวนรวมในระดับการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และการมีสวน

รวมในระดับการประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ตามลําดับ สวนระดับการมีสวนรวมที่มีคาเฉลี่ยตํ่า

ที่สุด ไดแก การมีสวนรวมในระดับการรวมรับผลประโยชน เทากับ 3.81 แตอยางไรก็ตามเจาของที่ดิน

ไดใหความสําคัญกับระดับการมีสวนรวมทั้ง 4 ระดับอยูในเกณฑที่ดีมาก จึงสงผลใหการดําเนินการ

พัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

ในสวนของขอมูลดานสภาพแวดลอม พบวาเจาของที่ดินใหความสําคัญกับการตระหนัก 

ถึงสภาพปญหาของที่ดินที่เปนพ้ืนที่ตาบอดมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 และในสวนของขอมูล

การตัดสินใจเขารวมโครงการของเจาของที่ดิน เจาของที่ดินใหความสําคัญกับการไดรับขอมูลขาวสาร

ของโครงการมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 รองลงมาไดแก ความไววางใจระหวางประชาชน

เจาของที่ดินที่เขามามีสวนรวม ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ตามลําดับ สวนเจาของที่ดินใหความสําคัญนอยที่สุด คือ ความไววางใจระหวาง

ประชาชนเจาของที่ดินที่เขามามีสวนรวม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 

 

ตารางที่ 4.5 รอยละของปจจัยสวนบุคคลกบัระดับของการมีสวนรวม 

 

สถานภาพ ระดับของการมีสวนรวม 

จํานวน มาก

ท่ีสุด 

1 

มาก 

 

2 

รวม 

 

(1+2) 

นอย 

 

3 

นอย

ท่ีสุด 

4 

รวม 

(3+4) 

รวม

ทั้งหมด 

1. เพศ         

1.1 ชาย 22 6.4 27.6 34.0 8.6 4.2 12.8 46.8 

1.2 หญิง 25 4.3 27.8 32.1 14.9 6.2 21.1 53.2 

รวม 47 10.7 55.4 66.1 23.5 10.4 33.9 100 

2. อาย ุ         

2.1 ต่ํากวา หรือเทากับ 30 ป 2 - 4.2 4.2 - - - 4.2 

2.2 31 – 40 ป 11 4.3 12.7 17.0 2.1 4.2 6.3 23.3 

2.3 41 – 50 ป 20 4.3 15.0 19.3 14.9 8.6 23.5 42.8 

2.4 มากกวา 51 ป 14 2.2 23.3 25.3 4.2 - 4.2 29.6 

รวม 47 10.8 55.2 66.0 21.2 12.8 34.0 100 
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ตารางที่ 4.5 รอยละของปจจัยสวนบุคคลกบัระดับของการมีสวนรวม(ตอ) 

 

สถานภาพ ระดับของการมีสวนรวม 

จํานวน มาก

ท่ีสุด 

1 

มาก 

 

2 

รวม 

 

(1+2) 

นอย 

 

3 

นอย

ท่ีสุด 

4 

รวม 

 

(3+4) 

รวม

ทั้งหมด 

3. ระดับการศึกษา         

3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 23 6.4 27.7 34.1 10.7 4.2 4.2 49.0 

3.2 ปริญญาตรี 6 4.3 19.1 23.4 6.4 6.4 12.8 36.2 

3.3 ปริญญาโท 3 - 8.5 8.5 4.2 - - 12.7 

3.4 ปริญญาเอก 1 - - - 2.1 - - 2.1 

รวม 47 10.7 55.3 66.0 23.4 10.6 34.0 100 

4. อาชีพ         

4.1 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 - 2.1 2.1 4.3 - 4.3 6.4 

4.2 พนักงานบริษัทเอกชน 6 - 4.3 4.3 6.4 2.1 8.5 12.8 

4.3 ธุรกิจสวนตัว 15 2.2 21.3 23.5 4.2 4.2 8.4 31.9 

4.4 ลูกจาง/รับจางท่ัวไป 2 - 4.3 4.3 - -  4.3 

4.5 แมบาน 11 6.4 10.7 17.1 4.2 2.1 6.3 23.4 

4.6 นักเรียน/นักศึกษา 3 - 4.3 4.3 2.1 - 2.1 6.4 

4.7 คาขาย 7 2.1 8.5 10.6 2.1 2.1 4.2 14.8 

4.8 อ่ืนๆ - - - - - -  - 

รวม 47 10.7 55.5 66.2 23.3 10.5 33.8 100 

5. รายได         

5.1 ตํ่ากวา 5,000 บาทตอเดือน - - - - - - - - 

5.2 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน 1 - 2.1 2.1 - - - 2.1 

5.3 10,001 – 15,000 บาทตอเดือน 3 2.1 4.2 6.3 2.2 - 2.2 6.4 

5.4 15,001 – 20,000 บาทตอเดือน 12 2.1 10.6 12.7 6.4 6.4 12.8 25.5 

5.5 20,001 – 25,000 บาทตอเดือน 19 6.4 23.4 29.8 8.5 2.1 10.6 40.4 

5.6 มากกวา 25,001 บาทตอเดือน 12 2.1 14.9 17.0 6.4 2.1 8.5 25.5 

รวม 47 12.7 55.2 67.9 23.5 10.6 34.1 100 
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ตารางที่ 4.5 รอยละของปจจัยสวนบุคคลกบัระดับของการมีสวนรวม (ตอ) 

 

สถานภาพ ระดับของการมีสวนรวม 

จํานวน มาก

ท่ีสุด 

1 

มาก 

 

2 

รวม 

 

(1+2) 

นอย 

 

3 

นอย

ท่ีสุด 

4 

รวม 

 

(3+4) 

รวม

ทั้งหมด 

6. ที่อยูอาศัยปจจุบัน         

6.1 อาศัยอยูในพ้ืนท่ี 40 8.5 46.8 55.3 19.1 10.7 19.8 85.1 

6.2 อาศัยอยูนอกพ้ืนท่ี 7 2.1 8.5 10.6 4.3 - 4.3 14.9 

รวม 47 10.6 55.3 65.9 23.4 10.7 34.1 100 

7. สถานะ         

7.1 เจาของแปลงท่ีดินใน 

โครงการ 

45 10.7 21.2 31.9 53.2 10.6 63.8 95.7 

7.2 ทายาทหรือผูรับประโยชน 

รวม 

2 - 2.2 2.2 2.1 - 2.1 4.3 

รวม 47 10.7 23.4 34.1 55.3 10.6 65.9 100 

 

จากตารางที่ 4.5 การสํารวจปจจัยสวนบุคคลพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและ 

เพศหญิง มีแนวโนมเห็นดวยกับการมีสวนรวมที่มีความใกลเคียงกัน เทากับรอยละ 34และ 32.1 ใน

สวนของอายุพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกวา 51 ปขึ้นไป เห็นดวยกับการมีสวนรวมมาก

ที่สุด รอยละ 25.3 สวนผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 41 – 50 ป ไมเห็นดวยกับการมีสวนรวม

มากที่สุด รอยละ 23.5 ในระดับการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาระดับ

ปริญญาตรี เห็นดวยกับการมีสวนรวมมากที่สุด รอยละ 34.1 ผูตอบแบบสอบถามที่มีประกอบอาชีพ

ธุรกิจสวนตัว เห็นดวยกับการมีสวนรวมมากที่สุดรอยละ 23.5 และผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได

ต้ังแต 20,001 – 25,000 บาทตอเดือนเห็นดวยกับการมีสวนรวมมากที่สุดรอยละ 29.8 ผูตอบ

แบบสอบถามที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ เห็นดวยกับการมีสวนรวมมากที่สุดรอยละ 55.3 โดยมีสถานเปน

เจาของแปลงที่ดินในโครงการ เห็นดวยกับการมีสวนรวมมากที่สุดรอยละ 63.8 
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ตารางที่ 4.6 ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับปจจัยขอมูลดานสภาพแวดลอมกับขอมูล 

ในการตัดสินใจเขารวมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

 

 Participa

tion 

Area Information Benefit Trust Believe Mean S.D. 

Participation 1 .823** .619** .670** .471** .632** 4.00 .741 

Area  1 .520** .600** .464** .490** 3.91 .855 

Information   1 .792** .686** .723** 4.19 .770 

Benefit    1 .610** .667** 4.06 .942 

Trust     1 .657** 3.98 .872 

Believe      1 4.17 .916 

หมายเหตุ : ** = P<0.01 

 

จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยขอมูลดานสภาพแวดลอมกับขอมูล 

ในการตัดสินใจเขารวมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตอระดับการมีสวนรวม พบวา การมีสวน

รวม (Participation)  การตระหนักถึงสภาพพ้ืนที่ปญหาที่ดินตาบอด (Area) การไดรับขอมูลขาวสาร 

(Information) ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Benefit) ความไววางใจตอหนวยงานหรือบุคลากรที่

จัดการมีสวนรวม (Trust) ความไววางใจระหวางประชาชนที่มีสวนรวม (Believe) มีความสัมพันธใน

เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม 

(Participation)  สูงที่สุดคือ การตระหนักถึงสภาพพ้ืนที่ปญหาที่ดินตาบอด (Area) มีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธเทากับ 0.823 รองลงมาไดแก ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Benefit) มีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธเทากับ 0.670 ความไววางใจระหวางประชาชนที่มีสวนรวม (Believe) ที่มีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธเทากับ 0.632 การไดรับขอมูลขาวสาร (Information) ที่มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูง

ที่สุดเทากับ 0.619ตามลําดับ และปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม (Participation)  นอย

ที่สุด คือ ความไววางใจตอหนวยงานหรือบุคลากรที่จัดการมีสวนรวม (Trust) มีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธเทากับ 0.471 
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4.3 ปญหา อุปสรรค ในกระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนการจัดรูปที่ดิน 

เพื่อพัฒนาพื้นที่ 

  

กระบวนการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 ในแตละ 

ขั้นตอนการดําเนินงานจะตองเปดโอกาสใหประชาชนเจาของที่ดินทุกแปลง และทุกคนเขามามีสวน

รวมในการดําเนินโครงการทุกขั้นตอน เพราะหากเจาของที่ดินแปลงใดแปลงหน่ึงไมยินยอม หรือไมตก

ลงก็จะเปนอุปสรรคสําคัญในการดําเนินโครงการ ซึ่งจากการศึกษาการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามพบวา

ปญหาอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินจะแบงออกเปน 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 กอนเริ่มโครงการ ปญหาอุปสรรคที่สําคญั คือ ประชาชนยังไมเขาใจถึงวิธีการ 

และกระบวนการในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ แมวาชาวบานหรือเจาของที่ดินจะมีปญหาความ

เดือดรอนในพ้ืนที่ที่ไมมีทางเขา-ออกสูถนนสาธารณะก็ตาม ก็ไมมีไดการรวมตัวกันเพ่ือเสนอโครงการ

ใหหนวยงานภาครัฐเขาไปแกปญหาใหแตอยางใด แตโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เกิดจากการ

ที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ไดดําเนินการเชิงรุกโดยการสํารวจพ้ืนที่ และลง

พ้ืนที่เพ่ือพบกับชาวบาน(เจาของที่ดิน) เพ่ือช้ีแจงขอมูลและนําเสนอโครงการ ซึ่งในเบ้ืองตนก็จะมี

ชาวบาน(เจาของที่ดิน)ไมใหความสนใจเทาที่ควร เพราะเขาใจวาการจัดรูปที่ดินแปลงใหมก็จะทําให

เขาเสียพ้ืนที่บางสวนไปเพ่ือใชในการกอสรางถนนเปนตน ซึ่งเจาหนาที่ของสํานักโยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัดสมุทรสงครามไดตองลงพ้ืนที่อีกหลายครั้ง เพ่ือขอพบกับเจาของที่ดินในการช้ีแจงขอมูลที่

ถูกตอง รวมทั้งไดมีการจัดประชุมประชาชนเจาของที่ดินดวย ซึ่งตองใชเวลานานในการช้ีแจงขอมูลที่

ถูกตองใหชาวบาน (เจาของที่ดิน) เขาใจและยินยอมที่จะเขารวมโครงการ 

ระยะที่ 2 ระหวางการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ที่จะตองมีการจัดรูปที่ดินแปลงใหมม ี

การปนสวนที่ดินที่จะตองมีความเปนธรรม และไดรับการยอมรับจากเจาของที่ดินทุกแปลง ซึ่งตองมี

การเจรจา ประเมินคาที่ดิน ตกลงราคา และจายคาชดเชยที่ดิน ซึ่งจะมีความยากลําบาก และปญหา

อุปสรรคในการดําเนินโครงการคือ เจาของที่ดินไมพึงพอใจ และไมเห็นดวยในการจัดรูปที่ดินแปลง

ใหม หรือการปนสวนที่ดิน ในสวนของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบก็จะตองมีการจัดประชุม เจรจา และก็รื้อ

และวางผังแปลงที่ดินใหม ซึ่งมีการดําเนินงานหลายครั้ง จนกวาเจาของที่ดินทุกแปลงจะพึงพอใจ และ

ยอมรับได ซึ่งในแตละกระบวนการจัดรูปที่ดินก็จะตองมีการจัดประชุมหารือ เจรจาตอรองกับเจาของ

ที่ดินทุกแปลง ซึ่งตองจัดรูปแบบแปลงที่ดินหลายครั้งและใชเวลาในการดําเนินโครงการเปนระยะ

เวลานาน จนกวาที่ชาวบานและเจาของที่ดินจะพึงพอใจในการปนสวนที่ดิน หรือคาชดเชยที่ดิน 
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4.4 แนวทางการในการสรางการมีสวนของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 

การสรางการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ผูศึกษาวิจัยมี 

ขอเสนอแนะ และแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี 

4.4.1 การจัดการประชุม ตามที่กระบวนการของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ไดกําหนด 

ขั้นตอนกระบวนการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (เจาของที่ดิน) ซึ่งกระบวนการดังกลาว 

เปนรูปแบบสวนหน่ึงในการสรางความเปนหุนสวนรวมกันที่ ผูบริหารโครงการหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของ จะตองมีการจัดประชุมเพ่ือใหขอมูลและรับฟงความคิดเห็นจากเจาของที่ดิน ซึ่งจะตองมีการ

จัดประชุม หรือการประชุมประชาชน (เจาของที่ดิน) คอนขางบอย และจัดหลายครั้ง ดังน้ัน รูปแบบ

พิธีการของการจัดประชุมจึงมีสวนสําคัญในการสรางการมีสวนรวม เพ่ือใหโครงการจัดรูปที่ดินประสบ

ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม โดยรูปแบบการประชุมจะตองมีความเหมาะสม เชน สถานที่ในการจัด

ประชุมตองมีความเหมาะสมวิธีการดําเนินงานในการจัดประชุมตองกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น 

และเวลาที่ใชในการจัดประชุมตองมีความเหมาะสมไมมากและไมนอยจนเกินไป รวมถึงรูปแบบในการ

จัดประชุมตองไมเปนพิธีการมากเกินไป 

4.4.2 การสรางความรูความเขาใจในกระบวนการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ดวยการลง 

พ้ืนที่และพบกับเจาของที่ดินโดยตรงในการช้ีแจงขอมูล ซึ่งเปนการดําเนินงานเชิงรุก เพ่ือที่จะให

เจาของที่ดินมีความรู ความเขาใจในกระบวนการจัดรูปที่ดิน และหลักการมีสวนรวมในการจัดรูปที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งเปนขั้นตอนและกระบวนการสําคัญที่ทําใหโครงการจัดรูปที่ดินประความสําเร็จ 

เปนรูปธรรม ซึ่งการสรางความรูความเขาใจประกอบดวย 

4.4.2.1 ความรูความเขาใจในขั้นตอนและกระบวนการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

4.4.2.2 ความรูความเขาใจในหลักการมีสวนรวมในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

4.4.2.3 ความรูความเขาใจในกระบวนการเขาไปมีสวนรวมในโครงการจัดรูปที่ดิน 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

4.4.2.4 ความรูความเขาใจในขอดีและขอเสียของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัมนาพ้ืนที่ 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเขาไปมีสวนรวมในการจัดรูปที่ดิน 

4.4.3 การรับยอมรับและฟงขอเสนอของเจาของที่ดินการรับฟงขอเสนอของเจาของ 

ที่ดินก็มีสวนสาํคัญในกระบวนการสรางความเปนหุนสวนรวมกันในการจดัรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่

โดยเฉพาะขอเสนอที่สําคญัของเจาของที่ดินซึ่งสวนใหญจะประกอบดวย 
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4.4.3.1 ความตองการและความคาดหวังจากหนวยงานภาครัฐในการแกไขปญหา 

ที่ดินตาบอด และความตองการในการเขารวมการแกไขปญหาดังกลาว 

4.4.3.2 ความพึงพอใจในการไดรับความเปนธรรมในดานการจัดรูปที่ดินแปลงใหม  

การจัดสรรปนสวนที่ดิน รวมถึงคาชดเชยที่ไดรับ 

ในสวนของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานหรือหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ นอกจากจะมี 

การยอมรับและรับฟงขอเสนอจากเจาของที่ดินแลว ก็จะตองใหความสําคัญกับการที่เจาของที่ดิน

เสียสละเวลาในการเขารวมประชุมแตละครั้งเพ่ือประโยชนสวนรวมรวถึงการใหความสําคัญกับเจาที่

ที่ดินบางรายที่ไดเสียสละที่ดินเพ่ือประโยชนสวนรวม ในการใชเปนพ้ืนที่จัดหาประโยชนในโครงการ

และใหความสําคัญกับเจาของแปลงที่ดินทุกรายที่เขารวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ

รวมกันและที่สําคัญจะตองกําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนในการพัฒนาใน

พ้ืนที่โครงการจัดรูปที่ดินใหเห็นเปนรูปธรรมดวย 
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บทท่ี 5 

สรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธี 

การจัดรูปที่ดินกรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบล

บางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม

ของประชาชนกอนดําเนินงานและระหวางการดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน รวมถึง

กระบวนการสรางการมีสวนรวม ระดับของการมีสวนรวมของประชาชน และปญหา อุปสรรคใน

กระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน พรอมทั้ง

เสนอแนะแนวทางในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่อ่ืนๆตอไป 

โดยการศึกษาเปนการศึกษาวิจัยแบบผสม ทีใ่ชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บ 

รวบรวมขอมูลประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่เทศบาลเมือง

สมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามที่เขารวมโครงการจัดรูปที่ดิน 

จํานวน 47 คน จากประชากรจํานวน 53 คน  ซึ่งผูศึกษาไดใชวิธีการของ Yamane ในการกําหนด

ประชากรกลุมตัวอยาง และผูศึกษาไดใชแบบสัมภาษณกับประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 6 คน 

ประกอบดวย เจาหนาภาครัฐ จํานวน 4 คน และประชาชนเจาของแปลงที่ดินที่เขารวมโครงการ 

จํานวน 2 คน  

ในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูลประชากรกลุมตัวอยางสถิติที่ใชในการศึกษาสําหรับ 

ขอมูลทั่วไปของประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสงครามที่เขารวมโครงการจัดรูปที่ดิน (เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา) วิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติคาความถี่และคารอยละในสวนของปจจัยที่มีผลตอการมสีวนรวมของประชาชนกอน

ดําเนินงานและระหวางการดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดินวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสําหรับระดับของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาความถี่และคารอยละในการหาความสําคัญของขอมูล

สวนบุคคลกับการมีสวนรวมของประชาชน และใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการจัด

ระดับความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และใชสถิติใน

การหาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชนกับปจจัยขอมูลดานสภาพแวดลอม และ

ขอมูลในการตัดสินใจเขารวมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของประชาชน ซึ่งสรุปผลการศึกษา 

ไดดังน้ี 



Ref. code: 25595803010635GEQ

83 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

  

5.1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากที่สุด โดยมีชวงอายุระหวาง 41 – 50 ป ระดับ 

การศึกษาสวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี สวนใหญมีอาชีพทําธุรกิจสวนตัว และมี

รายไดอยูระหวาง 20,001 – 25,000 บาท ตอเดือน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูใน

พ้ืนที่และเปนเจาของที่ดิน  

 

5.1.2 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนกอนดําเนินการและระหวาง 

ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดินพบวา  

5.1.2.1 กอนดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ปจจัยที่เจาของแปลงที่ดินไดใหความ 

สําคัญมากที่สุดคือความตองการและความคาดหวังในการแกไขปญหาที่ดินตาบอด รองลงมาไดแก 

การเขาใจกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน และปจจัยที่เจาของที่ดินไดให

ความสําคัญนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและแนวทางในการจัดรูปที่ดินเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่ 

5.1.2.2 ระหวางดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ปจจัยที่เจาของแปลงที่ดินไดให 

ความสําคัญมากที่สุดคือ การมีภาวะผูนําของผูบริหารโครงการ รองลงมาไดแก คาชดเชยที่ไดรับ  

และปจจัยที่เจาของที่ดินไดใหความสําคัญนอยที่สุดคือ แรงจูงใจที่ไดรับจากมูลคาเพ่ิมของที่ดิน  

 

5.1.3 ระดับของการมีสวนรวมของประชาชน 

ระดับการมีสวนรวมของประชาชน ผลการศึกษาพบวาเจาของแปลงที่ดิน ไดใหความ 

สําคัญกับการมีสวนรวมในระดับของการดําเนินงานมากที่สุด รองลงมาไดแก การมีสวนรวมในระดับ

การตัดสินใจสวนระดับการมีสวนรวมในการรวมรับผลประโยชนเจาของแปลงที่ดินไดใหความสําคัญ

นอยที่สุดสวนการสํารวจปจจัยสวนบุคคลพบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงเห็นดวยกับการมีสวน

รวมมากที่สุด โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่มีอายุมากกวา 51 ปขึ้นไป มีระดับการศึกษาตํ่ากวา

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายไดต้ังแต 20,001 – 25,000 บาทตอเดือนอาศัย

อยูในพ้ืนที่และเปนเจาของแปลงที่ดินเห็นดวยกับการมีสวนรวมมากที่สุด 
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5.1.4 ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับปจจัยขอมูลดานสภาพแวดลอมกับ 

ขอมูลในการตัดสินใจเขารวมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พบวา การมีสวนรวมกับปจจัย

ขอมูลดานสภาพแวดลอมกับขอมูลในการตัดสินใจมีความสัมพันธในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.01โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม (Participation) สูงที่สุดคือ การตระหนัก

ถึงสภาพพ้ืนที่ปญหาที่ดินตาบอด (Area) รองลงมาไดแก ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Benefit) 

ความไววางใจระหวางประชาชนที่มีสวนรวม (Believe) และการไดรับขอมูลขาวสาร (Information) 

ตามลําดับ สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม (Participation) นอยที่สุด คือ ความไววางใจ

ตอหนวยงานหรือบุคลากรที่จัดการมีสวนรวม (Trust) 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

  

จากผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่ดวย 

วิธีการจัดรูปที่ดิน กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและ

ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี  

 

5.2.1 ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนกอนดําเนินการและ 

ระหวางการดําเนินการพัฒนาพื้นที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน พบวา ประชาชนเจาของแปลงที่ดินให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมมาก โดยสอดคลองกับทฤษฎีของไพบูลย วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย 

เพชรมาก ซึ่งไดอธิบายวาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเมืองและชนบท มีขั้นตอน 6 

ขั้ นตอน  ดั ง น้ี  1) การรั บรู ข า วสาร  ( Public Information) 2) การปรึ กษาหารื อ  ( Public 

Consultation) 3)การประชุมรับฟงความคิดเห็น (Public Meeting) 4)การประชาพิจารณ (Public 

Hearing) 5)การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) และ6) การใชกลไกทางกฎหมาย  ซึ่งเง่ือนไข

และกระบวนการของการมีสวนรวมจะสอดคลองกับ ทฤษฎีของ Bernard ไดอธิบายวา การมีสวนรวม

ของประชาชนเปนกระบวนการที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมเก่ียวของในการดําเนินงานพัฒนารวม

คิดตัดสินใจแกปญหาของตนเอง โดยเนนการมีสวนรวมที่เก่ียวของกันอยางแข็งขันของประชาชนใน

การใชความคิดสรางสรรคและความชํานาญของประชาชน แกปญหารวมกับการใชวิทยาการที่

เหมาะสมและสนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานขององคการและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ และ

ทฤษฎีของ Fonarof ที่อธิบายวากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจะตองประกอบดวยการเขา

รวมดําเนินงานอยางนอย1 ใน 4 ประเภทของกระบวนการมีสวนรวม ไดแก 1)การวางแผน ซึ่งรวมทั้ง

การตัดสินใจในการกําหนดเปาหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ใชตลอดจนการติดตามและประเมินผล 2)การ
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ดําเนินงาน 3)การใชบริการจากโครงการ และ 4) การมีสวนรวมในการไดรับประโยชน ซึ่งสรุป

ความเห็นที่ไดจากการศึกษาระหวางประชาชนเจาของแปลงที่ดินกับเจาหนาที่ของรัฐ พบวา 

1. เจาหนาที่ภาครัฐใหความสําคัญกับประชาชนเจาของแปลงที่ดิน มีการดําเนินงาน 

เชิงรุกโดยการ ประชาสัมพันธ ใหขอมูลขาวสารพรอมขั้นตอนและกระบวนการในการดําเนินโครงการ

ที่ถูกตองกับประชาชนอยางสม่ําเสมอ  

2. เจาหนาที่ภาครัฐมีการลงพ้ืนที่เพ่ือช้ีแจงขอมูลเกี่ยวกับขอดี – ขอเสียของโครงการ 

จัดรูปที่ดิน มีการพบปะ พูดคุย จัดประชุมรวมกับประชาชนเจาของแปลงที่ดินเปนประจําทุกเดือน

และสม่ําเสมอซึ่งเปนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในเบ้ืองตนที่ตองสรางความคุนเคยและ

ทัศนคติที่ดีใหกับประชาชนเจาของแปลงที่ดินในการตัดสินใจเขารวมโครงการ  

3. ประชาชนเจาของแปลงที่ดินมีความตองการและความคาดหวังวาการเขารวม 

โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สามารถแกไขปญหาที่ดินตาบอดไดเปนอยางดี 

4. การดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ตองเปดโอกาสใหประชาชนเจาของ 

ที่ดินแสดงความคิดเห็น ความตองการ โดยเฉพาะการเปดโอกาสใหประชาชนเจาของที่ดินเขามีสวน

รวมในการกําหนดเกณฑและรูปแบบที่ดินแปลงใหม 

5. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองมีความจริงใจในการแกไขปญหา มีความเปนธรรม โปรงใส  

ไมเลือกปฏิบัติและพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็น ความตองการของประชาชน 

ปจจัยสําคัญที่มีสวนทําใหกระบวนการสรางการมีสวนของของประชาชนในการจัดรูป 

ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย 6 ปจจัย ไดแก 

1. แรงจูงใจ คือ การที่เจาของแปลงที่ดินตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการจัดรูปที่ดินเพ่ือ 

พัฒนาพ้ืนที่ เน่ืองจากเดิมที่ดินกอนการจัดรูปที่ดินจะมีลักษณะเปนที่ดินตาบอด ไมมีทางเขา-ออก 

และไมสะดวกในการสัญจรไปมา และเมื่อไดมีการจัดรูปที่ดินแปลงใหมซึ่งติดถนนทุกแปลง สงผลให

แปลงที่ดินดังกลาวมีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น และเจาของที่ไดไดรับความสะดวกในการเขา-ออก ไดงายขึ้น ซึ่ง

ชวยยกระดับความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเพ่ิมสูงขึ้น 

2. ความพึงพอใจและความเปนธรรมที่ไดรับในการปนสวนที่ดิน คือ ขั้นตอนการจัดรูป 

ที่ดิน ไดกําหนดใหเจาของแปลงที่ดินทุกแปลงเขามามีสวนรวมในการวางแผน การกําหนดเกณฑ และ

การจัดรูปที่ดินแปลงใหมในทุกขั้นตอน โดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดจัดประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบ

จากเจาของแปลงที่ดินในการดําเนินงานในทุกขั้นตอนอยูแลว ซึ่งแตละขั้นตอนจะตองมีการเจรจา 

ตอรอง จนกวาที่เจาของแปลงที่ดินจะพอใจในการกําหนดรูปแบบที่ดินแปลงใหม 
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3. คาชดเชยที่ไดรับ คือ การที่เจาของแปลงที่ดินจะตองมีการเสียสละที่ดินเพ่ือสวนรวม 

ในการจัดทําสิ่งสาธารณประโยชน หรือถูกกันไวเปน Reserve Landก็มีสิทธ์ิที่จะไดรับคาชดเชยที่ดิน 

ซึ่งคาชดเชยดังกลาวเจาของแปลงที่ดินสามารถเจรจา ตอรอง ตกลง ยอมรับได และตองไมนอยกวา

คาชดเชยราคากลาง 

4. ความเช่ือมั่นตอโครงการเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจที่เขามามีสวนรวม 

ของประชาชนในการจัดรูปที่ดินมาก เพราะเจาของแปลงที่ดินตองมีความเช่ือมั่นตอนโยบายในการ

ดําเนินโครงการที่ตองการแกไขปญหาที่ดินตาบอด ไมมีทางสัญจรเขา – ออก ใหกับประชาชนได ซึ่ง

การตัดสินใจเขารวมของประชาชนเพราะประชาชนมั่นใจในการดําเนินโครงการวาโครงการจะประสบ

ความสําเร็จเปนรูปธรรมอยางชัดเจน สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนได  

5. การบริหารจัดการ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินโครงการราบรื่น สําเร็จลุลวงได 

เปนอยางดี เพราะผูบริหารโครงการจะตองมีความยุติธรรม โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ รวมทั้งไดรับการ

ยอมรับจากประชาชนเจาของแปลงที่ดินทุกคนในการตกลงยินยอมและยอมรับในการใหเจาหนาที่

ภาครัฐดําเนินการจัดรูปที่ดินแปลงใหมได โดยที่เจาของแปลงที่ดินทุกคนไดรับผลประโยชนรวมกัน

อยางเปนธรรม 

6. ภาวะผูนํา การที่เจาหนาที่ผูดําเนินโครงการนอกจากจะมีองคความรูในดานการ 

จัดรูปที่ดินแลว การมีภาวะผูนํา ก็นับวามีสวนสําคัญตอประชาชนเจาของแปลงที่ดิน ที่เกิดความ

ประทับใจและมีความเช่ือมั่นตอองคกร และการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ประสบ

ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

 

5.2.2 ผลการศึกษาระดับของการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดรูปที่ดิน 

เพื่อพัฒนาพื้นที่ ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน

กรณีศึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว อําเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสงครามพบวาประชาชนเจาของแปลงที่ดินที่เขารวมโครงการสวนใหญเปนเจาของ

ที่ดินที่เปนพ้ืนที่ตาบอด มีความตองการและความคาดหวังในการแกไขปญหาที่ดินตาบอดเปนอยาง

มาก ดังน้ันประชาชนเจาของแปลงที่ดินจึงใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการจัดรูปที่ดินแปลงใหม

เปนอยางมาก และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินในทุกระดับ โดย

เริ่มต้ังแตระดับการวางแผนการดําเนินงานการใหขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานการ

ตัดสินใจในการดําเนินงาน การติดตามประเมินผล และการรวมรับผลประโยชน โดยเฉพาะระดับการ

ตัดสินใจที่มีความสําคัญมากในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพราะตองอาศัยความรวมมือ และการ

มีสวนรวมของประชาชนเจาของแปลงที่ดินทุกคนจะตองเขามีสวนรวมในระดับการตัดสินใจในการ
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กําหนดเกณฑ การกําหนดรูปแบบที่ดินแปลงใหม การเสียสละที่ดินเพ่ือประโยชนสวนรวมที่ตองมีการ

เจรจาตอรองกับเจาของที่ดินใหตัดสินใจ ตกลง หรือยอมรับการจายคาชดเชยที่ดิน การจัดสรรปนสวน

ที่ดินแปลงใหม เปนตน  

ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ Cohen and Uphoff ที่ไดจําแนกการมีสวนรวม ออกเปน 

4 ระดับ ไดแก 1) การมีสวนรวมในระดับการตัดสินใจ ที่ประชาชนมีสวนรวมในการคิดริเริ่มโครงการ

โดยมีการอภิปรายถึงปญหาและความตองการ มีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา การกําหนด

ทางเลือกวาควรจะจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใดบาง และการตัดสินใจวาจะทําโครงการหรือกิจกรรม

ใด และการมีสวนรวมในการตัดสินใจยังครอบคลุมไปถึงการตัดสินใจในระหวางการดําเนินงาน

โครงการ 2) การมีสวนรวมในระดับปฏิบัติคือการที่ประชาชนมีสวนรวมในทรัพยากรตางๆ ใหกับ

โครงการทั้งในดานเงิน แรงงาน วัสดุอุปกรณ และการมีสวนรวมในการบริหารและประสานงาน

โครงการตาง 3) การมีสวนรวมในระดับรวมรับผลประโยชน เชน รวมรับผลประโยชนในดานของการมี

รายไดและทรัพยสินเพ่ิมขึ้น มีความมั่นคงมากขึ้นมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ และ 4) การมีสวน

รวมในระดับของการประเมินผล เปนการที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการประเมินโครงการทั้งอยาง

เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การประชุมกลุมยอยอยางไมเปนทางการ การพบปะพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของโครงการ แตขัดแยงกับทฤษฎีของ Arnstein ที่ได

แบงระดับขั้นการมีสวนรวมของประชาชนออกเปน 8 ขั้นไดแก 1)ขั้นการควบคุม 2)ขั้นการรักษา 3)

ขั้นการใหขอมูล 4)ขั้นการรับฟงความคิดเห็น 5)ขั้นการปรึกษาหารือ 6) ขั้นการเปนหุนสวนรวมกัน 7)

ขั้นการมอบอํานาจ และ8)ขั้นอํานาจพลเมือง  ซึ่งระดับขั้นของ Arnstein ย่ิงสูงขึ้นย่ิงใหอํานาจแก

ประชาชนในการเขามามีสวนรวมมากจนถึงขั้นที่ประชาชนมีอํานาจในการควบคุมและการจัดการ แต

เน่ืองจากขั้นตอนกระบวนการในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และ

ตําบลบางแกว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไมไดใหประชาชนเจาของที่ดินเขามา

มีสวนรวมถึงในระดับขั้นการมอบอํานาจสูงสุดใหกับประชาชนเขามามีอิทธิพลในดานการบริหาร

จัดการในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เชนเดียวกับหลักการของ IAP2 ที่ไดแบงระดับการมีสวนรวม

ออกเปน 5 ระดับไดแก 1) ระดับการใหขอมูลขาวสาร(Inform) 2) ระดับการรับฟงความคิดเห็น 

(Consult) 3) ระดับการเขามามีบทบาทในการตัดสินใจในการทํางาน (Invole) 4) ระดับการสราง

ความรวมมือของประชาชนในระดับสูง (Collaboration) และ 5) ระดับการเสริมอํานาจใหกับ

ประชาชน (Empower) ซึ่งการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ไดเปดโอกาสใหประชาชนเจาของแปลที่ดิน

เขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการในทุกขั้นตอน แตไมไดใหเสริมอํานาจใหกับเจาของแปลงที่ดิน

เขามามีบทบาทสําคัญในการควบคุมการดําเนินงานและการบริหารจัดการของเจาหนาที่ภาครัฐ
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ทั้งหมด ซึ่งการมีสวนรวมในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จะตองเปนการมีสวนรวมที่ไดรับประโยชน

ที่เหมาะสมทั้ง 2 ฝาย   

โดยผลการศึกษาระดับของการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา 

พ้ืนที่ ทั้ง 4 ระดับ สามารถอภิปรายผลการศึกษา ไดดังน้ี  

1. ระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจพบวาประชาชนเจาของแปลงที่ดินมีสวนรวมใน 

การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามอยูใน

ระดับมาก เน่ืองจากประชาชนเจาของที่ดินมีความเดือดรอนและไดรับผลกระทบจากปญหาที่ดินตา

บอดที่ไมมีทางสัญจรและทางเขา – ออกสูถนนสายหลัก จึงมีความตองการและความคาดหวังจาก

หนวยงานภาครัฐในการแกไขปญหาดังกลาว และเมื่อไดรับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการ

ดําเนินการจัดรูปที่ดินเปนอยางดีแลว จึงไดตัดสินใจที่จะเขารวมในการดําเนินโครงการในเบ้ืองตน 

และแมวาในระหวางการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ก็จะมีขั้นตอนการดําเนินงานที่จะตองให

ประชาชนเจาของที่ดินทุกแปลงตัดสินใจในการยอมรับหลักเกณฑและเง่ือนไขของการจัดรูปที่ดิน

ตอไป เชน การตัดสินใจในการยอมรับเกณฑการปนสวนที่ดิน การเสียสละที่ดินเพ่ือประโยชน

สาธารณะ หรือการตัดสินใจยอมรับการจายคาชดเชยที่ดิน เปนตน ประชาชนมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ 

2. ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติการพบวาประชาชนเจาของแปลงที่ดินมีสวนรวมใน 

การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม อยู

ในระดับมากเพราะจากความตองการ และความคาดหวังของประชาชนเจาของที่ดินในการแกไข

ปญหาที่ ดินตาบอดและตองการพัฒนาพ้ืนที่ใหมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐาน 

ประชาชนเจาของแปลงที่ดินทุกคนจึงใหความรวมมือและพรอมที่จะเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

ประกอบกับขั้นตอนและกระบวนการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามกฎหมายจะตองใหประชาชนมี

สวนรวม ในการใหความยินยอมและยอมรับผลการดําเนินงานจัดรูปที่ดินในแตละขั้นตอน จึงจะ

สามารถดําเนินการจัดรูปที่ดินในขั้นตอนอ่ืนๆอยางตอเน่ืองตอไปได  เชน การที่เจาของที่ดินยอมรับใน

เกณฑการปนสวนที่ดินแลว เจาหนาที่ภาครัฐก็จะไดมีการกําหนดรูปแบบที่ดินแปลงใหม และออก

โฉนดที่ดินแปลงใหมใหกับเจาของที่ดิน เปนตน 

3. ระดับการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนพบวาประชาชนเจาของแปลงที่ดินมี 

สวนรวมในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม อยูในระดับมากจากการที่ประชาชนเจาของที่ดินตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการจัดรูป

ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ สาเหตุอีกประเด็นหน่ึงก็คือ แรงจูงใจที่ไดรับจากการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัด

รูปที่ดิน ที่นอกเหนือจากที่ดินไดรับการแกไขปญหาที่ดินตาบอดแลว การพัฒนาพ้ืนที่ก็จะสงผลใหมี
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การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการแลว ก็จะสงผลทําใหมูลคา

ที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งประชาชนเจาของที่ดินทุกคนตางก็มีความตองการและความคาดหวังในมูลคาที่ดินที่

จะเพ่ิมสูงขึ้นหลังการจัดรูปที่ดินแลวเสร็จ และสําเร็จอยางเปนรูปธรรม ซึ่งสงผลใหประชาชนเจาของ

แปลงที่ดินทุกคนไดมีสวนรวมในการรวมรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ 

4. ระดับการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลพบวาประชาชนเจาของแปลงที่ดินมี 

สวนรวมในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม อยูในระดับมาก เน่ืองจากการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตองใชระยะ

เวลานานในการดําเนินการ โดยเฉพาะในขั้นตอนของการกําหนดรูปแบบที่ดินแปลงใหม ที่จะตองมี

การเจรจา ตอรอง ในขอตกลงตางๆ ดังน้ันประชาชนเจาของแปลงที่ดินรวมทั้งเจาหนาที่ของหนวยงาน

ภาครัฐจึงใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลของโครงการอยางสม่ําเสมอ 

โดยเจาหนาที่ของรัฐจัดใหมีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานในแตละขั้นตอนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

โดยผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาในพ้ืนที่เทศบาล 

เมืองสมุทรสาคร และตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 4 ระดับ ไดแก 1)ระดับการมี

สวนรวมในการตัดสินใจ 2)ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 3)ระดับการมีสวนรวมในการรับ

ผลประโยชน และ4)ระดับการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล พบวามีความสอดคลองกับผลการ

การศึกษาของเสกสรร กุลพานิช ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมืองชุมชนตําบล

ตาขันอําเภอบานคายจังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน

การวางผังเมืองชุมชนตําบลตาขันอําเภอบานคายจังหวัดระยอง พบวา 1) ดานการมีสวนรวมในการ

รวมคิดและเสนอความเห็นมีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมากทุกรายการ คือไดรวมคิดและกําหนด

แนวทางในการวางผังเมืองไดรวมเสนอกําหนดพ้ืนที่ในการวางผังเมืองไดรวมเสนอปญหาความ

ตองการในการวางผังเมืองไดรวมกับหนวยงานราชการในการคิดจัดวางผังเมืองและไดรวมคิดการวาง

ผังเมืองในอนาคต 2) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจมีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมากทุก

รายการ คือไดรวมตัดสินใจในการวางผังเมืองการลงความเห็นไดเคยสอบถามประชาชนเพ่ือนําไป

ประกอบการวางผังเมืองไดรวมตัดสินใจในการกําหนดเขตพ้ืนที่และไดรวมเมื่อมีการประชุมไดรวม

ตัดสินใจในปญหาตางๆ 3) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (ดําเนินการ) มีระดับการมีสวนรวม

ระดับมาก 4 รายการคือ 3.1)ไดเขารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานวางผังเมือง 3.2)ไดเขามา

ประสานกับหนวยงานราชการในการดําเนินงานทําผังเมือง 3.3)ไดเขารวมปฏิบัติดูแลพ้ืนที่ทาง

ธรรมชาติใหคงอยูในการวางผังเมือง และ3.4)ไดเชามามีสวนรวมปฏิบัติในการกําหนดการใชประโยชน

ที่ดินและระดับปานกลาง 1 รายการคือไดเขามามีสวนรวมในการใหขอมูลในการปฏิบัติ 4) ดานการมี
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สวนรวมในผลประโยชนมีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับมากทุกรายการคือไดประโยชนดานไฟฟา

ประปาในการกําหนดเขตชุมชนเมืองไดรับผลประโยชนในการวางผังเมืองไดประโยชนในการจัดสรร

งบประมาณในอนาคตไดคาตอบแทนในการวางผังเมืองและไดรับประโยชนในเขตพ้ืนที่ที่ดินอยูในเขต

ผังเมือง และ5) ดานการมีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินงานมีระดับการมีสวนรวมอยูในระดับ

มากทุกรายการคือสามารถติดตามผลการดําเนินงานในการวางผังเมืองไดรับการแตงต้ังใหเปน

กรรมการติดตามผลการวางผังเมืองไดติดตามผลการวางผังเมืองสามารถนํามาใชบังคับและไดเขา

มารวมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวางผังเมือง 

 

5.2.3 เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และตําบลบางแกว จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

ไดแกเพศอายุอาชีพระดับการศึกษา รายได ที่อยูอาศัยในปจจุบัน และสถานะการมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน

จากผลการศึกษาพบวาประชาชนที่มีเพศอายุอาชีพระดับการศึกษา รายได ที่อยูอาศัยในปจจุบันและ

สถานะ การมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่ตางกันจะมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัด

รูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับการศึกษา Koufman ที่ไดศึกษาปจจัยที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบวา อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได

และระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่นมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งมี

ดวยกัน 3 ปจจัย คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ 2) ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก 

การศึกษา อาชีพ รายได และการเปนสมาชิกกลุม 3) ปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การรับขาวสารจาก

สื่อมวลชนและสื่อบุคคล โดย บุคคลหรือกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมื่อ

กิจกรรมน้ันสอดคลองกับความเช่ือพ้ืนฐาน ทัศนคติ และคานิยมของตน มีคุณคาสอดคลองกับกับ

ผลประโยชนของตน มีเปาหมายที่จะสงเสริมและปกปองรักษาผลประโยชนของตน สอดคลองกับสิ่งที่

ตนไดมาหรือหวังเอาไว และบุคคลหรือกลุมบุคคลจะไมเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดก็ตอเมื่อตนเอง

ไดมีประสบการณที่เปนอคติตอเรื่องน้ันๆ มาแลว และบุคคลหรือกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมใดๆ ยอมขึ้นอยูกับความคิดเห็นของตนเปนใหญ ขึ้นอยูกับอุปนิสัยและจารรีตประเพณี ขึ้นอยู

กับโอกาสที่จะอํานวยขึ้นอยูกับความสามารถรวมทั้งการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคล

และกลุมบุคคลจะกระทําโดยการบีบบังคับหาไดไม บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมใดๆ ก็ตอเมื่อไดรับการสนับสนุน กระตุนย่ัวยุและจูงใจใหเกิดขึ้น 
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5.2.4 ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับปจจัยขอมูลดานสภาพแวดลอมกับ 

ขอมูลในการตัดสินใจเขารวมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พบวา การมีสวนรวมกับปจจัย

ขอมูลดานสภาพแวดลอมกับขอมูลในการตัดสินใจมีความสัมพันธในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.01 โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม (Participation) สูงที่สุดคือ การตระหนัก

ถึงสภาพพ้ืนที่ปญหาที่ดินตาบอด (Area) รองลงมาไดแก ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Benefit) 

ความไววางใจระหวางประชาชนที่มีสวนรวม (Believe) และ การไดรับขอมูลขาวสาร (Information) 

ตามลําดับ สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม (Participation) นอยที่สุด คือ ความไววางใจ

ตอหนวยงานหรือบุคลากรที่จัดการมีสวนรวม (Trust)สอดคลองกับการศึกษา Koufman ที่ไดศึกษา

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบวา ปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การรับขาวสารจาก

สื่อมวลชนและสื่อบุคคล โดย บุคคลหรือกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมื่อ

กิจกรรมน้ันสอดคลองกับความเช่ือพ้ืนฐาน ทัศนคติ และคานิยมของตน มีคุณคาสอดคลองกับกับ

ผลประโยชนของตน มีเปาหมายที่จะสงเสริมและปกปองรักษาผลประโยชนของตน สอดคลองกับสิ่งที่

ตนไดมาหรือหวังเอาไว และบุคคลหรือกลุมบุคคลจะไมเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดก็ตอเมื่อตนเอง

ไดมีประสบการณที่เปนอคติตอเรื่องน้ันๆ มาแลว และบุคคลหรือกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมใดๆ ยอมขึ้นอยูกับความคิดเห็นของตนเปนใหญ ขึ้นอยูกับอุปนิสัยและจารรีตประเพณี ขึ้นอยู

กับโอกาสที่จะอํานวยขึ้นอยูกับความสามารถรวมทั้งการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคล

และกลุมบุคคลจะกระทําโดยการบีบบังคับหาไดไม บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมใดๆ ก็ตอเมื่อไดรับการสนับสนุน กระตุนย่ัวยุและจูงใจใหเกิดขึ้น 

 

5.2.5 ปญหา อุปสรรคในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดิน 

เพื่อพัฒนาพื้นที่  คือ ประชาชนยังไมเขาใจถึงวิธีการและกระบวนการในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา

พ้ืนที่ แมวาชาวบานหรือเจาของที่ดินจะมีปญหาความเดือดรอนในพ้ืนที่ที่ไมมีทางเขา–ออกสูถนน

สาธารณะก็ตาม แตก็ไมมีไดการรวมตัวกันเพ่ือเสนอโครงการใหหนวยงานภาครัฐเขาไปแกปญหาใหแต

อยางใด จนกระทั่งสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงครามไดดําเนินการเชิงรุกโดยการ

สํารวจพ้ืนที่ และลงพ้ืนที่เพ่ือพบกับชาวบาน(เจาของที่ดิน) เพ่ือช้ีแจงขอมูลและนําเสนอโครงการจัด

รูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือใหประชาชนทราบขอมูล และยินยอมที่จะเขามามีสวนรวมในการดําเนิน

โครงการ แตประชาชนเจาของที่ดินก็ไมใหความสนใจเทาที่ควร เพราะเขาใจวาการจัดรูปที่ดินแปลง

ใหมก็จะทําใหเขาเสียพ้ืนที่บางสวนไปเพ่ือใชในการกอสรางถนน เปนตน  
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ซึ่งในขั้นตอนน้ีเจาหนาที่ของสํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จําเปนตองลงพ้ืนที่อีก 

หลายครั้ง เพ่ือพบปะกับเจาของที่ดินในการช้ีแจงขอมูลที่ถูกตอง รวมทั้งไดมีการจัดประชุมประชาชน

เจาของที่ดินดวย ซึ่งตองใชเวลานานในการช้ีแจงขอมูลที่ถูกตองใหชาวบาน (เจาของที่ดิน) เขาใจและ

ยินยอมที่จะเขารวมโครงการทําใหใชเวลานานในการดําเนินโครงการ และระหวางการดําเนินโครงการ 

จัดรูปที่ดิน ที่จะตองมีการจัดรูปที่ดินแปลงใหม มีการปนสวนที่ดินที่จะตองมีความเปนธรรม และ

ไดรับการยอมรับจากเจาของที่ดินทุกแปลง ซึ่งตองมีการเจรจา ประเมินคาที่ดิน ตกลงราคา และจาย

คาชดเชยที่ดิน ซึ่งจะมีความยากลําบาก และปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการคือ เจาของที่ดินไม

พึงพอใจ และไมเห็นดวยในการจัดรูปที่ดินแปลงใหม หรือการปนสวนที่ดิน ในสวนของเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบก็จะตองมีการจัดประชุม เจรจา และก็รื้อและวางผังแปลงที่ดินใหม ซึ่งมีการดําเนินงาน

หลายครั้ง จนกวาเจาของที่ดินทุกแปลงจะพึงพอใจ และยอมรับได ซึ่งในแตละกระบวนการจัดรูปที่ดิน

ก็จะตองมีการจัดประชุมหารือ เจรจาตอรองกับเจาของที่ดินทุกแปลง ซึ่งตองจัดหลายครั้งและใชเวลา

ในการดําเนินโครงการเปนระยะเวลานาน จนกวาที่ชาวบานและเจาของที่ดินจะพึงพอใจในการปน

สวนที่ดิน หรือคาชดเชยที่ดินจึงจะทําใหโครงการจัดรูปที่ดินสามารถดําเนินการตอไปไดอยางตอเน่ือง 

 

5.2.6 แนวทางแกไขปญหา อุปสรรคในกระบวนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

การสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ผูศึกษา  

มีขอเสนอแนะ และแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี 

5.2.6.1 การจัดการประชุม ตามที่กระบวนการของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  

ที่ไดกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (เจาของที่ ดิน) ซึ่ง

กระบวนการดังกลาว เปนรูปแบบสวนหน่ึงในการสรางความเปนหุนสวนรวมกันที่ ผูบริหารโครงการ

หรือหนวยงานที่เก่ียวของ จะตองมีการจัดประชุมเพ่ือใหขอมูลและรับฟงความคิดเห็นจากเจาของ

ที่ดิน ซึ่งจะตองมีการจัดประชุม หรือการประชุมประชาชน (เจาของที่ดิน) คอนขางบอย และจัดหลาย

ครั้ง ดังน้ัน รูปแบบพิธีการของการจัดประชุมจึงมีสวนสําคัญในการสรางความเปนหุนสวนรวมกัน 

เพ่ือใหโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัมนาพ้ืนที่ประสบความสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม โดยรูปแบบการ

ประชุมจะตองมีความเหมาะสม เชน สถานที่ในการจัดประชุมตองมีความเหมาะสม  วิธีการดําเนินงาน

ในการจัดประชุมตองกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น และเวลาที่ใชในการจัดประชุมตองมีความ

เหมาะสมไมมากหรือไมนอยจนเกินไป รวมถึงรูปแบบในการจัดประชุมตองไมเปนพิธีการมากเกินไป 

5.2.6.2 การสรางความรูความเขาใจในกระบวนการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

ดวยการลงพ้ืนที่และพบกับเจาของที่ดินโดยตรงในการช้ีแจงขอมูล ซึ่งเปนการดําเนินงานเชิงรุก 

เพ่ือที่จะใหเจาของที่ดินมีความรู ความเขาใจในกระบวนการจัดรูปที่ดิน และหลักการมีสวนรวมในการ
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จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญที่ทําใหโครงการจัดรูปที่ดินประความสําเร็จเปน

รูปธรรมซึ่งการสรางความรูความเขาใจ ประกอบดวย 

(1) ความรูความเขาใจในขั้นตอนและกระบวนการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

(2) ความรูความเขาใจในหลักการมีสวนรวมในการจัดรูปทีดิ่นเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

(3) ความรูความเขาใจในกระบวนการเขาไปมีสวนรวมในโครงการจัดรูปที่ดิน 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที 

(4) ความรูความเขาใจในขอดีและขอเสียของการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัมนาพ้ืนที่ 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเขาไปมีสวนรวมในการจัดรูปที่ดิน 

5.2.6.3 การรับยอมรับและฟงขอเสนอของเจาของที่ดินการรับฟงขอเสนอของ 

เจาของที่ดินก็มีสวนสําคัญในกระบวนการสรางความเปนหุนสวนรวมกันในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา

พ้ืนที่โดยเฉพาะขอเสนอที่สําคัญของเจาของที่ดินซึ่งสวนใหญจะประกอบดวย 

(1) ความตองการและความคาดหวังจากหนวยงานภาครัฐในการแกไขปญหา 

ที่ดินตาบอด และความตองการในการเขารวมการแกไขปญหาดังกลาว 

(2) ความพึงพอใจในการไดรับความเปนธรรมในดานการจัดรูปที่ดินแปลง 

ใหม การจัดสรรปนสวนที่ดิน รวมถึงคาชดเชยที่ไดรับ 

ในสวนของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานหรือหนวยงานที่เก่ียวของ นอกจากจะมีการยอมรับ 

และรับฟงขอเสนอจากเจาของที่ดินแลว ก็จะตองใหความสําคัญกับการที่เจาของที่ดินเสียสละเวลาใน

การเขารวมประชุมแตละครั้งเพ่ือประโยชนสวนรวมในการใชเปนพ้ืนที่จัดหาประโยชนในโครงการและ

ใหความสําคัญกับเจาของแปลงที่ดินทุกรายที่เขารวมในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการรวมกัน

และที่สําคัญจะตองกําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนในการพัฒนาในพ้ืนที่

โครงการจัดรูปที่ดินใหเห็นเปนรูปธรรมดวย 

 

5.3 ขอจํากัดในการศึกษาและการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 

5.3.1 ขอจํากัดในการศึกษา 

การศึกษากระบวนการจัดรูปที่ดินตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานยาวนาน ซึ่งการ 

ศึกษาวิจัยมีระยะเวลาที่จํากัด ทําใหยังไมเห็นโครงการที่สัมฤทธ์ิผลอยางเปนรูปธรรม ทําใหผูวิจัยไม

สามารถสรุปอางอิงผลการวิจัยของการมีสวนรวมของเจาของที่ดินในขั้นตอนอ่ืนๆที่ยังไมดําเนินการได 

เชน ขั้นตอนการกอสราง การจัดรูปที่ดินแปลงใหม การออกเอกสารสิทธ์ิ เปนตน 
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5.3.2 ขอจํากัดในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

5.3.2.1 ดานความรูความเขาใจของประชาชน ในกระบวนการมีสวนรวมของโครงการ 

จัดรูปที่ดิน ซึ่งการใหความรูความเขาใจในกระบวนการมีสวนรวมของโครงการจัดรูปที่ดินตองใช

ระยะเวลามาก กอนที่จะใหประชาชนตัดสินใจเขารวมโครงการได แตเน่ืองจากระบบการทํางานของ

ราชการมีรูปแบบและระยะเวลาชัดเจน ไมสามารถจะใหประชาชนใชเวลานานในการทําความเขาใจ

ในกระบวนการมีสวนรวมได  

5.3.2.2 การเสียสละพ้ืนที่สวนบุคคลเพ่ือประโยชนตอสวนรวม เน่ืองจากพ้ืนที่ใน 

โครงการเปนพ้ืนที่ใจกลางเมืองธุรกิจตางๆ สงผลใหมีการแขงขันดานราคาที่ดิน ดังน้ัน เจาของแปลง

ที่ดินสวนใหญจะไมยอมเสียสละที่ดิน เพ่ือใหเปนประโยชนตอสวนรวม  

5.3.2.3 การประชาสัมพันธโครงการจัดรูปที่ดินของจังหวัด ยังขาดเน้ือหาการ 

ประชาสัมพันธที่ชัดเจน เน่ืองจากรัฐจัดทําโครงการประชาสัมพันธในรูปแบบเฉพาะในพ้ืนที่ของ

โครงการเทาน้ัน ไมไดใหขอมูลตางๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจมากนัก จึงทําใหประชาชนในพ้ืนที่ไม

เขามารวมฟง รวมแสดงความคิดเห็น กอนที่จะตัดสินใจเขารวมในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 

5.3.2.4 รูปแบบในการจัดประชุมขาดการวางแผนในกระบวนการมีสวนรวม ทําให 

การดําเนินกิจกรรมในการประชุมมีความลาชา ประชาชนไมไดรับประโยชนอยางเต็มที่ เน่ืองจาก

รูปแบบในการประชุมขาดการวางแผนในกระบวนการมีสวนรวม ทําใหการดําเนินกิจกรรมในการ

ประชุมมีความลาชา ประชาชนไมเขาใจ เพราะเน่ืองจากในชวงเวลาที่เริ่มตนโครงการประชาชนยังไม

ฟงการนําเสนอการจัดรูปแบบการประชุมทําใหไมไดรับขอมูลอยางเต็มที่ เพราะประชาชนมีทัศนคติ

ตอหนวยงานภาครัฐที่จะเขามาแสวงหาผลประโยชน ทําใหเกิดการปดก้ันทางขอมูลขาวสารระหวาง

ภาครัฐและประชาชน 

 

5.4 ขอเสนอแนะ 

 

การดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตความเปนอยูของ 

ประชาชนจํานวนมาก และประชาชนแตละคนมีความเดือดรอน ความตองการและความคาดหวังที่

แตกตางกัน ดังน้ัน ความตองการ ความคาดหวังของประชาชนเมื่อไดรับการตอบสนองที่ดีก็จะสงผล

ใหเกิดความรวมมือในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ประสบความสําเร็จไดอยางเปน

รูปธรรมและย่ังยืน ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐจึงตองใหความสําคัญกับประชาชน โดยยึดความตองการและ 
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ความคาดหวังของประชาชนเปนศูนยกลาง การนําเสนอโครงการใดๆ หรือการใหขอมูลขาวสารของ

โครงการจะตองพิจารณาวาประชาชนไดอะไรจากการดําเนินโครงการ และโครงการน้ีจะสงผลตอ

สภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้นหรือไมอยางไร โดยสิ่งตางๆเหลาน้ี จะเปนปจจัยสําคัญที่

ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการดวยความเต็มใจ และกอใหเกิดการมีสวนรวม

ของประชาชนอยางยั่งยืนในการดําเนินงาน 

รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ นอกเหนือจากที่ 

กําหนดรูปแบบ ขั้นตอนการดําเนินการไวตามกฎหมายแลว เจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ ก็จะตอง

มีเทคนิคและวิธีการดําเนินงานเชิงรุก ที่จะตองมีพบปะประชาชนเจาของที่ดิน มีการช้ีแจง ใหขอมูล

ขาวสารที่ถูกตองใหความรู ความเขาใจ และมีการเจรจาตอรอง ซึ่งจากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

การมีสวนรวมของประชาชนระหวางดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน พบวาเจาของแปลง

ที่ดินไดใหความสําคัญกับปจจัยดานการมีภาวะผูนําของผูบริหารโครงการมากที่สุด โดยเฉพาะใน

ประเด็นที่เก่ียวของกับการเจรจา ตอรอง การกําหนดรูปแบบที่ดินแปลงใหม การจายคาชดเชยที่ดิน 

และการปนสวนที่ดินแปลงใหม ซึ่งการที่โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จะสําเร็จเปนรูปธรรมได

น้ัน ผูบริหารโครงการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ จะตองมีภาวะผูนําสูงในการดําเนินการ เพราะตอง

เผชิญหนาโดยตรงกับเจาของแปลงที่ดิน ผูนําทองถิ่น รวมถึงผูมีบารมี หรือผูมีอิทธิพลในพ้ืนที่ในการ

ช้ีแจงขอมูล การโนมนาวจิตใจ การเจรจาตอรอง รวมถึงการตกลงคาชดเชยที่ดิน เปนตน 

ดังน้ัน ผูบริหารโครงการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนอกจากจะตองรูขอมูลในเร่ืองของ 

กฎหมายและขั้นตอนกระบวนการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่แลว จะตองเปนบุคคลที่รูขอมูลในพ้ืนที่

เปนอยางดี รวมถึงการไดรับการยอมรับจากชุมชนและประชาชนดวยและเพ่ือใหการจัดรูปที่ดินเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่ในพ้ืนที่อ่ืนๆประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะและแนวทางใน

การดําเนินงาน แบงเปน 2 ระดับ ดังน้ี 

 

5.4.1 ระดับนโยบาย 

5.4.1.1 ผูบริหารควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจน ในการสงเสริม สนับสนุนตอขั้นตอน 

กระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่โดยการให

ความสําคัญกับกระบวนการ การรวมแสดงความคิดเห็นตางๆ เพ่ือใหประชาชนมีความไววางใจ 

เช่ือมั่น และเขาใจในกระบวนการดําเนินงานตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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5.4.1.2 ใหความสําคัญกับประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน 

มีการนําความตองการและความคาดหวังของประชาชนที่ไดจากการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น 

หรือการพบปะพูดคุยมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการดําเนินงาน สรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

5.4.1.3 เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น มีการระดมสมอง รับฟง 

ความคิดเห็นของประชาชน พรอมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

ดําเนินงาน เชน การใหความเห็นชอบในการกําหนดรูปแบบและเปาหมายในการพัฒนาพ้ืนที่  

การจัดรูปที่ดินแปลงใหมการตกลงราคาการจายคาชดเชยที่ดิน เปนตน 

5.4.1.4 การดําเนินโครงการที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวม ควรใหขอมูลขาวสาร 

ของโครงการที่ถูกตอง ชัดเจนวาตองการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในระดับใดเชน ตองการให

ประชาชนเขามามีสวนรวมอยางมากในระดับการดําเนินงาน และระดับการตัดสินใจ เพ่ือจะทําใหการ

จัดรูปที่ดินสําเร็จไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

 

5.4.2 ระดับปฏิบัติ 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ประสบความสําเร็จ 

นอกเหนือจากการมีสวนรวมของประชาชนเจาของแปลงที่ดินแลว เจาหนาที่ภาครัฐก็จะตองมีความรู

ความเขาใจในขั้นตอน กระบวนการตามกฎหมายแลว ก็จะตองมีภาวะผูนําดวย ดังน้ันในสวนของ

หนวยงานภาครัฐก็จะตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในการดําเนินงาน รวมถึง

เทคนิคและวิธีการสรางการมีสวนรวมของประชาชนสมัครใจและยินยอมที่จะเขารวมในการ

ดําเนินงานดวย ดังน้ัน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังน้ี  

5.4.2.1 ฝกอบรมและพัฒนาใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีความรู ความเช่ียวชาญใน 

ดานการบริหารจัดการพ้ืนที่มีองคความรูในดานกฎหมายผังเมือง กฎหมายจัดรูปที่ดิน และกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดําเนินงาน 

5.4.2.2 ฝกอบรมใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีภาวะผูนําในการดําเนินโครงการจัดรูป 

ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ใหมีองคความรู มีเขาใจในเทคนิคการเจรจาตอรองและมีภาวะผูนําที่มีคุณภาพ

อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ใหการยอมรับ และเช่ือมั่นในนโยบาย ไววางใจในการ

ดําเนินงาน และสมัครใจ และพรอมที่จะใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการจัดรูปที่ดินเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่ตอไป 
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5.4.2.3 ฝกอบรมใหเจาหนาที่มีทักษะความรูในการจิตวิทยา การติดตอสื่อสาร  

รวมถึงการเจรจาตอรอง เพ่ือใหการดําเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองประสบ

ความสําเร็จ และรนระยะเวลาในการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

5.4.2.4 ควรสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ 

ตางๆ ของหนวยงาน รวมถึงใหความรูและการสรางการมีสวนรวมของประชาชน การสรางภาคี

เครือขายภาคประชาชนในการดําเนินงานระหวางหนวยงานภาครัฐ กับประชาชน หรือชุมชนอยาง

สม่ําเสมอ 

5.4.2.5 รูปแบบสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการจัดรูป 

ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สวนใหญจะเปนการจัดประชุมรวมกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับเจาของที่ดิน 

ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

รูปแบบการจัดประชุมจะตองมีความเหมาะสม เชน รูปแบบในการจัดประชุมตองไมเปนพิธีการมาก

เกินไป สถานที่ในการจัดประชุมตองมีความเหมาะสม  บรรยากาศในการประชุมตองมีความเปนอิสระ 

ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระปราศจากการควบคุมของเจาหนาที่ และวิธีการ

ดําเนินงานในการจัดประชุมตองกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น รวมถึงเวลาที่ใชในการจัดประชุมตองมี

ความเหมาะสมไมมากหรือไมนอยจนเกินไป 

 

5.4.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

5.4.3.1 ควรมีการศึกษาเชิงลึกในปจจัยดานการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 

ความเขาใจในเทคนิคการเจรจาตอรอง มีภาวะผูนําที่มีคุณภาพสูง ที่สงผลตอการดําเนินโครงการจัด

รูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในพ้ืนที่อ่ืนๆใหประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

5.4.3.2 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในวิธีการและกระบวนการสรางการมี 

สวนรวมในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในพ้ืนที่อ่ืนๆวามีความสอดคลองกัน หรือมีรูปแบบในการ

ดําเนินงานที่มีความแตกตางกันหรือไม อยางไร ทั้งในดานของสภาพพ้ืนที่ เศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

5.4.3.3 ควรศกึษาวิจัยพฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอผลการบริหาร 

จัดการ รวมถึงพฤติกรรมของประชาชนที่เปนปญหา อุปสรรค ในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในเชิง

คุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับประชาชนในแตละพ้ืนที่ เพ่ือจะไดทราบเกี่ยวกับของมูลเชิง

ลึก เก่ียวกับความตองการของประชาชนและปญหา อุปสรรคในกระบวนการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนอยางชัดเจน และนําผลการวิจัยที่ไดมาปรับปรุง แกไข วิธีการและแผนการดําเนินงาน

พัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่อ่ืนๆตอไป 
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5.4.3.4 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในประเด็นของระดับการมีสวนรวมของ 

ประชาชนวาการเขามามีสวนรวมของประชาชนในแตละระดับมีความแตกตางกันหรือไมอยางไร และ

แตละระดับมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร และสงผลตอกระบวนการสรางการมีสวนรวม

ของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่หรือไม   

5.4.3.5 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของการติดตามและประเมินผลโครงการ 

จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่วาผลลัพธที่เกิดขึ้นบรรลุตามวัตถุประสงคความตองการและความคาดหวัง

ของประชาชนในการสมัครใจเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่หรือไม

อยางไร  

5.4.3.6 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นความคุมคา และการประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

ของโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ วากอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนหรือไมอยางไร และ

ผลประโยชนที่เกิดขึ้น สามารถจําแนกเปนผลประโยชนที่เปนตัวเงิน และผลประโยชนอ่ืนๆไดหรือไม 

5.4.3.7 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในรูปแบบและวิธีการสรางการมีสวนรวมของ 

ประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่วามีก่ีรูปแบบ และแตละรูปแบบเหมาะสม สอดคลองกับ

สังคมและสภาพพ้ืนที่ตางๆ อยางไร 
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ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  

กรุงเทพฯ : ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2548. 

 

เว็บไซต 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง. “การจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่.” www.dpt.go.th (สืบคนเมื่อ 15  

พฤษภาคม 2560). 

สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม. “ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงคราม.”  

http://www.samutsongkhram.go.th (สืบคนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560). 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดสมุทรสงคราม. “โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

เทศบาลเมืองสมุทรสาครและตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม.” 

www.dpt.go.th/samutsongkhram (สืบคนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560). 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามเพื่อทาํการศึกษาวิจัย 

เรื่อง  ปจจัยทีม่ีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

 กรณีศึกษา: โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

 

 แบบสอบถามชุดน้ีใชเปนเครื่องมือสําหรับการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตศึกษา หลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรขอมูล

ตางๆเปนการศึกษาทางวิชาการ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนไดมี

โอกาสเขารวมในกระบวนการจัดรูปที่ดิน และเพ่ือใหเกิดแนวทางและการสรางความเปนหุนสวน

รวมกันกับชุมชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองในพ้ืนที่อ่ืนๆตอไป 

 ดังน้ัน จึงขอความอนุเคราะหทานไดกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงและตาม    

ความคิดเห็นของทาน พรอมทั้งขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

     

 

นายเกิดศักด์ิ  ยะโสธร 

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) 

  คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  ประจําปการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามสําหรับประชาชนท่ีมีสวนรวม 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  ปจจัยทีมี่ผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที่ 

 กรณีศึกษา: โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว  

จังหวัดสมุทรสงคราม 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอที่ตรงกับสถานภาพของทาน 

1.  เพศ  

 ชาย                   หญิง 

2.  อายุ 

 ตํ่ากวาหรือเทากับ 30 ป  31 – 40 ป 

 41 – 50 ป  มากกวา 51 ป 

3. ระดับการศกึษา 

 ตํ่ากวาปริญญาตร ี  ปริญญาตร ี

 ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

4. อาชีพ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน 

ธุรกิจสวนตัว ลูกจาง/รับจางทั่วไป 

แมบาน นักเรียน/นักศึกษา 

คาขาย อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............. 

5. รายได 

 ตํ่ากวา 5,000 บาทตอเดือน 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน 

10,001 – 15,000 บาทตอเดือน 15,001 – 20,000 บาทตอเดือน 

20,001 – 25,000 บาทตอเดือน มากกวา 25,0001 บาทตอเดือน 

6. ที่อยูปจจุบนั 

อาศัยอยูในพ้ืนที่ อาศัยอยูนอกพ้ืนที่ อ่ืนๆ  

7. สถานะ (กรรมสิทธิ์ในที่ดิน) 

เจาของแปลงที่ดินในโครงการทายาทหรือผูรับประโยชนรวม อ่ืนๆ  
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สวนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพฒันาพืน้ที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นที่เปนจริง โดยพิจารณา ดังน้ี  

เห็นดวยมากที่สุด  หมายถึง เห็นดวยกับขอความที่ใหมาทัง้หมด 

เห็นดวยมาก  หมายถึง เห็นดวยกับขอความที่ใหมาเปนสวนใหญ 

ไมแนใจ   หมายถึง ไมสามารถตัดสินใจและพิจารณาไดกับขอความที่ใหมา 

ไมเห็นดวย  หมายถึง ไมเห็นดวยกับขอความที่ใหมาเปนสวนใหญ 

ไมเห็นดวยอยางย่ิง หมายถึง ไมเห็นดวยกับขอความที่ใหมาทั้งหมด 

 

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาพื้นที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

ไมแนใจ ไมเห็น 

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

1. กอนเริ่มดําเนนิโครงการจัดรูปที่ดิน      

1.1 การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ      

1.1.1ทานคิดวาการไดขอมูลขาวสาร 

ของโครงการที่ถูกตอง ครบถวน ชัดเจนมีสวน

สําคัญทีท่ําใหทานยินยอมและตกลงเขารวม

โครงการ 

     

1.1.2 ทานทราบขอดี ขอเสียที่ของ 

การดําเนินโครงการเปนอยางดี 
     

1.2 การเขาใจกระบวนการและขัน้ตอน 

ในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 
     

1.2.1ทานเขาใจกระบวนการขั้นตอน  

และระยะเวลาในการจัดรูปทีดิ่นเปนอยางดี 
     

1.2.2 ทานยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น 

จากการเขารวมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา

พ้ืนที่ 

     

 

 



Ref. code: 25595803010635GEQ

108 

 

 

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาพื้นที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นดวย 

มากที่สุด 

 เห็นดวย 

มาก 

ไมแนใจ ไมเห็น 

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

1.3 ความตองการและความคาดหวังใน 

การแกไขปญหาที่ดินตาบอด 
     

1.3.1 ทานมีความตองการและความ 

คาดหวังวาการจัดรูปที่ดินจะสามารถแกไข

ปญหาที่ดินตาบอดได 

     

1.3.2 ทานคาดหวังวาการแกไข 

ปญหาที่ดินตาบอดดวยวิธีการจัดรูปที่ดินจะทํา

ใหมูลคาที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น 

     

1.4 แรงจูงใจตอแนวทางในการพัฒนา 

พื้นที ่
     

1.4.1 ทานคิดวาการดําเนินโครงการ 

จัดรูปที่ดินจะชวยพัฒนาพ้ืนที่ของทานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

     

1.4.2 ทานคิดวาการจัดรูปที่ดินจะ 

ชวยลดความขัดแยงในเรื่องของการถือครอง

กรรมสิทธ์ิที่ดินได 

     

1.5 การมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบ 

และแนวทางในการจัดรปูทีดิ่นเพื่อพัฒนา

พื้นที ่

     

1.5.1 ทานมีสวนรวมในการกําหนด 

รูปแบบ และแนวทางในการจัดรูปที่ดินเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่ 
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ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาพื้นที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นดวย 

มากที่สุด 

 เห็นดวย 

มาก 

ไมแนใจ ไมเห็น 

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

2. ระหวางดําเนนิโครงการจัดรูปที่ดิน      

2.1 แรงจูงใจที่ไดรับจากมูลคาเพิ่มขึน้ 

ของที่ดิน 
     

2.1.1 ทานทราบดีวาการจัดรูปที่ดิน 

เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จะทําใหทานไดรับประโยชน

จากบริการสาธารณะมากขึ้นและเปนประโยชน

แกชุมชนในพ้ืนที่ 

     

2.1.2 ทานคิดวามูลคาทรัพยสินหรือ 

ที่ดินที่เพ่ิมขึ้น หลังจากการจัดรูปที่ดินเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่น้ัน เปนแรงจูงใจสําคัญในการเขา

รวมโครงการ 

     

2.2 ความพึงพอใจตอการจัดรูปที่ดิน 

แปลงใหม 
     

2.2.1 ทานมีสวนรวมในการจัดรูป 

ที่ดินแปลงใหม 
     

2.2.2 ทานยอมรับและยินยอมที่จะ 

เสียสละที่ดินบางสวนเพ่ือเปนประโยชนตอ

สวนรวม 

     

2.2.3 ทานมีความพึงพอใจตอการ 

จัดสรรปนสวนที่ดินแปลงใหม 
     

2.3 คาชดเชยที่ไดรับ      

2.3.1 ทานมีสวนรวมในการประชุม 

ระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดและตกลงราคา

คาชดเชยในการจัดรูปที่ดิน 
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ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาพื้นที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นดวย 

มากที่สุด 

 เห็นดวย 

มาก 

ไมแนใจ ไมเห็น 

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

2.3.2 ทานมีความพึงพอใจตอ 

คาชดเชยที่ไดรับจากการจัดรูปที่ดิน 

     

2.4 การมีภาวะผูนาํของผูบรหิาร

โครงการ 

     

2.4.1 ทานคิดวาการมีภาวะผูนําของ 

ผูที่เกี่ยวของในการเจรจาตอรอง การตัดสินใจ 

มีสวนสําคัญทีท่ําใหการจัดรปูที่ดินสําเร็จลลุวง

ไปดวยดี 

     

2.4.2 ทานคิดวาการใหขอมูลที ่

ถูกตองจากผูที่เกี่ยวของในการจัดรูปที่ดินน้ันมี

เพียงพอและมคีวามสําคัญทีท่ําใหการจัดรปู

ที่ดินสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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สวนที่ 3 ระดับของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพืน้ที่ดวยวิธีการจัดรปูที่ดิน 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นที่เปนจริง โดยพิจารณา ดังน้ี  

ระดับ 5   หมายถึง  ใหความสําคญัมากที่สุด 

ระดับ 4   หมายถึง  ใหความสําคญัมาก 

ระดับ 3   หมายถึง   ไมแนใจ 

ระดับ 2   หมายถึง  ใหความสําคญันอย 

ระดับ 1   หมายถึง  ใหความสําคญันอยที่สุด 

 

ปจจัยที่มีผลตอระดับของการมีสวนรวม     ในการพัฒนา

พื้นที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน 

ระดับการมีสวนรวม 

5 4 3 2 1 

1. การมีสวนรวม      

1.1 ทานมีสวนรวมในระดับของการตัดสินใจ      

1.2 ทานมีสวนรวมในระดับการดําเนินงาน      

1.3 ทานมีสวนรวมในระดับของการรับผลประโยชน      

1.4 ทานมีสวนรวมในระดับของการประเมินผล      

2. ดานสภาพแวดลอม      

2.1 การตระหนักถึงปญหาสภาพพ้ืนที่ที่เปนที่ดิน 

ตาบอด 
     

3. การตัดสนิใจเขารวมโครงการของเจาของที่ดิน      

3.1 การไดรับขอมูลขาวสาร      

3.2 ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ      

3.3 ความไววางใจตอหนวยงาน/บุคคลที ่

ดําเนินโครงการ 
     

3.4 ความไววางใจระหวางประชาชน 

เจาของที่ดินที่เขามามีสวนรวม 
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สวนที่ 4 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพืน้ที่ 

ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน  

1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ปญหาและอุปสรรค…………………..…………………………………………………………….…………………….. 

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

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

ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

2. ดานการมีสวนรวมในการดําเนนิงาน 

ปญหาและอุปสรรค…………………..…………………………………………………………….…………………….. 

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

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

ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

3. ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

ปญหาและอุปสรรค…………………..…………………………………………………………….…………………….. 

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

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

ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

4. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 

ปญหาและอุปสรรค…………………..…………………………………………………………….…………………….. 

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

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

ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ 

 

แบบสัมภาษณเพื่อทําการศึกษาวิจัย 

เรื่อง  ปจจัยทีมี่ผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที่ 

 กรณีศึกษา: โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบางแกว  

จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

 

 แบบสัมภาษณชุดน้ีใชเปนเครื่องมือสําหรับการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตศึกษา หลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอมูล

ตางๆเปนการศึกษาทางวิชาการ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนไดมี

โอกาสเขารวมในกระบวนการจัดรูปที่ดิน และเพ่ือใหเกิดแนวทางและการสรางความเปนหุนสวน

รวมกันกับชุมชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมืองในพ้ืนที่อ่ืนๆตอไป 

 ดังน้ัน จึงขอความอนุเคราะหทานไดกรุณาตอบแบบสัมภาษณตามความเปนจริงและตามความ

คิดเห็นของทาน พรอมทั้งขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

     

 

นายเกิดศักด์ิ  ยะโสธร 

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) 

  คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  ประจําปการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณสําหรับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
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แบบสัมภาษณ 

ชื่อโครงการวิจัย : ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นทีด่วยวิธีการจัด

รูปที่ดินกรณีศกึษา: โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามและตําบลบาง

แกว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ช่ือ-สกุลผูถูกสมัภาษณ ............................................วันเดือนปที่สัมภาษณ. .......................................... 

เวลา. ................................................... สถานที่ .................................................................................... 

 

 

สถานภาพทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ 

เพศ....................อายุ.....................ปสถานภาพสมรส..................................ศาสนา.............................. 

ตําแหนงงาน............................................................... ระดับการศึกษา............................................... 

เบอรโทรศัพทที่ทางาน...............................................โทรศพัทมือถือ...................................................

อีเมล..................................................................................................................................................... 

 

บทสัมภาษณตามโครงสรางของงานวิจัย 

1. ทานทํางานเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มาเปนระยะเวลานานเทาใด และมีปญหา 

อุปสรรคในการทํางานหรือไม อยางไร 

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

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

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

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

 

2. ปจจัยใดทีม่ผีลตอการสรางการมีสวนรวมกัน หรือการสรางความเปนหุนสวนรวมกันกับชุมชน 

ที่ทําใหการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

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

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

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

………..……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. ทัศนคติของทานตอกระบวนการจัดรูปที่ดินและการสรางความเปนหุนสวนรวมกันกับชุมชน 

เปนอยางไร 

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

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

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

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

4. เจาหนาที่ภาครัฐใหการสนับสนุนการมสีวนรวมในการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดินหรือไม

อยางไร 

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

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

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

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

5. ทานมีขอเสนอแนะในการใหชุมชนหรือเจาของที่ดินรายอ่ืนๆเขามามสีวนรวมในการพัฒนาพ้ืนที่

ดวยวิธีการจัดรูปที่ดินอยางไร 

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

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

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

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

6. ทานคิดวาบทบาทของชุมชนหรือเจาของที่ดินที่เขารวมโครงการพัฒนาพ้ืนที่ดวยวิธีการจัดรูปที่ดิน

ในปจจุบันเหมาะสมหรือไมอยางไร 

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

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

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

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

 

.........ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสัมภาษณ........ 
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ภาคผนวก ค 

ผลการสัมภาษณ 

 

1. เจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของและปฏิบัติการในพื้นทีโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

คุณชาญวิชญ สิริสุทรานนท โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงครามไดใหสัมภาษณ 

วา “ปจจัยหลักที่ทําใหเจาของที่ดินเขารวมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมือง

สมุทรสาครและตําบลบางแกวประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม คือ เจาของแปลงที่ดินสวนใหญ

ไดรับความเดือดรอนจากที่มีที่ดินเปนที่ตาบอด จึงมีความตองการใหแปลงที่ดินของตัวเองมีทางเขา - 

ออกสูถนนสายหลักได แมวาประชาชนเจาของแปลงที่ดินจะตองการใหที่ดินของตัวเองมีทางเขา – 

ออกสูถนนสายหลักมากก็ไมไดหมายความวาเจาของแปลงที่ดินทุกคนจะตัดสินใจเขารวมกับโครงการ

โดยทันที แตมีปญจัยสําคัญอีกปจจัยหน่ึงในการตัดสินใจเขารวมโครงการของเจาของแปลงที่ดินก็คือ

แรงจูงใจที่เจาของแปลงที่ดินจะไดรับจากการเขารวมโครงการ น่ันคือการที่เจาของแปลงที่ดินทราบวา

ประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมโครงการแลวที่ดินหลังการจัดรูปที่ดินแปลงใหมแลวจะมีมูลคาเพ่ิม

สูงขึ้น  

ดังน้ันการจะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการจัดรูปที่ดินมากที่สุด คือ การ 

ที่เจาหนาที่ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองไดทํางานเชิงรุก โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะ พูดคุย 

และจัดประชุมกับประชาชนเจาของแปลงที่ดินเปนประจําทุกเดือนและสม่ําเสมอซึ่งเปนการสรางการ

มีสวนรวมของประชาชนในเบ้ืองตนที่ตองสรางความคุนเคย และทัศนคติที่ดีใหกับประชาชนเจาของ

แปลงที่ดินในการตัดสินใจเขารวมโครงการซึ่งจะเห็นไดจากในเบ้ืองตน ประชาชนเจาของแปลงที่ดินที่

ไดรับความเดือดรอนจะไมสนใจที่จะเขารวมโครงการในทันที แตเมื่อไดทราบถึงขั้นตอนกระบวนการ

จัดรูปที่ดินเปนอยางดีแลว ก็จะมีเจาของแปลงที่ดินสมัครใจเขารวมในการดําเนินโครงการ รวมถึงอาจ

มีเจาของที่ดินบางรายถอนตัวไปทั้งกอน และหลังจากสมัครใจและยินยอมที่จะเขารวมโครงการแลวก็

มีสาเหตุที่อาจทําใหการจัดรูปที่ดินไมประสบความสําเร็จ อาจเปนเพราะวาจาของแปลงที่ดินบางราย

ที่สมัครใจเขารวมโครงการไมใหความรวมมือ ไมยินยอมที่จะเสียสละที่ดินบางสวนในการกอสรางถนน

สาธารณะเพ่ือประโยชนสวนรวม หรือการไมยอมรับอัตราการปนสวนที่ดิน หรืออัตราการเสียสละ

ที่ดิน ทําใหไมสามารถเจรจาหรือตกลงกันได ทําใหการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ไม

ประสบผลสําเร็จ หรือจะประสบความสําเร็จจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานยาวนาน เปนตน 
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ซึ่งในกรณีเชนน้ี จึงจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานภาครัฐจะตองใหความสําคัญใน 

การประชาสัมพันธและสรางการมีสวนรวมจากภาคประชาชนใหได ซึ่งกระบวนการสรางการมีสวน

รวมลําดับแรกๆ คือ การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การสํารวจความคิดเห็น การทํา

ประชาพิจารณ และใหความสําคัญในการเปดชองทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ เชน ผูรับเรื่อง

โครงการ และผูดุแลโครงการโดยตรง และกระบวนการในการมีสวนรวมจะตองใหความสําคัญในการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 

1. วางแผนในเรื่องการเพ่ิมระยะเวลาในการดําเนินการ มีกระบวนการเผยแพรขอมูล 

ขาวสาร การใหขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจ การใชสื่อในการเผยแพรอยางทั่วถึงและเหมาะสม และให

เวลาในการช่ังนํ้าหนักขอมูลดวยเหตุและผล สําหรับผูมีสวนไดเสียของผลประโยชน 

2. การสรางมนุษยสัมพันธ การปฏิสัมพันธ การดําเนินการในขั้นตอนน้ีคือ การสราง 

ความคุนเคย ทําใหประชาชนที่เขารวมโครงการไวใจ และมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน โดยมีกิจกรรม

ที่เก่ียวกับการพูดคุย สงผลใหเกิดการไววางใจ ซึ่งจะชวยเช่ือมความสัมพันธระหวางประชาชน กับ

หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบกับกระบวนการมีสวนรวมไดเปนอยางดี 

3. การระดมความคิดเห็น เปนขั้นตอนที่จะทําใหเจาหนาที่ภาครัฐไดรูเกี่ยวกับความ 

คิดเห็นของประชาชนเจาของแปลงที่ดิน วามีความตองการอะไร เพ่ือที่จะใชเปนขอมูลประกอบการ

ดําเนินการจัดรุปที่ดินแปลงใหม และการเจรจาตอรองตางๆ ไดอยางถูกตอง และสมประโยชน 

ทั้ง 2 ฝาย 

4. การติดตามและประเมินผล คือขั้นตอนที่ไดกระทํามาแตละขั้นตอนเพ่ือพิจารณา 

ตัดสินใจที่จะใชไปในกระบวนการขั้นตอไป” 

 

คุณพรรณรัตน  สุระนาถ นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 

จังหวัดสมุทรสงคราม ไดใหสัมภาษณและใหขอเสนอเกี่ยวกับการสรางการมีสวนรวมของประชาชนวา 

“ปญหา และอุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่พบใน

ระยะแรกๆคือ ประชาชนเจาของแปลงที่ดิน ยังไมมีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดรูปที่ดินเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนที่ อีกทั้งการประชาสัมพันธเผยแพรขอมลูขาวสารของโครงการจากหนวยงานภาครัฐยังขาด

เน้ือหาการประชาสัมพันธที่ชัดเจน เพราะการประชาสัมพันธโครงการของหนวยงานภาครัฐจะ

ประชาสัมพันธเฉพาะในพ้ืนที่ของโครงการเทาน้ัน ไมไดใหขอมูลขาวสารเชิงลึกตางๆ ใหกับประชาชน 

ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจมากนัก จึงทําใหประชาชนในพ้ืนที่ไมเขามารวมรับฟงหรือรวมแสดง

ความคิดเห็นกอนที่จะตัดสินใจเขารวมในการดําเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 
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ในสวนของรูปแบบในการจัดประชุมก็เปนพิธีการมากเกินไป แมวาจะมีการเชิญให 

ประชาชนเขามารวมรับฟงขอมูลขาวสาร รวมถึงการช้ีแจงขอมูลของโครงการ แตก็เปนการถายทอด

ขอมูลเพียงดานเดียวที่หนวยงานภาครัฐไดกําหนดรูปแบบแปลงที่ดินในเบ้ืองตนมากอนแลว ซึ่งไมเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในวางแผนการดําเนินงานต้ังแตเริ่มตนในกระบวนการดําเนินงาน 

ทําใหประชาชนเจาของแปลงที่ดินตองใชเวลามากในการทําความเขาใจในกระบวนการและขั้นตอน

ตางๆของการจัดรูปที่ดิน สงผลใหการดําเนินกิจกรรมในการประชุมมีความลาชา ไมคลองตัว  

ประกอบกับปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึง คือ ประชาชนเจาของแปลงที่ดินบางรายมี 

ทัศนคติที่ไมดีตอหนวยงานและเจาหนาที่ของภาครัฐ โดยเกรงวาเจาหนาที่จะเขามาแสวงหา

ผลประโยชน ทําใหเกิดการปดก้ันทางขอมูลขาวสารระหวางภาครัฐและประชาชนและเมื่อประชาชน

เจาของที่ดินบางรายตัดสินใจเขารวมโครงการแลวก็ยังมีการถอนตัวระหวางการดําเนินโครงการจัดรูป

ที่ดินไปก็มี เน่ืองจากไมยินยอมที่จะเสียสละที่ดินบางสวน และไมยอมรับอัตราการปนสวนที่ดิน หรือ

อัตราการจายคาชดเชย หรือการกําหนดรูปแปลงที่ดินใหม ซึ่งขอเสนอเกี่ยวกับการสรางการมีสวนรวม

ของประชาชนดังน้ี 

1. การดําเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ เจาหนาที่ 

ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการเจรจา การใหความรู ความเขาใจ แกประชาชนใหเขาใจมากที่สุด 

เพราะเมื่อประชาชนเขาใจ ก็จะมีความสมัครใจเขารวม และใหความรวมมือตางๆในการดําเนิน

โครงการ ทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

2. การดําเนินโครงการจะตองมีทีมงานที่มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กระบวนการ 

และขั้นตอนการจัดรูปที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะชวยกันช้ีแจงขอมูล ประชาสัมพันธและ

เผยแพรขอมูลขาวสารอยางถูกตองใหกับประชาชนเจาของแปลงที่ดินทุกราย  

3. ระยะเวลาที่ใชในการเจรจาตอรอง จะตองไมมีขอจํากัดดานเวลา เพราะแตละรายมี 

ความยากงายในการเจรจาที่แตกตางกันและตองใหประชาชนใชเวลาในการทําความเขาใจ พิจารณา

ขอมูล และตัดสินใจอยางถี่ถวนดวย 

4. ควรใหความสําคัญกับคณะทํางาน โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือ 

พัฒนาพ้ืนที่รวมกับประชาชนเจาของแปลงที่ดินอยางสม่ําเสมอ เพ่ือจะไดขอมูลที่ถูกตอง และตรงกับ

ความตองการของประชาชน อีกทั้งยังถูกตอง โปรงใส เปนไปตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมาย 

เชน การประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆเพ่ือจะไดชวยกันเสนอแนะ แกปญหาและผลักดันโครงการ

ในแตละขั้นตอนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี” 
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คุณภาวดี  ภูมิรินทร นักวิเคราะหผังเมืองชํานาญการพิเศษ สํานักงานโยธาธิการและ 

ผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ไดใหสัมภาษณเก่ียวกับกระบวนการ และปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินการจัดรูปที่ดินในพ้ืนที่อําเภอเมือง และตําบลบางแกว จังหวัดสมุทรสาครวา “การจัดรูปที่ดิน

จะประสบความสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรมขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญคือ การที่เจาของที่ดินในโครงการให

ความเห็นชอบ และยอมรับเกณฑการปนสวนที่ดินในอัตราที่กําหนด และเห็นชอบการกําหนดแปลง

ที่ดินใหม ทําใหหนวยงานภาครัฐสามารถกําหนดรูปแบบพ้ืนที่ในการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

การที่จะทําใหประชาชนเจาของแปลงที่ดินยอมรับเกณฑการปนสวน หรือการกําหนดรูปแบบแปลง

ที่ดินใหมน้ัน กระบวนการที่สําคัญคือการประชุม เจรจารวมกับเจาของแปลงที่ดินทุกราย ซึ่งแตละราย

มีความยากลําบากในการเจรจาแตกตางกัน สวนปญหาอุปสรรคระหวางการดําเนินโครงการจัดรูป

ที่ดิน พบวา เจาของที่ดินในโครงการบางรายไมเห็นดวยกับการปนสวนที่ดินและผังการจัดรูปที่ดิน

แปลงใหมจึงจําเปนตองมีการเจรจาปรับแกไขหลายครั้งซึ่งตองใชระยะเวลานานในการดําเนินงาน 

และการเจรจาตอรอง ทําใหเจาของที่ดินรายอ่ืนอาจเปลี่ยนใจ หรือถอนตัวในระหวางการดําเนิน

โครงการได เพราะตองใชระยะเวลาในการรอคอยนาน สําหรับในสวนของการพัฒนาพ้ืนที่พบวา การ

กอสรางถนน มีปญหาเรื่องเสาไฟไปอยูในพ้ืนที่ของเจาของที่ดินในโครงการ ไมอยูในเขตทาง และการ

กอสรางไมมีทางเขา – ออกที่ดินแปลงตางๆและมีอาคารอยูในแนวถนนที่ตองจายคาชดเชยแตยังไม

สามารถจายไดครบทุกหลัง พ้ืนที่จัดหาประโยชนยังขายไมไดทั้งหมดเปนตน” 

  

คุณรัฐการ ดาราทอง ชางเขียนแผนที่ชํานาญงานระดับ 3 สํานักงานโยธาธิการและ 

ผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ไดใหสัมภาษณวา “การจัดรูปเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ไดกําหนดเปน

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน เมื่อป พ.ศ. 2547 โดยการทํางานในเบ้ืองตนไดเขาไปคุยกับชาวบาน 

เจาของที่ดิน เพ่ือทําความเขาใจ ช้ีแจงขอมูล และเสนอโครงการในการดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ โดย

การทํางานไดช้ีแจงใหเห็นถึงประโยชนที่ชาวบานจะไดรับ เชน มูลคาที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น และในพ้ืนที่ก็จะ

มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไปพรอมๆกันซึ่งในการลงพ้ืนที่เจาหนาที่ภาครัฐ

จะตองมีความรูในดานกฎหมาย กระบวนการและขั้นตอนการจัดรูปเปนอยางดี และตองเปนมีภาวะ

ผูนํา รูขอมูลที่ถูกตอง เปนนักเจรจา สามารถสื่อสารและถายทอดใหเจาของที่เห็นเขาใจ 

ไดงายๆ 

ในสวนของการดําเนินงาน เมื่อมีการสํารวจพ้ืนที่แลวก็ไดมีการจัดประชุมรวมกับเจาของ 

ที่ดินหลายครั้ง เพ่ือช้ีแจงขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ขั้นตอน และวิธีการจัดรูปที่ดิน รวมถึงแนวทางการ

พัฒนาพ้ืนที่ใหชาวบานเขาใจและสมัครใจที่จะเขารวมโครงการ หลังจากเจาของที่ดินสมัครใจเขารวม

โครงการแลว ก็จะตองมีการประชุมอีกหลายครั้ง เพ่ือกําหนดรูปแบบที่ดินแปลงใหม มีการกําหนด



Ref. code: 25595803010635GEQ

120 

 

เกณฑการปนสวนที่ดิน การยอมรับเกณฑการปนสวนของประชาชนเจาของที่ดิน มีการประเมินราคา

ที่ดิน การตกลงคาชดเชย เพ่ือสรุปเปนขอตกลงรวมกัน ซึ่งกระบวนการดําเนินงานในขั้นตอนน้ีจะใช

เวลายาวนานในการดําเนินงาน เน่ืองจากตองมีการเจรจากับเจาของที่ดินในแตละแปลง และมีการ

กําหนดที่ดินแปลงใหมอีกหลายครั้ง ซึ่งแตละคนมีขอจํากัดและความยากงายในการเจรจาที่ 

แตกตางกัน” 

 

2. ประชาชนเจาของแปลงที่ดินที่เขารวมโครงการจัดรูปที่ดิน 

 

ผูศึกษาวิจัย ไดสัมภาษณประชาชนเจาของแปลงที่ดินที่เขารวมโครงการจัดรูปที่ดิน  

จํานวน 2 คน (ไมระบุช่ือ เน่ืองจากเปนการใหขอมูลที่เก่ียวกับการมีสวนรวม ที่มีขอมูลเก่ียวกับการ

เสียสละที่ดิน และกําหนดแปลงที่ดินใหม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอเจาของแปลงที่ดินรายอ่ืนได) โดยมี

รายละเอียดขอมูลการสัมภาษณ ดังน้ี 

ประชาชนเจาของแปลงที่ดิน คนที่ 1 ไดใหสัมภาษณวา ที่ดินของตนเองเปนที่ตาบอด  

ซึ่งไดรับความเดือดรอนในการเขา – ออกพ้ืนที่ และไดทราบขาวการประชาสัมพันธจากจังหวัด

สมุทรสาคร ประกอบกับมีเจาหนาที่ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองไดเขามาพบปะพูดคุย และ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งมีแนวทางในการแกไขปญหาที่ดินตา

บอดใหมีทางเขา – ออกสูถนนสายหลักดวย จึงมีความสนใจที่จะเขารวมโครงการ 

โดยในเบ้ืองตนตนเองไมรูเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการจัดรูปที่ดินแตอยางใด แตมีเพียงแค 

ความตองการที่จะใหที่ดินของตนเองมีทางเขา – ออกสูถนนสายหลักเทาน้ัน และเมื่อตัดสินใจเขารวม

โครงการแลว เจาหนาที่ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก็ไดมีการจัดประชุมที่ศาลากลาง 

เพ่ือช้ีแจงแนวทางเก่ียวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดรูปที่ดิน ซึ่งไดมีการจัดประชุมหลายครั้ง แตละ

ครั้งก็จะมีเจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองนําเสนอเก่ียวกับการจัดรูปที่ดินแปลงใหม เพ่ือให

ประชาชนเจาของที่ดินเห็นดวยหรือไมเห็นดวยอยางไร และยอมรับกับการกําหนดรูปแบบที่ดินแปลง

ใหมหรือไม  

ในสวนของการกําหนดรูปแบบที่ดินแปลงใหมก็จะมีการกําหนดอัตราการปนสวนที่ดิน 

แปลงใหม และใหประชาชนเจาของแปลงที่ดินบางรายมีการเสียสละที่ดินบางสวนในการสรางถนน

สาธารณะ โดยอาจไดรับคาชดเชยที่ดิน หรือไดรับการชดเชยที่ดินคืนกลับมาบางสวนเปนตน ซึ่งใน

เบ้ืองตนก็กังวลกับเจาหนาที่เหมือนกันเกรงวาจะไมไดรับความเปนธรรมในการจัดสรรที่ดินแปลงใหม 

และอัตราคาชดเชยที่ไดรับ  

 



Ref. code: 25595803010635GEQ

121 

 

และเมื่อไดฟงคําช้ีแจงจากเจาหนาที่ของรัฐแลว โดยสวนตัวก็ยินดีที่จะเสียสละที่ดิน 

บางสวนเพ่ือประโยชนสาธารณะ เพ่ือแลกกับการที่ที่ดินของตนเองมีทางเขา – ออกสูถนนสายหลักได 

และเมื่อมีทางเขา – ออก ก็จะทําใหการเดินทางขนสงสินคาเกษตรสะดวกและรวดเร็วขึ้น และมูลคา

ที่ดินก็จะเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวยแตในการประชุมก็จะมีเจาของที่ดินบางราย โดยเฉพาะเจาของแปลง

ที่ดินที่เปนนายทุนและมีที่ดินจํานวนมาก ทําใหมีอํานาจในการตอรอง จึงเลือกที่จะไมยอมรับ หรือ

เสียสละที่ดินบางสวนเหมือนกัน ซึ่งเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐจะตองใชเวลาในการเจรจา ตกลง

และทําความเขาใจกับเจาของที่ดินในแตละแปลง ดังน้ัน การดําเนินโครงการจึงใชเวลานานในการ

ดําเนินโครงการดังกลาว 

ประชาชนเจาของแปลงที่ดิน คนที่ 2 ไดใหสัมภาษณวา ตนเองเลือกที่จะเขารวม 

โครงการจัดรูปที่ดินน้ี เพราะตองการใหที่ดินของตนเองมีทางเขา – ออก เหมือนกับเจาของที่ดินคน

อ่ืนๆ เพ่ือจะไดสะดวกในการสรางบานพักอาศัย และการประกอบอาชีพ ซึ่งการตัดสินใจเขารวม

โครงการน้ีเพราะวาญาติๆ และเพ่ือนบานบริเวณโดยรอบเขารวมโครงการน้ีดวย จึงมีความเช่ือมั่นใน

โครงการวาจะสามารถแกไขปญหาที่ดินตาบอดได  

โดยในเบ้ืองตนก็ไมรูขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการจัดรูปที่ดินแตอยางใด แตก็ 

ไดเขารวมประชุมกับหนวยงานภาครัฐทุกครั้ง และใหความรวมมือกันหนวยงานภาครัฐอยางเต็มที่ ใน

การใหขอมูลความคิดเห็นและความตองการของตนเอง โดยเฉพาะในประเด็นของการยอมรับอัตรา

การปนสวน และการกําหนดรูปแบบที่ดินแปลงใหม ซึ่งตนเองก็ไดมีการเสียสละที่ดินบางสวนในการ

กอสรางถนนสายหลักในโครงการเชนเดียวกับเจาของที่ดินรายอ่ืนๆดวย 

ซึ่งในรูปแบบของที่ดินแปลงใหม ก็จะเห็นวาที่ดินทุกแปลงของตนเองอยูติดถนน และมี 

ทางเขาออกสูถนนสายหลัก ดังน้ัน โดยสวนตัวจึงเห็นดวยวา ปจจัยที่ทําใหการจัดรูปที่ดินประสบ

ความสําเร็จ คือ การที่ภาครัฐใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน โดยเฉพาะการใหขอมูล 

และใหความรูที่ถูกตองแกประชาชนในการดําเนินการ และมีความจริงใจในการแกไขปญหา ไมเลือก

ปฏิบัติ และไมเอ้ือประโยชนใหกับฝายใดฝายหน่ึง มีความเปนธรรม วางตัวเปนกลาง โดยเฉพาะ

เจาหนาที่ของรัฐจะตองสรางความเช่ือมั่น และความไวใจใหกับประชาชน มีทัศนคติที่ดีตอประชาชน 

และยอมรับฟงทุกเสียงของประชาชน 
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ประวตัิผูเขียน 

 

ช่ือ นายเกิดศักด์ิ  ยะโสธร 

วันเดือนปเกิด 19 ธันวาคม 2518 

การศึกษา พ.ศ. 2542 สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาสถาปตยกรรม  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

พ.ศ. 2545 สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาการออกแบบชุมชนเมือง  

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

การทํางาน พ.ศ. 2545 รับราชการในตําแหนงสถาปนิก 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดลําปาง 

พ.ศ. 2547 – 2559 รับราชการในตําแหนงสถาปนิก 

สํานักสถาปตยกรรมกรมโยธาธิการและผังเมอืง 

พ.ศ. 2559 – ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 

กองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย 218/1 ถนนพระราม 6  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

 

  

  

 


