
บทท่ี 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาของกลุมตัวอยางปรากฏผลดังน้ี
5.1.1 ระดับของการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นท่ีสี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

5.1.1.1 ผูนําชุมชน
การมีสวนรวมในดานการศึกษาปญหาอยูในระดับมาก เพราะสามารถเขาถึง

รายละเอียดและรับทราบขอมูลการจัดทําโครงการตางๆ ไดมากกวาประชาชนทั่วไป และยังไดรับ
ขอมูลในรูปแบบเอกสารที่ทางเทศบาลจัดทําเปนสรุปโครงการแลวสงใหผูนําชุมชนในแตละแหง
รวมถึงการแจงใหทราบในการประชุมประจําเดือน

การมีสวนรวมในการปฏิบัติสวนใหญอยูในระดับนอยที่สุด ซึ่งจะมีโอกาสมีสวน
รวมก็ตอเมื่อมีการขอความรวมมือจากหนวยงานของรัฐ ในโอกาสวันสําคัญตางๆ เชน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ซึ่งก็จะมีสวนรวมในเร่ืองการขอความรวมมือในการรักษาความ
สะอาด หรือการปลูกตนไม ในการจัดงาน เพราะโดยปกติแลวการพัฒนาในสวนน้ีจะมีเจาหนาที่
ของเทศบาลดําเนินการอยูแลว

การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง โดยให
เหตุผลวา นอกเหนือจากการคมนาคมที่สะดวกขึ้นและภูมิทัศนที่สวยงามเฉพาะชวงมีงานเทศกาล
ตางๆ ยังไมเห็นผลประโยชนที่จะไดรับชัดเจน เพราะคุณภาพชีวิตยังเหมือนเดิม รายไดไมเพิ่มขึ้น
และคาครองชีพยังคงสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ

การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ ผูนําชุมชน
คร่ึงหน่ึงไมไดติดตามการดําเนินงานโดยใหเหตุผลวา ไมไดมีอํานาจหนาที่ในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพราะทุกกิจกรรมการพัฒนาถูกดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐและมีผู
คอยติดตามตรวจสอบซึ่งไดรับมอบหมายจากหนวยงานของรัฐอยูแลว ซึ่งหมายถึงผูนําชุมชนอีก
คร่ึงหน่ึงน่ันเอง

5.1.1.2 ประชาชนทั่วไป
ในดานการมีสวนรวมในการศึกษาปญหา สวนใหญอยูในระดับนอยที่สุด ไดให

เหตุผลตางๆ กัน เชน ไมมีเวลาตองประกอบสัมมาอาชีพ สวนการรับทราบขอมูลการพัฒนา
รับทราบไดนอยมาก สามารถรับทราบไดจากการประชาสัมพันธ เชน เสียงตามสายโดยประธาน
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ชุมชน สวนประเด็นการไดใหขอมูลกับเจาหนาที่ สวนใหญไมไดเปนผูใหขอมูลเพราะเจาหนาที่จะ
ขอขอมูลจากผูนําชุมชนโดยตรง

ในดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ สวนใหญอยูในระดับนอยที่สุด จะมีสวนรวมก็
ตอเมื่อมีการขอความรวมมือจากหนวยงานของรัฐ ในโอกาสวันสําคัญตางๆ เชน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ซึ่งก็จะมีสวนรวมในเร่ืองการขอความรวมมือในการรักษาความ
สะอาด หรือการปลุกตนไม ในการจัดงาน เพราะโดยปกติแลวการพัฒนาในสวนน้ีจะมีเจาหนาที่
ของเทศบาลดําเนินการอยูแลว

ในดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน สวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยให
เหตุผลวา นอกเหนือจากการคมนาคมที่สะดวกขึ้นและภูมิทัศนที่สวยงามเฉพาะชวงมีงานเทศกาล
ตางๆ ประชาชนยังไมเห็นผลประโยชนที่จะไดรับชัดเจน เพราะคุณภาพชีวิตยังเหมือนเดิม รายได
ไมเพิ่มขึ้น และคาครองชีพยังคงสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ

ในดานการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล สวนใหญอยูในระดับนอยที่สุด ให
เหตุผลวา ไมคอยไดมีสวนรวมเพราะทางภาครัฐไมไดเปดโอกาสใหมีการติดตาม หรือใชการ
ประเมินแบบไมเปนทางการ เชนสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในบางกิจกรรมของการ
พัฒนา เพราะจะมีคณะกรรมการตรวจประเมินที่ถูกแตงต้ังโดยเทศบาลเปนผูติดตามประเมินผล
โครงการอยูแลว และใหเหตุผลวาเปนเพียงประชาชนไมกลาตรวจสอบการทํางานของรัฐ เกรงกลัว
อิทธิพลมืด

5.1.2 ปจจัยท่ีสัมพันธกับระดับของการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นท่ีสี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม

5.1.2.1 ผูนําชุมชน
1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ พบวาสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 61 ป

ขึ้นไป สวนใหญเปนขาราชการที่เกษียณอายุการทํางานแลวแตยังมีความตองการชวยเหลือพัฒนา
สังคมและพื้นที่ที่ตนเองอยูอาศัย ดังน้ันจึงพบวาผูนําชุมชนสวนใหญจะเปนผูมีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ

2) ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก การศึกษา อาชีพ รายได และการเปนสมาชิก
กลุม พบวาผูนําชุมชนมีการศึกษาในระดับที่สูงคือต้ังแตปริญญาตรีขึ้นไป  สวนใหญเปนขาราชการ
ที่เกษียณอายุการทํางาน อาสาเขามาเปนประธานชุมชนโดยไมมีคาตอบแทนชี้ใหเห็นวาผูสูงอายุที่มี
การศึกษาสูงกลุมน้ีมีจิตสาธารณะที่ดีตอสังคม
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3) ปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การรับขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคลพบวา
ผูนําชุมชนในเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ทั้ง 14 ชุมชน สามารถรับรูขอมูลการพัฒนาพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมไดทุกชุมชนจากแหลงตางๆ เชน การอานเอกสารรายงาน สิ่งพิมพตางๆ
รวมถึงการเขารวมประชุมในแตละเดือนดวย

5.1.2.1 ประชาชนทั่วไป
1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ จากการศึกษาพบวาอายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง

สวนใหญ อายุ 61 ปขึ้นไป ซึ่งเปนชวงอายุในวัยผูสูงอายุ ที่มักจะมีบทบาททางสังคมและการมีสวน
รวมทางสังคมนอย กลุมวัยน้ีมักจะอยูกับบานเลี้ยงลูกหลาน หากมีการรวมกลุมก็มักจะเปน
ในลักษณะการรวมกลุมทางศาสนา เชน การทําบุญ เขาวัดฟงธรรม เปนสวนใหญ

2) ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก การศึกษา อาชีพ รายได และการเปนสมาชิก
กลุม จากการศึกษาพบวา การศึกษาสวนใหญอยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และมีบทบาททางสังคม
เฉพาะบุคคล กลาวคือ อาชีพสวนใหญเปนการคาขายเน่ืองชุมชนเปนแหลงพื้นที่การทองเที่ยวจึงไม
มีการรวมกลุม การเปนสมาชิกกลุมหรือเปนผูนํากลุม มักจะพบสวนนอย ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอการ
เขาถึงโครงการพัฒนาตางๆของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

3) ปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การรับขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล
ประชาชนสวนใหญไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหมจากทางผูนําชุมชน ผานทางตัวผูนําชุมชนเองและจากทางเสียงตามสายของชุมชน ซึ่งการ
รับขอมูลอาจเกิดการตกหลน การรับขอมูลไมครบถวนเกิดขึ้นได

5.1.3 ขอเสนอแนะของประชาชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบพื้นท่ีสี่เหลี่ยมคูเมืองถึงแนวทางใน
การพัฒนาพื้นท่ีสี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมอยางย่ังยืน

จากการศึกษาพบวาประชาชนไดใหขอเสนอแนะกับหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ
ในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ไดรับทราบขอมูลที่เปนผลจากการใหขอมูลของทาง
หนวยงานเทศบาลนครเชียงใหม วาหากมีการทําประชาคมของเทศบาลนครเชียงใหม ควรจะตองมี
การประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบทั่วถึง โดยไมไดอาศัยชองทางการสื่อสารผานทางผูนํา
ชุมชนหรือเสียงตามสายเพียงเทาน้ัน และควรมีการประชาสัมพันธใหทราบลวงหนาอยางนอย 2
สัปดาห เพื่อใหประชาชนไดเตรียมตัวและมีความพรอมในการเขารวมประชาคม ในเร่ืองเวลาและ
สถานที่ ควรดําเนินการโดยยึดประชาชนสะดวกเปนศูนยกลางเน่ืองจากเปนกลุมคนจํานวนมากใน
การแสดงความคิดเห็น
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากขอสรุปในสวนของผูนําชุมชนในการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง

เชียงใหม สวนใหญไดใหความคิดเห็นอยูในทิศทางที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาในประเด็น
ตางๆ มากกวาในสวนของประชาชนที่ไดแสดงความคิดเห็นของการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม อยูในระดับปานกลางถึงนอยที่สุดเปนสวนใหญ อาจเปนผลจากปจจัยดาน
บทบาททางสังคมของผูนําชุมชนที่เปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการในการดําเนินกิจกรรมโครงการ
พัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในเร่ืองของปจจัยที่ทําใหเกิดการมี
สวนรวม การที่ชุมชนจะเขามามีสวนรวมน้ัน มีปจจัยที่สงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวม ซึ่งมี
นักวิชาการไดเสนอแนวคิด การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบวา อายุ
เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายไดและระยะเวลาการอยูอาศัยในทองถิ่น
มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน (Koufman, 1949) นอกจากน้ี ประยูร
ศรีประสาธน (2542) ไดนําเสนอปจจัยของการมีสวนรวม วาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม มีดวยกัน
3 ปจจัย คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก การศึกษา อาชีพ
รายได และการเปนสมาชิกกลุม และปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การรับขาวสารจากสื่อมวลชนและ
สื่อบุคคล จากการศึกษาทําใหทราบวาการเปนสมาชิกกลุมหรือการมีบทบาททางสังคมสงผลตอ
ระดับการมีสวนรวม กลาวคือผูนําชุมชนเปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการในการดําเนินกิจกรรม
โครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ทําใหสามารถเขาถึงโครงการ รับรูขอมูล มีสวนรวม
ประชุมเสนอปญหาความตองการ เสนอแนะแนวทางการแกปญหาและวิธีการในการพัฒนาพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม รวมถึงไดมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยม
คูเมืองเชียงใหม ซึ่งแตกตางจากประชาชนทั่วไปที่รับรูขาวสารตางๆ ในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยม
คูเมืองเชียงใหม ผานทางผูนําชุมชนไมวาจะเปนจากเสียงตามสายที่ผูนําชุมชนเปนผูถายทอดหรือการ
ไดรับขอมูลโดยตรงจากผูนําชุมชนเทาน้ัน จึงควรจะมีการทําประชาคมในชุมชนเพื่อลดปญหาการ
เขาถึงและการมีสาวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมของประชาชนในโอกาส
ตอไป ทั้ง น้ีการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่ เหลี่ยมคู เมืองเชียงใหมที่ เกิดจากแนวคิด
ความตองการของคนในชุมชนสวนใหญ จะกอใหเกิดเปนการพัฒนาแบบยั้งยืน ซึ่งจะสอดคลองกับ
แนวคิดทฤษฎีของการพัฒนา (อภิชาติ  ดําดี, 2552) ที่กลาวไววาการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพน้ัน
จะเนนไปที่ประชาชนเปนหลัก โดยทฤษฏีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเนนใหประชาชนพึ่งพาตนเองได
การใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งเชื่อวาถานํามาประกอบในการพิจารณาเพื่อกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาแลวจะทําใหเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ความเทาเทียมกันของ
ประชาชนที่จะไดรับโอกาสในการพัฒนานโยบายสาธารณะรวมถึงการกระจายอํานาจ ซึ่งเปน
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วิธีการบริหารการพัฒนาแบบใหมหรือเรียกวาเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน นอกจากน้ี
(อภิญญา  กังสนารักษ, 2544 ) ชุมชนจะตองมีสวนรวมใน 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีสวนรวมในการริเร่ิม
โครงการ รวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน รวมตัดสินใจกําหนดความตองการ
และรวมลําดับความสําคัญของความตองการ 2) การมีสวนรวมในขั้นการวางแผน กําหนด
วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหลงวิทยากรที่จะใชใน
โครงการ 3) การมีสวนรวมในขั้นตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชนใหแกโครงการ โดยรวม
ชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงาน 4) การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ
เพื่อใหรูวาผลจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยสามารถกําหนดการ
ประเมินผลเปนระยะตอเน่ืองหรือประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได ดังน้ัน การทํา
ประชาคมเพื่อคนหาปญหา แนวทางการแกปญหาที่สอดคลองกับความตองการและบริบทของชุมชน
รวมถึงการรวมเสนอแผนงาน/โครงการในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม เพื่อใหประชาชน
เกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนา เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการก็จัดใหชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการประเมินผล เพื่อใหการพัฒนาและแกไขปญหาสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง แนวทางการพัฒนาที่ประสบความสําเร็จน้ันตองเนนหลักการการพัฒนา
อยางยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การพัฒนาที่ทําใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองได
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยูทามกลางสภาพแวดลอมและสังคมที่ดีงาม เขมแข็งพอที่จะชวยเหลือผูอ่ืน
และเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ (อภิชาติ  ดําดี, 2552)

5.3 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
จากการศึกษาในคร้ังน้ีไดใหขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแกไขและควรใหการ

สนับสนุน ในการที่จะใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม เพื่อเปน
ประโยชนในการดําเนินงานตอไป

1) การจัดทําประชาคมในการจัดทําแผนการพัฒนารวมกับคนในชุมชน เพื่อใหได
รับทราบปญหาและความตองการในการจะพัฒนาพื้นที่สี่ เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมควรปฏิบัติอยาง
จริงจัง ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาอยางตอเน่ือง อยางนอย 2 สัปดาห กอนการ
ประชาคมและควรจัดหาสถานที่ ที่เหมาะสม สะดวกตอประชาชนกลุมใหญที่จะสามารถเดิน
ทางเขารวมการประชาคมได

2) การใหขอมูลขาวสารในการประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ ควรจัดทําในหลายๆ
รูปแบบเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงกิจกรรมของโครงการพัฒนาไดหลายชองทางและมากขึ้น
เพื่อใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมอยางยั้งยืน



84

3) เน่ืองจากมีขอจํากัดในเร่ืองขอเท็จจริงในการใหขอมูลของกลุมเปาหมาย ที่มี
ผลประโยชนทางการเมืองเขามาเกี่ยวของ มีการแบงพรรค แบงพวก ซึ่งแตกตางกันในแตละชุมชน
หากชุมชนใดสนับสนุนกลุมทางการเมืองของนายกเทศมนตรี ก็จะใหขอคิดเห็นในทิศทางบวก
แตถาหากเปนชุมชนที่ไมไดสนับสนุนทางการเมืองของนายกเทศมนตรี การแสดงขอคิดเห็นหรือ
การใหขอมูลก็จะเปนไปในทิศทางลบหรือใหขอมูลนอย ทําใหเกิดอคติในการใหขอมูล ซึ่งก็มีผลใน
การนํามาประมวลผลและแปลผลขอมูลได จึงควรใหมีการชี้แจงนโยบายใหเปนไปในทิศทางของ
หนวยงาน ไมมุงนําเสนอในทิศทางของการใหคํามั่นสัญญาจากทางการเมือง

4) ควรสรางจิตสํานึกใหประชาชนไดตระหนักวา ชุมชนเปนของทุกคนที่จะตองเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนา มิไดเปนบทบาทของคนกลุมใดกลุมหน่ึงเทาน้ัน


