
บทท่ี 4
ผลการศึกษา

การศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ มีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาระดับของการมีสวนรวม
ในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ของประชาชนที่อาศัยอยูพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม 2)
เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับระดับของการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ของ
ประชาชนที่อาศัยอยูพื้นสี่เหลี่ยมที่คูเมืองเชียงใหม และ3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของประชาชนที่อาศัย
อยูพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองถึงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมอยางยั่งยืน ซึ่งการศึกษา
ทําโดยการใชแบบสัมภาษณผูนําชุมชนในพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม จํานวน 14 ชุมชน และ
แบบสอบถามการมีสวนรวมของกลุมตัวอยางจากชุมชนในพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม จํา นวน 387
คน โดยจะนําเสนอผลการศึกษาตามหัวขอ ดังน้ี

4.1 บริบทของชุมชน พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
4.2 ขอมูลจากการสัมภาษณผูนําชุมชน
4.3 ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง
4.4 สรุปการวิเคราะหผลการศึกษา

4.1 บริบทของชุมชน พื้นท่ีรอบสี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
ท่ีตั้งและลักษณะของชุมชน

ชุมชนเมืองเชียงใหมต้ังอยูบริเวณที่ราบลุมแมนํ้าปงตอนกลางเชิงดอยสุเทพ มีแมนํ้าปงไหล
ผานในแนวเหนือ - ใต ชุมชนด้ังเดิมหรือบริเวณเมืองเกาต้ังอยูทางฝงตะวันตกของแมนํ้าปง ตอมาเมื่อ
ชุมชนไดพัฒนาใหมีความเจริญขึ้น โดยมีการขยายตัวขามแมนํ้าปง มาทางฝงตะวันออก และภายหลัง
จากที่ไดมีการตัดถนนออมเมือง ชุมชนไดพัฒนาออกไปหลายทิศทางตามเสนทางคมนาคม และ
โครงขายสาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัยไดขยายตัวเปนอยางมาก สภาพที่แทจริง
ของชุมชนเมืองเชียงใหม ในปจจุบันไมไดคงอยูแตเฉพาะในเขตเทศบาลเทาน้ัน แตไดขยายออกไปตาม
บริเวณชานเมืองและชนบทโดยรอบ อยางเชน เขตอําเภอหางดง อําเภอสันทราย อําเภอแมริม อําเภอ
สารภี อําเภอสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันปาตอง อําเภอจอมทองและอําเภอแมแตง
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อาณาเขต
เทศบาลนครเชียงใหมมีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอเมือง ตําบลสันผีเสื้อ และอําเภอแมริม
ทิศใต ติดตอกับตําบลหนองหอย และตําบลปาแดด
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลหนองปาคร่ัง และตําบลฟาฮามบางสวน
ทิศตะวันตก ติดตอกับอุทยานแหงชาติ ปาดอยสุเทพ อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม

การแบงเขตการปกครอง
นครเชียงใหมแบงการปกครอง ออกเปน 4 แขวง ไดแก

1. แขวงนครพิงค มีพื้นที่ 11.7 ตารางกิโลเมตร
2. แขวงกาวิละ มีพื้นที่ 11.4 ตารางกิโลเมตร
3. แขวงเม็งราย มีพื้นที่ 7.7 ตารางกิโลเมตร
4. แขวงศรีวิชัย มีพื้นที่ 9.2 ตารางกิโลเมตร

โครงสรางพื้นฐาน
ถนนภายในเขตเทศบาล มี 2 ลักษณะ ประกอบดวย

1. ถนนลาดยาง จํานวน 495 สาย ความยาวทั้งสิ้น 148.98 กิโลเมตร
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 212 สาย ความยาวทั้งสิ้น107.57 กิโลเมตร

สะพานและสะพานลอยคนขามภายในเขตเทศบาล ประกอบดวย
1. สะพานขามแมนํ้าปง จํานวน 6 แหง ประกอบดวย

1.1 สะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.9
1.2 สะพานนครพิงค
1.3 สะพานนวรัฐ
1.4 สะพานจันทรสม
1.5 สะพานเหล็ก
1.6 สะพานเม็งราย

2. สะพานขามคลองแมขา จํานวน 9 แหง ประกอบดวย
2.1 สะพานบนถนนรัตนโกสินทร
2.2 สะพานบนถนนอัษฎาธร
2.3 สะพานบนถนนวิชยานนท
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2.4 สะพานบนถนนหนาโรงแรมปร้ินส
2.5 สะพานบนถนนชางมอย
2.6 สะพานบนถนนทาแพ
2.7 สะพานบนถนนลอยเคราะห
2.8 สะพานบนถนนศรีดอนชัย
2.9 สะพานบนถนนระแกง

3.สะพานลอยคนขาม จํานวน 9 แหง ประกอบดวย
3.1 หนามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
3.2 หนาตลาดวโรรส
3.3 หนาสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
3.4 หนาตลาดตนลําไย
3.5 หนาโรงเรียนปร้ินสรอแยลวิทยาลัย
3.6 หนาโรงเรียนมงฟอรตประถม
3.7 หนาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
3.8 หนาโรงพยาบาลแมคคอมิค
3.8 หนาสวนกาญจนาภิเษก

การคมนาคม
จังหวัดเชียงใหม เปนเมืองหลักของภาคเหนือ เปนศูนยกลางการพาณิชย อุตสาหกรรมและการ

คมนาคม จึงมีเสนทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวงแผนดิน ทางหลวง
จังหวัด และเสนทางมาตรฐานหลายสาย ทําใหการเดินทางติดตอภายในจังหวัด การเดินทางสูจังหวัด
ใกลเคียง และกรุงเทพมหานคร เปนไปดวยความสะดวก

การคมนาคมในเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม กําหนดใหยานพาหนะที่สัญจรบนถนนตางๆ
รอบคูเมืองเชียงใหมทั้งดานในและดานนอกเดินรถทางเดียวตลอดเวลาโดยยานพาหนะที่สัญจรบนถนน
รอบคูเมืองดานในใหเดินรถทางเดียวในลักษณะวนซายตลอดเสนทาง ประกอบดวยถนนศรีภูมิ อารักษ
บํารุงศรี มูลเมือง สวนยานพาหนะที่สัญจรบนถนนรอบคูเมืองดานนอกใหเดินรถทางเดียวในลักษณะ
วนขวาตลอดเสนทาง ประกอบดวยถนนมณีนพรัตน บุญเรืองฤทธิ์ ราชเชียงแสน คชสาร ซึ่งเสนทางการ
คมนาคมโดยรอบคูเมืองเชียงใหมทั้งหมดระยะทางรวม 7.6 กิโลเมตร ลักษณะพื้นผิวการจราจรเปน
ถนนลาดยางทั้งหมด
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กําแพงเมือง
กําแพงเมืองเชียงใหม เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมเมืองทั้งสี่มีชื่อเรียกตามคําเมืองวา แจง ไดแก

1. แจงศรีภูมิ ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
2. แจงกะตํ้า ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต
3. แจงกูเฮือง ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต
4. แจงหัวริน ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

กําแพงเมืองเชียงใหมมีประตูเมืองทั้งหมดหกประตู โดยมีประตูเมืองหลักสี่ประตู ต้ังอยู
กึ่งกลางกําแพงเมืองในแตละดาน ไดแก

1. ประตูหัวเวียง (ประตูชางเผือก) อยูทางทิศเหนือ ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนประตูชางเผือก
(เปลี่ยนชื่อเมื่อ พ.ศ. 2343)

2. ประตูทายเวียง (ประตูเชียงใหม) อยูทางทิศใตตรงขามกับประตูหัวเวียง ปจจุบันคือ
ประตูเชียงใหม

3. ประตูทาแพ อยูทางทิศตะวันออก สันนิษฐานวาเปนประตูไปสูแมนํ้าปงซึ่งมีบรรดาเรือ
แพคาขายมาจอดเทียบทาที่น่ี

4. ประตูสวนดอก อยูทางทิศตะวันตกเน่ืองจากมีราชอุทยานหรือสวนดอกไมของเจา
ครองนครอยูนอกกําแพงเมือง ทางดานน้ี ในระยะไมหางไกลเทาใดนัก

ประตูที่สรางขึ้นเพิ่มในภายหลังที่ปรากฏใหเห็นอยูในปจจุบันมี 2 ประตูไดแก
1. ประตูสวนแร (ประตูสวนปรุง) อยูทางทิศใต ถัดจากประตูทายเวียง (ประตูเชียงใหม)

ไปทางแจงกูเฮือง ประตูสวนแรสรางขึ้นในสมัยพญาสามฝงแกน (พ.ศ. 1945-1985) โดยสืบเน่ืองจาก
พระราชเทวีมเหสีของพญาแสนเมืองมาเปน พระราชมารดาของพญาสามฝงแกน ไดโปรดใหสราง
พระตําหนักขึ้นนอกกําแพงเมืองที่ตําบลสวนแร (ปจจุบันคือบริเวณที่ต้ังของ โรงพยาบาลสวนปรุง) แลว
โปรดใหเจาะประตูสวนแรขึ้น เพื่อใหสะดวกในการเดินทางมาควบคุมการกอสรางเจดียราชกุฏคาร
(เจดียหลวง) ที่อยูกลางเวียงเชียงใหม ประตูสวนแร (บางทานวา สวนแห) ไดเปลี่ยนชื่อตอมาใน
ภายหลังวา ประตุสวนปรุง (บางทานวาเปนประตู เดียวกับแสนปุง หรือแสนพุง)

2. ประตูศรีภูมิ (ประตูชางมอย) อยูทางทิศเหนือไปทางแจงศรีภูมิ สรางขึ้นในสมัย พญาติ
โลกราช (พ.ศ. 1985-2031) สืบเน่ืองมาจากพระองคโปรดใหสรางตําหนักขึ้นใกลๆ กับแจงศรีภูมิ
แลวจึงโปรดใหเจาะประตูศรีภูมิน้ีขึ้นเพื่อไวสําหรับเสด็จไปยังทาแมนํ้าปงไดสะดวกยิ่งขึ้น ตอมามีการ
เปลี่ยนชื่อประตูน้ีวา ประตูชางมอย



54

3. สวนประตูที่มีชื่อปรากฏในเอกสาร แตไมทราบวาอยู ณ ที่ใด ไดแก ประตูแสนปุง
(แสนพุง) และประตูเชียงยืน

ประตูเมืองชั้นนอก จากหลักฐานที่ปรากฏในปจจุบัน ประตูเมืองชั้นนอกซึ่งสรางขึ้นพรอมๆ
กับการสรางเมืองเชียงใหม มี 4 ประตูไดแก

1. ประตูเชียงเรือก (เชียงเลือก) หรือประตูทาแพ (ชั้นนอก) อยูทางทิศตะวันออก
2. ประตูหลายแกง
3. ประตูขัวกอม อยูทางทิศใต
4. ประตูไรยา (ประตูหายยา)

โครงการพัฒนาทางดานกายภาพ
ในชวงป 2553 เทศบาลนครเชียงใหมไดกําหนดกิจกรรมตามแผนพัฒนาโครงการพัฒนาดาน

กายภาพในพื้นที่คูเมืองเชียงใหม จํานวน 7 โครงการ ดังน้ี (กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนคร
เชียงใหม, 2553)

1. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและติดต้ังโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม พื้นที่รอบคูเมือง ดําเนินการต้ังแตเดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553

2. โครงการจางเหมาเอกชนซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะตามถนนสายตางๆ ภายในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม พื้นที่รอบคูเมือง ดําเนินการต้ังแตเดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553

3. โครงการบํารุงรักษาซอมแซมอุปกรณไฟฟาหรือติดต้ังอุปกรณไฟฟาในงานประเพณี
รัฐพิธีและงานประดับไฟฟาตามสถานที่ตางๆ พื้นที่รอบคูเมือง ดําเนินการต้ังแตเดือน ตุลาคม 2552 -
กันยายน 2553

4. โครงการซอมแซมฝาทอและทอระบายนํ้าภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พื้นที่รอบ
คูเมือง ดําเนินการต้ังแตเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2553

5. โครงการปรับปรุงสนามหญาและติดต้ังระบบสปริงเกอรรอบคูเมือง พื้นที่รอบคูเมือง
ดําเนินการต้ังแตเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2553

6. โครงการตกแตงเมืองดวยไมดอก – ไมประดับ พรอมดูแลรักษา ดําเนินการต้ังแตเดือน
ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554

7. โครงการจางเหมาติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด ภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด
พื้นที่ชุมชนบวกหาด ดําเนินการต้ังแต มกราคม - กันยายน 2553
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โครงการตางๆ ไดถูกกําหนดขึ้นตามแนวทางการพัฒนาของหนวยงานเทศบาลนคร
เชียงใหม ลงในพื้นที่ชุมชน จํานวน 14 ชุมชน ประกอบดวย ชุมชนอุนอารี ปาเปา ลามชาง บานปง
เชียงมั่น ควรคามาสามัคคี วัดโลกโมฬี เชียงยืน แจงหัวริน พันอน อินทนิล บวกหาด พวกแตมและชาง
แตม

กระบวนการมีสวนรวม นับเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกระดับเปนการเปดโอกาส
ใหประชาชนรวมคิด วิเคราะห ตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลใน
กิจกรรม/โครงการของชุมชน เปนการสราง/ปลูกฝงจิตสํานึกในความเปนเจาของกิจกรรม/โครงการน้ัน
ปจจุบันแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนา (People Participation for Development)
ไดรับการยอมรับและใชเปนแนวทางปฏิบัติในงานพัฒนาทุกภาคสวนหรือในลักษณะเบญจภาคี ไดแก
ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ภ า ค เ อ ก ช น  อ ง ค ก ร พั ฒ น า เ อ ก ช น  นั ก วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น

ภาพ 4.1 แผนที่แสดงที่ต้ัง 14 ชุมชน พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง เขตเทศบาลนครเชียงใหม
ท่ีมา: http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php
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ผูวิจัยจึงไดศึกษาถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ทั้ง 14 ชุมชนดังกลาว โดยใชแบบสอบถามการมีสวนรวมของกลุมตัวอยาง จํานวน 387 ชุดและแบบ
สัมภาษณผูนําชุมชน จํานวน 14 ฉบับ ผลการสํารวจขอมูลการมีสวนรวมดานตางๆ ปรากฏดังน้ี

4.2 ขอมูลจากการสัมภาษณผูนําชุมชน
การตอบแบบสัมภาษณของงานวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่

สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูนําชุมชนในเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.1 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดเขาถึงโครงการพัฒนา พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม

2.1.1 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบเหตุผลของการจัดทํา
โครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.1.2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบรายละเอียดของการจัดทํา
โครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.1.3 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบขอดี / ขอเสีย ของการจัดทํา
โครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.1.4 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบถึงปญหาและอุปสรรคของ
การจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับรูขอมูลการพัฒนา พื้นที่สี่ เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม

2.2.1 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการมีสวนรวมประชุมเสนอปญหาความ
ตองการ เสนอแนะแนวทางการแกปญหาและวิธีการในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.2.2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการติดตามและรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ
พัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.3 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา พื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
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2.3.1 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดใหขอมูลเกี่ยวกับชุมชนแก
เจาหนาที่เพื่อประโยชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.3.2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คนในชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.3.3 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการมีสวนรวมในการประเมินผล
สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.3.4 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดติดตามผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตอการพัฒนาพื้นที่บริเวณคูเมืองเชียงใหม โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ตอนที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนตอการ
พัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูนําชุมชนในเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
ตาราง 4.1 ขอมูลทั่วไปของผูนําชุมชนในเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ
เพศ

ชาย 10 71.4
หญิง 4 28.6

รวม 14 100.0
อายุ

ตํ่ากวา 25 ป 0 0
26 – 35 ป 0 0
36 – 45 ป 0 0
46 – 60 ป 6 42.9
61 ป ขึ้นไป 8 57.1

รวม 14 100.0
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ตาราง 4.1 (ตอ)

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ
อายุการทํางาน

1 - 5 ป 2 14.3
6 – 10 ป 11 78.6
11 – 15 ป 1 7.1
15 ปขึ้นไป 0 0

รวม 14 100.0
ระดับการศึกษา

ตํ่ากวาปริญญาตรี 6 42.9
ปริญญาตรี 7 50.0
สูงกวาปริญญาตรี 1 7.1

รวม 14 100.0

การแจกแจงขอมูลดังปรากฏในตาราง 4.1 สามารถอธิบายไดวาผูนําชุมชนในพื้นที่สี่เหลี่ยม
คูเมืองเชียงใหมสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 60 ปขึ้นไป ระยะเวลาของการเปนผูนําชุมชน 6 – 10 ป และ
มีการศึกษาในระดับที่สูงคือต้ังแตปริญญาตรีขึ้นไป จากการสัมภาษณสวนใหญเปนขาราชการที่
เกษียณอายุการทํางานแลวอาสาเขามาเปนประธานชุมชนโดยไมมีคาตอบแทน
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการพัฒนาพื้นที่บริเวณสี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
ตาราง 4.2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการสามารถเขาถึงโครงการพัฒนา พื้นที่สี่ เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ
สามารถเขาถึงได 14 100.0
ไมสามารถเขาถึงได 0 0

รวม 14 100.0

จําแนกความคิดเห็นตอการเขาถึงโครงการพัฒนาสรุปไดวาผูนําชุมชนในเขตพื้นที่สี่เหลี่ยม
คูเมืองเชียงใหม ทั้ง 14 ชุมชน สามารถเขาถึงโครงการพัฒนา พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ไดทุก
ชุมชน ซึ่งเปนผลจากปจจัยดานบทบาททางสังคมของผูนําชุมชนที่เปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการใน
การดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ทําใหผูนําชุมชนสามารถเขาถึง
รายละเอียดตางๆ ของโครงการได (ดูตาราง 4.2 ประกอบ)

ตาราง 4.3 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบเหตุผลของการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ
รับทราบ 11 78.6
ไมรับทราบ 3 21.4

รวม 14 100.0

ตาราง 4.3 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางในความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบ
เหตุผลของการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม สวนใหญรับทราบเหตุผลของการ
จัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม รอยละ 78.6 จากการสัมภาษณทําใหทราบวาเปนผล
จากปจจัยดานบทบาททางสังคมของผูนําชุมชนที่เปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการในการดําเนินกิจกรรม



60

โครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม และยังไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารที่ทางเทศบาลจัดทํา
เปนสรุปโครงการแลวสงใหผูนําชุมชนในแตละแหงรวมถึงการแจงใหทราบในการประชุมประจําเดือน
ในบางคร้ัง

ตาราง 4.4 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบรายละเอียดของการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ
รับทราบ 10 71.4
ไมรับทราบ 4 28.6

รวม 14 100.0

จําแนกความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบรายละเอียดของการจัดทําโครงการ
พัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม สวนใหญรับทราบรายละเอียดของการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม รอยละ 71.4 ซึ่งจากการสัมภาษณพบวาเปนเงื่อนไขเดียวกันกับ ตาราง 4.3
เพราะรายละเอียดตางๆ ถูกระบุไวในเอกสารโครงการพัฒนาและการชี้แจงในที่ประชุมประจําเดือนอัน
จะเห็นไดวาทั้ง 2 ตารางมีสัดสวนขอมูลที่ใกลเคียงกัน (ดูตาราง 4.4 ประกอบ)

ตาราง 4.5 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบขอดี / ขอเสีย ของการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ
รับทราบ 11 78.6
ไมรับทราบ 3 21.4

รวม 14 100.0

ตาราง 4.5 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางในความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบ
ขอดี / ขอเสีย ของการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม สวนใหญรับทราบขอดี /
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ขอเสีย ของการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม รอยละ 78.6 ซึ่งจากการสัมภาษณทํา
ใหทราบวาขอมูล ขอดี / ขอเสีย ของโครงการพัฒนาฯ สามารถทราบไดจากการสอบถามเจาหนาที่ที่มี
สวนเกี่ยวของกับโครงการน้ันๆ เพราะผูนําชุมชนน้ันสามารถเขาถึงภาคราชการและเขาถึงเจาหนาที่ได
งายกวากลุมประชาชนทั่วไป

ตาราง 4.6 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการจัดทําโครงการ
พัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ
รับทราบ 2 14.3
ไมรับทราบ 12 85.7

รวม 14 100.0

ตาราง 4.6 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางในความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบถึง
ปญหาและอุปสรรคของการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ผูนําชุมชนเกือบ
ทั้งหมด ไมไดรับทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม รอยละ 85.7 เหตุเพราะการดําเนินงานโครงการพัฒนาฯ ถูกจัดทําและดําเนินงานโดย
หนวยงานของเทศบาลเปนสวนใหญ มีผูรับผิดชอบโครงการ ผูปฏิบัติการและงบประมาณเบ็ดเสร็จทํา
ใหผูนําชุมชนและประชาชนทั่วไปไมทราบถึงปญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการดําเนินงาน

ตาราง 4.7 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับรูขอมูลการพัฒนา พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ
ไดรับรูขอมูล 14 100.0
ไมไดรับรูขอมูล 0 0

รวม 14 100.0
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จําแนกความคิดเห็นผูนําชุมชนของผูนําชุมชนตอการรับรูขอมูลการพัฒนา พื้นที่สี่เหลี่ยมคู
เมืองเชียงใหม ผูนําชุมชนทั้ง 14 ชุมชน สามารถรับรูขอมูลการพัฒนา พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมได
ทุกชุมชน จากการสัมภาษณสามารถรับรูไดจากสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุกระจายเสียงและสิ่งพิมพ
ตางๆ รวมถึงการเขารวมประชุมในแตละเดือนดวย (ดูตาราง 4.7 ประกอบ)

ตาราง 4.8 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการมีสวนรวมประชุมเสนอปญหาความตองการ เสนอแนะ
แนวทางการแกปญหาและวิธีการในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ
ไดมีสวนรวม 14 100.0
ไมไดมีสวนรวม 0 0

รวม 14 100.0

จําแนกความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการมีสวนรวมประชุมเสนอปญหาความตองการ
เสนอแนะแนวทางการแกปญหาและวิธีการในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม แสดงใหทราบ
วา สวนใหญมีสวนรวมทุกชุมชน จากการสัมภาษณพบวาการเสนอปญหาและความตองการตอการ
พัฒนาน้ัน จะจัดใหมีขึ้นโดยกระบวนการจัดทําประชาคมซึ่งโดยสวนใหญผูนําชุมชนจะเปนแกนนําใน
การจัดเวทีประชาคมโดยรวมกับหนวยงานของรัฐหรือเทศบาล(ดูตาราง 4.8 ประกอบ)

ตาราง 4.9 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการติดตามและรับรูขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สี่ เหลี่ยม
คูเมืองเชียงใหม

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ
ไดติดตามและรับรูขาวสาร 13 92.9
ไมไดติดตามและรับรูขาวสาร 1 7.1

รวม 14 100.0
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ตาราง 4.9 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางในความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการติดตามและ
รับรูขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม สวนใหญติดตามและรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
การพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม รอยละ 92.9 จากการสัมภาษณทําใหทราบวาเปนเหตุผล
เดียวกันกับตาราง 4.7 เพราะมีหลายชองทางในการรับรูขาวสารการพัฒนาฯ โทรทัศน วิทยุและสิ่งพิมพ
รวมถึงการแจงขาวสารในบางเดือนของการประชุม

ตาราง 4.10 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ
ไดมีสวนรวม 14 100.0
ไมไดมีสวนรวม 0 0

รวม 14 100.0

ในการแสดงความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา พื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ทําใหทราบวาผูนําชุมชนไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา ทุกชุมชน เหตุ
เพราะการมีสวนรวมในความเขาใจของผูนําชุมชนมุงไปที่การมีสวนรวมโดยรวมไมไดแบงเปน 4
ขั้นตอนตามทฤษฏีการมีสวนรวมดังน้ันขอมูลจึงปรากฏวาการเขาไปมีสวนรวมเพียงขั้นตอนใดขั้นตอน
หน่ึงผูนําชุมชนก็ตอบวามีสวนรวมแลว ดังปรากฏขอมูลในตาราง (ดูตาราง 4.10 ประกอบ)

ตาราง 4.11 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดใหขอมูลเกี่ยวกับชุมชนแกเจาหนาที่เพื่อประโยชนใน
การพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ
ไดใหขอมูล 14 100.0
ไมไดใหขอมูล 0 0

รวม 14 100.0
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จากขอมูลการแสดงความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดใหขอมูลเกี่ยวกับชุมชนแก
เจาหนาที่เพื่อประโยชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม สวนใหญไดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ชุมชนแกเจาหนาที่ทุกชุมชน จากการสัมภาษณพบวาการใหขอมูลตอเจาหนาที่ในการพัฒนาน้ัน จะจัด
ใหมีขึ้นโดยกระบวนการจัดทําประชาคมซึ่งโดยสวนใหญผูนําชุมชนจะเปนแกนนําในการจัดเวที
ประชาคมโดยรวมกับหนวยงานของรัฐหรือเทศบาลรวมทั้งการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมมาในภาย
หลังจากมีการประชาคมโดยหนวยงานของรัฐจะสอบถามขอมูลมาโดยตรงกับผูนําชุมชน ซึ่งสอดคลอง
สัมพันธกับตารางการใหขอมูลแกเจาหนาที่ในแบบสอบถามของประชาชนโดยขอมูลจากแบบสอบถาม
ระบุวา ผูนําชุมชนเปนผูใหขอมูลแทน(ดูตาราง 4.11 ประกอบ)

ตาราง 4.12 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในชุมชน
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ
ไดพูดคุยแลกเปลี่ยน 14 100.0
ไมไดพูดคุยแลกเปลี่ยน 0 0

รวม 14 100.0

การจําแนกความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนใน
ชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ทั้ง 14 ชุมชน ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับคนในชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมทุกชุมชน จากการสัมภาษณทําให
ทราบวาผูนําชุมชนใชโอกาสตางๆ ในการพบปะชาวบานสอบถามแลกเปลี่ยนกันถึงโครงการพัฒนา
ตางๆ ที่ดําเนินการอยู อาจเปนชวงเทศกาล เชน การทําบุญเมืองหรืองานประเพณีอ่ืนๆ ที่มีผูคนมีโอกาส
มารวมตัวกัน (ดูตาราง 4.12 ประกอบ)
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ตาราง 4.13 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการมีสวนรวมในการประเมินผลสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ
มีสวนรวม 2 14.3
ไมมีสวนรวม 12 85.7

รวม 14 100.0

ตาราง 4.13 แสดงความแตกตางทางความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการมีสวนรวมในการ
ประเมินผลสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม สวนใหญไมมีสวนรวม
ในการประเมินผล รอยละ 85.7 จากการสัมภาษณทําใหทราบวาเปนเพราะไมสามารถประเมินผล
กระทบไดเพราะหนวยงานของรัฐไมไดนําเสนอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเปนเพียงการบอกประโยชนของ
โครงการพัฒนาน้ันๆ รวมทั้งไมสามารถประเมินผลกระทบไดดวยตนเองเพราะขาดความรูและ
เคร่ืองมือ

ตาราง 4.14 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดติดตามผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตอการพัฒนา
พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ
ไดติดตาม 8 57.1
ไมไดติดตาม 6 42.9

รวม 14 100.0

ตาราง 4.14 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางในความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตอการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม สวนใหญไดติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตอการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม รอยละ 57.1 แตเกือบคร่ึงหน่ึงของ
ขอมูลไมไดติดตามการดําเนินงานของเจาหนาที่ โดยใหเหตุผลวา ไมไดมีอํานาจหนาที่ในการติดตาม
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การปฏิบัติงานเพราะทุกกิจกรรมการพัฒนาถูกดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐและมีผูคอยติดตาม
ตรวจสอบซึ่งไดรับมอบหมายจากหนวยงานของรัฐอยูแลว

ตอนท่ี 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนตอการพัฒนาพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
ตาราง 4.15 ความสัมพันธระหวางอายุกับการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

อายุ
การมีสวนรวมในการพัฒนา

รวม(คน) (Total%)มีสวนรวม
(คน) (Colum %) ไมมีสวน

รวม(คน) (Colum %)

ตํ่ากวา 25 ป 0 0 0 0 0 0
( Row %) 0 0 0 0 0 0
26 – 35 ป 0 0 0 0 0 0
( Row %) 0 0 0 0 0 0
36 – 45 ป 0 0 0 0 0 0
( Row %) 0 0 0 0 0 0
46 – 60 ป 6 (100%) 0 0 6 0
( Row %) (42.9%) 0 0 0 0 (42.9%)
61 ป ขึ้นไป 8 (100%) 0 0 8 0
( Row %) (57.1%) 0 0 0 0 (57.1%)

รวม 14 (100%) 0 0 14 (100%)

การแจกแจงขอมูลดังปรากฏในตาราง 4.15 สามารถอธิบายไดวาชวงอายุของผูนําชุมชนใน
พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม อยูในชวง 46 ป ถึง 61 ปขึ้นไป และในกลุมของผูนําชุมชนที่เขามามีสวน
รวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมมากที่สุด จะอยูในชวงอายุ 61 ปขึ้นไป รอยละ 57.1 ของ
ผูนําชุมชนทั้งหมด
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ตาราง 4.16 ความสัมพันธระหวางการไดเขาถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมกับการ
รับทราบรายละเอียดของโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

การไดเขาถึง
โครงการพัฒนา

การรับทราบรายละเอียดโครงการพัฒนา รวม
(คน) (Total%)รับทราบ

(คน) (Colum %) ไมรับทราบ
(คน) (Colum %)

ไดเขาถึงโครงการ 10 (71.4%) 4 (28.6%) 14 (100%)
( Row %) (100%) 0 (100%) 0 0 0
ไมไดเขาถึงโครงการ 0 0 0 0 0 0

( Row %) 0 0 0 0 0 0
รวม 10 (71.4%) 4 (28.6%) 14 (100%)

การแจกแจงขอมูลดังปรากฏในตาราง 4.16 แสดงใหทราบวามีผูนําชุมชน จํานวน 10 คน
ที่มีสวนรวมในการรับทราบรายละเอียดของโครงการและมีโอกาสไดเข าถึงโครงการพัฒนาพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม คิดเปน รอยละ 71.4 และ รอยละ 28.6 ไมมีสวนรวมในการรับทราบ
รายละเอียดของโครงการและไมมีโอกาสไดเขาถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ตาราง 4.17 ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมประเมินสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมกับการไดติดตามผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตอการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยม
คูเมืองเชียงใหม

มีสวนรวมประเมิน
สภาพแวดลอม

ไดติดตามประเมินผลของเจาหนาท่ีตอการพัฒนา
รวม
(คน) (Total%)ไดติดตาม

(คน) (Colum %) ไมได
ติดตาม(คน) (Colum %)

มีสวนรวม 0 0 2 (14.3%) 2 (14.3%)
( Row %) 0 0 (33.3%) 0 0 0
ไมมีสวนรวม 8 (57.1%) 4 (28.6%) 12 (85.7%)
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ตาราง 4.17 (ตอ)

มีสวนรวมประเมิน
สภาพแวดลอม

ไดติดตามประเมินผลของเจาหนาท่ีตอการพัฒนา
รวม
(คน) (Total%)ไดติดตาม

(คน) (Colum %) ไมได
ติดตาม(คน) (Colum %)

( Row %) (100%) 0 (66.7%) 0 0 0
รวม 8 (57.1%) 6 (42.9%) 14 (100%)

การแจกแจงขอมูลดังปรากฏในตาราง 4.17 แสดงใหเห็นวาผูนําชุมชนมีสวนรวมในการได
ติดตามการทํางานของเจาที่ตอการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม รอยละ 57.1 แตไมไดมีสวนรวม
ในการประเมินสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม และ ผูนําชุมชน
รอยละ 42.9 ไดมีสวนรวมประเมินสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
และไดติดตามผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตอการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

4.3 ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง
จากการตอบแบบสอบถามงานวิจัยเพื่อประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ผลจากแบบสอบถามมีดังน้ี
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชาชนกลุมเปาหมายในเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
ตอนที่ 2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.1 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่ เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม ในดานการมีสวนรวมศึกษาปญหา

2.2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่ เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม ในดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ

2.3 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่ เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม ในดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน

2.4 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่ เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม ในดานการมีสวนรวมติดตามประเมินผล
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ตอนที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมของประชากรกลุม
ตัวอยางตอการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของประชากรกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
ตาราง 4.18 ขอมูลทั่วไปของประชากรกลุมตัวอยาง

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ
เพศ

ชาย 155 40.1
หญิง 232 59.9

รวม 387 100.0
อายุ

ตํ่ากวา 25 ป 39 10.1
26 – 35 ป 55 14.2
36 – 45 ป 49 12.7
46 – 60 ป 104 26.9
61 ป ขึ้นไป 140 36.2

รวม 387 100.0
สถานภาพสมรส

โสด 153 39.5
สมรส 180 46.5

หยา/หมาย/แยกกันอยู 54 14.0
รวม 387 100.0

ระดับการศึกษา
ตํ่ากวาปริญญาตรี 245 63.3
ปริญญาตรี 112 28.9
สูงกวาปริญญาตรี 30 7.8
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ตาราง 4.18 (ตอ)

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ
รวม 387 100.0

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ี
นอยกวา 5 ป 16 4.1
5 – 10 ป 30 7.8

11 – 15 ป 18 4.7
มากกวา 15 ป 323 83.5

รวม 387 100.0

การแจกแจงขอมูลดังปรากฏในตาราง 4.18 สามารถอธิบายไดวา สวนใหญเปนเพศหญิง
รอยละ59.9 อายุเฉลี่ย 61 ป ขึ้นไป รอยละ 36.2 รองลงมาอยูในชวงอายุ 46 – 60 ป รอยละ 26.9 ซึ่งอายุ
เฉลี่ยสวนใหญเปนชวงอายุในวัยผูสูงอายุ ที่มักจะมีบทบาททางสังคมและการมีสวนรวมทางสังคมนอย
กลุมวัยน้ีมักจะอยูกับบานเลี้ยงลูกหลาน หากมีการรวมกลุมก็มักจะเปนในลักษณะการรวมกลุมทาง
ศาสนา เชน การทําบุญ เขาวัดฟงธรรม กลุมเปาหมายสวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว รอยละ 46.5 และ
สถานภาพโสด รอยละ 39.5 มีระดับการศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาระดับปริญญาตรี รอยละ 63.3 และ
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 28.9, รอยละ7.8 ตามลําดับ สวน
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม พบวาประชาชนสวนใหญ อาศัยอยูในเขตพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม มากกวา 15 ปขึ้นไป รอยละ 83.5

ตอนท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
ตาราง 4.19 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ในดานการ
มีสวนรวมศึกษาปญหา

ระดับการมีสวนรวม จํานวน รอยละ
นอยที่สุด 147 38.0
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ตาราง 4.19 (ตอ)

ระดับการมีสวนรวม จํานวน รอยละ
นอย 109 28.2
ปานกลาง 64 16.5
มาก 26 6.7
มากที่สุด 41 10.6

รวม 387 100.0

ตาราง 4.19 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของระดับการมีสวนรวมองประชาชน ในดาน
การมีสวนรวมศึกษาปญหา อยูในระดับนอยที่สุด รอยละ 38.0 ระดับนอย รอยละ 28.2 ระดับปานกลาง
รอยละ16.5 ระดับมาก รอยละ 6.7 และ ระดับมากที่สุด รอยละ 10.6 จากการใหขอมูลในการแสดงถึง
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมในดานการมีสวนรวม
ศึกษาปญหา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลวามีสวนรวมระดับนอย ดวยเหตุผลตางๆ กัน เชน
ไมมีเวลาเขารวมเพราะตองประกอบอาชีพ ซึ่งอาชีพสวนใหญเปนการคาขายเน่ืองชุมชนเปนแหลงพื้นที่
การทองเที่ยวจึงไมมีการรวมกลุม สวนการรับทราบขอมูลการพัฒนา รับทราบไดนอยมาก สามารถ
รับทราบไดจากการประชาสัมพันธ เชน เสียงตามสายโดยประธานชุมชน สวนประเด็นการไดใหขอมูล
กับเจาหนาที่ สวนใหญไมไดเปนผูใหขอมูลเพราะเจาหนาที่จะขอขอมูลจากผูนําชุมชนโดยตรง

ตาราง 4.20 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ในดานการ
มีสวนรวมในการปฏิบัติ

ระดับการมีสวนรวม จํานวน รอยละ
นอยที่สุด 151 39.0
นอย 75 19.4
ปานกลาง 85 22.0
มาก 21 5.4
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ตาราง 4.20 (ตอ)

ระดับการมีสวนรวม จํานวน รอยละ
มากที่สุด 55 14.2

รวม 387 100.0

ตาราง 4.20 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของระดับการมีสวนรวมองประชาชน ในดาน
การมีสวนรวมในการปฏิบัติ อยูในระดับนอยที่สุด รอยละ 39.0 ระดับนอย รอยละ 19.4 ระดับปานกลาง
รอยละ 22.0 ระดับมาก รอยละ 5.4และ ระดับมากที่สุด รอยละ 14.2 จากการใหขอมูลในการแสดงถึง
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมในดานการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติ สวนใหญผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลวา มีสวนรวมในการปฏิบัติในการพัฒนานอย โดยให
เหตุผลวาจะมีสวนรวมก็ตอเมื่อมีการขอความรวมมือจากหนวยงานของรัฐ ในโอกาสวันสําคัญตางๆ
เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ซึ่งก็จะมีสวนรวมในเร่ืองการขอความรวมมือในการ
รักษาความสะอาด หรือการปลูกตนไม ในการจัดงาน เพราะโดยปกติแลวการพัฒนาในสวนน้ีจะมี
เจาหนาที่ของเทศบาลดําเนินการอยูแลว

ตาราง 4.21 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ในดานการ
มีสวนรวมในการรับผลประโยชน

ระดับการมีสวนรวม จํานวน รอยละ
นอยที่สุด 65 16.8
นอย 112 28.9
ปานกลาง 128 33.1
มาก 72 18.6
มากที่สุด 10 2.6

รวม 387 100.0



73

ตาราง 4.21 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของระดับการมีสวนรวมองประชาชน ในดาน
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน อยูในระดับนอยที่สุด รอยละ 16.8 ระดับนอย รอยละ 28.9 ระดับ
ปานกลาง รอยละ 33.1 ระดับมาก รอยละ 18.6 และ ระดับมากที่สุด รอยละ 2.6 จากการใหขอมูล ในการ
แสดงถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมในดานการรับ
ผลประโยชน สวนใหญผูตอบแบบสอบถามใหเหตุผลวา นอกเหนือจากการคมนาคมที่สะดวกขึ้นและ
ภูมิทัศนที่สวยงามเฉพาะชวงมีงานเทศกาลตางๆ ประชาชนยังไมเห็นผลประโยชนที่จะไดรับชัดเจน
เพราะคุณภาพชีวิตยังเหมือนเดิม รายไดไมเพิ่มขึ้น และคาครองชีพยังคงสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ

ตาราง 4.22 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ในดานการ
มีสวนรวมติดตามประเมินผล

ระดับการมีสวนรวม จํานวน รอยละ
นอยที่สุด 184 47.5
นอย 59 15.2
ปานกลาง 77 19.9
มาก 16 4.1
มากที่สุด 51 13.2

รวม 387 100.0

ตาราง 4.22 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของระดับการมีสวนรวมองประชาชน ในดาน
การมีสวนรวมในการมีสวนรวมติดตามประเมินผล อยูในระดับนอยที่สุด รอยละ 47.5 ระดับนอย
รอยละ 15.2 ระดับปานกลาง รอยละ 19.9 ระดับมาก รอยละ 4.1และ ระดับมากที่สุด รอยละ 13.2
จากการใหขอมูล ในการแสดงถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหมในดานการมีสวนรวมติดตามประเมินผล สวนใหญผูตอบแบบสอบถามใหเหตุผลวา ไมคอย
ไดมีสวนรวมเพราะทางภาครัฐไมไดเปดโอกาสใหมีการติดตาม หรือใชการประเมินแบบไมเปน
ทางการ เชนสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในบางกิจกรรมของการพัฒนา เพราะจะมี
คณะกรรมการตรวจประเมินที่ถูกแตงต้ังโดยเทศบาลเปนผูติดตามประเมินผลโครงการอยูแลว และให
เหตุผลวาเปนเพียงประชาชนไมกลาตรวจสอบการทํางานของรัฐ และเกรงกลัวอิทธิพลมืด
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ตอนท่ี 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมของประชากรกลุมตัวอยางตอการ
พัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
ตารางท่ี 4.23 ความสัมพันธระหวางเพศกับการมีสวนรวมในการรวมศึกษาปญหาในการพัฒนาพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมของประชากรกลุมตัวอยาง

ระดับการ
รวมศึกษา

ปญหา

เพศ
รวม(คน) (Total%)ชาย (คน) (Colum %) หญิง(คน) (Colum %)

นอยที่สุด 65 (44.2%) 82 (55.8%) 147 (38.0%)
( Row %) (41.9%) 0 (35.4%) 0 0 0
นอย 41 (37.6%) 68 (62.4%) 109 (28.2%)
( Row %) (26.5%) 0 (29.3%) 0 0 0
ปานกลาง 32 (50.0%) 32 (50.0%) 64 (16.5%)
( Row %) (20.7%) 0 (13.8%) 0 0 0
มาก 12 (46.2%) 14 (53.8%) 26 (6.7%)
( Row %) (7.7%) 0 (6.0%) 0 0 0
มากที่สุด 5 (12.2%) 36 (87.8%) 41 (10.6%)
( Row %) (3.2%) 0 (15.5%) 0 0 0

รวม 155 (40.1%) 232 (59.9%) 387 (100%)

การแจกแจงขอมูลดังปรากฏในตาราง 4.23 แสดงใหเห็นวาประชากรกลุมตัวอยางเพศหญิง
มีสวนรวมในการรวมศึกษาปญหาในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมมากกวาเพศชาย รอยละ
59.9 แตสวนใหญเขามามีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุดทั้งเพศชายและเพศหญิง รอยละ 38.0 โดยเพศ
ชายเขามามีสวนรวม รอยละ 44.2 และเพศหญิงเขามามีสวนรวม รอยละ 55.8
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4.4 สรุปการวิเคราะหผลการศึกษา
4.4.1 ระดับของการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นท่ีสี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ของประชาชนท่ี

อาศัยอยูพื้นท่ีสี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณผูนําชุมชน ทําให

ทราบวาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ในดานการมีสวนรวมใน
การศึกษาปญหา ถาเปนในสวนของประชาชนทั่วไปสวนใหญอยูในระดับนอยที่สุด โดยไดใหเหตุผล
ตางๆ กัน เชน ไมมีเวลาตองประกอบอาชีพ ในสวนการรับทราบขอมูลการพัฒนา รับทราบไดนอยมาก
ซึ่งสามารถรับทราบไดจากการประชาสัมพันธ เชน เสียงตามสายโดยประธานชุมชน ประเด็นการไดให
ขอมูลกับเจาหนาที่ สวนใหญไมไดเปนผูใหขอมูลเพราะเจาหนาที่จะขอขอมูลจากผูนําชุมชนโดยตรง
ซึ่งผกผันกับระดับการมีสวนรวมในดานการศึกษาปญหาในสวนของผูนําชุมชน ที่มีระดับการมีสวน
รวมในการศึกษาปญหาอยูในระดับมาก ผูนําชุมชนสามารถเขาถึงรายละเอียดและรับทราบขอมูลการ
จัดทําโครงการการตางๆ เพื่อการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมมากกวาประชาชนทั่วไปเปนผล
มากจากปจจัยดานบทบาททางสังคมของผูนําชุมชนที่เปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการในการดําเนิน
กิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ผูนําชุมชนสามารถเขาถึงรายละเอียดตางๆ ของ
โครงการไดงายกวาประชาชนทั่วไป ยังไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารที่ทางเทศบาลจัดทําเปนสรุป
โครงการแลวสงใหผูนําชุมชนในแตละแหงรวมถึงการแจงใหทราบในการประชุมประจําเดือนใน
บางคร้ัง ระดับการมีสวนรวมในการศึกษาปญหาในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมของ
ประชาชนทั่วไปมีระดับนอยกวาการมีสวนรวมของผูนําชุมชน สวนระดับการมีสวนรวมในการพัฒนา
พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ในดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ในสวนของประชาชนทั่วไปมีสวน
รวมในดานการปฏิบัติสวนใหญอยูในระดับนอยที่สุด ซึ่งจะมีโอกาสมีสวนรวมก็ตอเมื่อมีการขอความ
รวมมือจากหนวยงานของรัฐ ในโอกาสวันสําคัญตางๆ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
ซึ่งก็จะมีสวนรวมในเร่ืองการขอความรวมมือในการรักษาความสะอาด หรือการปลูกตนไม ในการจัด
งาน เพราะโดยปกติแลวการพัฒนาในสวนน้ีจะมีเจาหนาที่ของเทศบาลดําเนินการอยูแลว ในสวนของ
ผูนําชุมชนก็เชนกัน สวนใหญเกือบทั้งหมดไมไดรับทราบถึงปญหาและอุปสรรครวมถึงการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติของการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม เหตุเพราะการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาฯ ถูกจัดทําและดําเนินงานโดยหนวยงานของเทศบาลเปนสวนใหญ มีผูรับผิดชอบ
โครงการ ผูปฏิบัติการและงบประมาณเบ็ดเสร็จทําใหผูนําชุมชนและประชาชนทั่วไปไมทราบถึงปญหา
และอุปสรรครวมถึงในขั้นตอนตางในการการดําเนินงาน สวนระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่
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สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ในดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ประชาชนรวมถึงผูนําชุมชนมี
สวนรวมอยูในระดับปานกลาง โดยใหเหตุผลวา นอกเหนือจากการคมนาคมที่สะดวกขึ้นและภูมิทัศนที่
สวยงามเฉพาะชวงมีงานเทศกาลตางๆ ประชาชนยังไมเห็นผลประโยชนที่จะไดรับชัดเจน เพราะ
คุณภาพชีวิตยังเหมือนเดิม รายไดไมเพิ่มขึ้น และคาครองชีพยังคงสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้งไม
สามารถประเมินผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
เพราะหนวยงานของรัฐไมไดนําเสนอผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นไมวาจะเปนดานบวกหรือดานลบ
ประชาชนเพียงแตไดรับทราบขอมูลที่กลาวถึงประโยชนหรือผลที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการ
พัฒนาน้ันๆ รวมทั้งไมสามารถประเมินผลกระทบไดดวยตนเองเพราะขาดความรูและเคร่ืองมือ ดังน้ัน
การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจึงมองเห็นไดไมชัดเจนนัก และระดับการมีสวนรวมในการ
พัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ในดานการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล ในสวนของ
ประชาชนทั่วไปสวนใหญอยูในระดับนอยที่สุด ใหเหตุผลวา ไมคอยไดมีสวนรวมเพราะทางภาครัฐ
ไมไดเปดโอกาสใหมีการติดตาม หรือใชการประเมินแบบไมเปนทางการ เชนสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนในบางกิจกรรมของการพัฒนา เพราะจะมีคณะกรรมการตรวจประเมินที่ถูกแตงต้ังโดย
เทศบาลเปนผูติดตามประเมินผลโครงการอยูแลว และใหเหตุผลวาเปนเพียงประชาชนไมกลาตรวจสอบ
การทํางานของรัฐ เกรงกลัวอิทธิพลมืด ในสวนของผูนําชุมชนเกือบคร่ึงหน่ึงของขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณทําใหทราบวาผูนําชุมชนไมไดติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ โดยใหเหตุผล
วา ไมไดมีอํานาจหนาที่ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพราะทุกกิจกรรมการพัฒนาถูก
ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐและมีผูคอยติดตามตรวจสอบซึ่งไดรับมอบหมายจากหนวยงานของรัฐ
อยูแลว

4.4.2 ปจจัยท่ีสัมพันธกับระดับของการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นท่ีสี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม ของประชาชนท่ีอาศัยอยูพื้นสี่เหลี่ยมท่ีคูเมืองเชียงใหม

ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม มีดวยกัน 3 ปจจัย คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก
อายุ เพศ ในดานปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดแก อายุ เพศ จากการศึกษาพบวาอายุเฉลี่ยของประชาชนทั่วไป
สวนใหญ อายุ 61 ปขึ้นไป ซึ่งเปนชวงอายุในวัยผูสูงอายุ ที่มักจะมีบทบาททางสังคมและการมีสวนรวม
ทางสังคมนอย กลุมวัยน้ีมักจะอยูกับบานเลี้ยงลูกหลาน หากมีการรวมกลุมก็มักจะเปนในลักษณะการ
รวมกลุมทางศาสนา เชน การทําบุญ เขาวัดฟงธรรม เปนสวนใหญ ในสวนของผูนําชุมชน พบวาสวน
ใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 61 ป ขึ้นไป จะเปนผูสูงอายุเปนสวนมากซึ่งจะแตกตางจากกลุมผูสูงอายุใน
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สวนของประชาชนทั่วไปเน่ืองจากผูนําชุมชนสวนใหญเปนขาราชการที่เกษียณอายุการทํางานแลวแตยัง
มีความตองการชวยเหลือพัฒนาสังคมและพื้นที่ที่ตนเองอยูอาศัย ดังน้ันจึงพบวาผูนําชุมชนสวนใหญจะ
เปนผูมีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ 2) ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก การศึกษา อาชีพ รายได และการเปน
สมาชิกกลุม ในดานปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก การศึกษา อาชีพ รายได และการเปนสมาชิกกลุม
จากการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และมีบทบาททาง
สังคมเฉพาะบุคคล กลาวคือ อาชีพสวนใหญเปนการคาขายเน่ืองชุมชนเปนแหลงพื้นที่การทองเที่ยวจึง
ไมมีการรวมกลุม การเปนสมาชิกกลุมหรือเปนผูนํากลุม มักจะพบสวนนอย ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอการ
เขาถึงโครงการพัฒนาตางๆ ของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในสวนของผูนําชุมชนมีการศึกษาใน
ระดับที่สูงคือต้ังแตปริญญาตรีขึ้นไป สวนใหญเปนขาราชการที่เกษียณอายุการทํางาน อาสาเขามาเปน
ประธานชุมชนโดยไมมีคาตอบแทนชี้ใหเห็นวาผูสูงอายุที่มีการศึกษาสูงกลุมน้ีมีจิตสาธารณะที่ดีตอ
สังคม และ 3) ปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การรับขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคลในดานปจจัยดาน
การสื่อสาร ไดแก การรับขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล ประชาชนสวนใหญไดรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมจากทางผูนําชุมชน ผานทางตัว
ผูนําชุมชนเองและจากทางเสียงตามสายของชุมชน การรับขอมูลอาจไมครบถวน ในสวนของผูนําชุมชน
ในเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ทั้ง 14 ชุมชน สามารถรับรูขอมูลการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหมไดทุกชุมชนจากแหลงตางๆ เชน การอานเอกสารรายงาน สิ่งพิมพตางๆ รวมถึงการเขารวม
ประชุมในแตละเดือนดวย นอกจากน้ีการสื่อสารที่ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมอีกทางน้ันโดย
กระบวนการจัดทําประชาคมซึ่งโดยสวนใหญผูนําชุมชนจะเปนแกนนําในการจัดเวทีประชาคมโดย
รวมกับหนวยงานของรัฐหรือเทศบาล

4.4.3 ขอเสนอแนะของประชาชนท่ีอาศัยอยูพื้นท่ีสี่เหลี่ยมคูเมืองถึงแนวทางในการพัฒนา
พื้นท่ีสี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมอยางย่ังยืน

จากการศึกษาพบวาประชาชนไดใหขอเสนอแนะกับหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการ
พัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ประเด็นที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมดังน้ี

ประเด็นการมีสวนรวมในการวางแผน การทําประชาคมของเทศบาลนครเชียงใหม ควร
จะตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบทั่วถึง โดยไมไดอาศัยชองทางการสื่อสารผานทาง
ผูนําชุมชนหรือเสียงตามสายเพียงเทาน้ัน ควรมีการประชาสัมพันธใหทราบลวงหนาอยางนอย 2
สัปดาห เพื่อใหประชาชนไดเตรียมตัวและมีความพรอมในการเขารวมประชาคม ในเร่ืองเวลาและ
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สถานที่ ควรดําเนินการโดยยึดประชาชนสะดวกเปนศูนยกลางเน่ืองจากเปนกลุมคนจํานวนมากในการ
แสดงความคิดเห็น

ประเด็นการมีสวนรวมในการปฏิบัติ ประชาชนสวนใหญใหขอคิดเห็นวา การปฏิบัติงาน
ตามโครงการพัฒนาโดยเจาหนาที่ของทางเทศบาลน้ันเหมาะสมแลว หากตองการการมีสวนรวมของ
ประชาชนในขั้นตอนน้ีอาจกระทําไดในรูปแบบการประชาคมกอนทําโครงการ ระหวางดําเนินการทํา
โครงการและหลังจากการทําโครงการเสร็จสิ้น เพื่อใหประชาชนได รับทราบถึงขอมูลการพัฒนาทุก
ขั้นตอน จะไดตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินโครงการ และใหความรวมมืออํานวยความสะดวก
ระหวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนอยางดี

ประเด็นการรวมรับผลประโยชน ประชาชนไดใหขอเสนอวาแตเดิมการมีสวนรวมในดาน
การรับผลประโยชนของประชาชนมีเพียงไดรับขอมูลวาหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการพัฒนาแลว
จะไดประโยชนอะไรบางแตมิไดมีการตรวจสอบใหเห็นเปนรูปธรรมวาประชาชนไดรับผลประโยชน
จากการการดําเนินโครงการพัฒนาน้ันอยางแทจริงหรือไม รวมถึงไมไดมีการศึกษาถึงผลกระทบทั้งดาน
บวกหรือดานลบที่ เกิดขึ้นหลังการพัฒนา หนวยงานควรใหขอเท็จจริงใหครอบคลุมทุกดานแก
ประชาชน

ประเด็นการรวม ติดตามและประเมินผลประชาชนไดเสนอแนะวาที่ผานมาไมไดมีบทบาท
ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเลย เน่ืองจากทางหนวยงานของรัฐจะมีคณะกรรมการเขา
มาติดตามและประเมินผลเอง ซึ่งมักไมมีหนวยงานภาคประชาชนเขาไปตรวจสอบรวมดวย จึงอยากให
ทางหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน จัดรูปแบบการใหประชาชนเขามามีสวนรวมติดตามอยาง
ชัดเจน


