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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการ การมีส่วนร่วมของประชาคม
ในการพฒันาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของเทศบาลต าบล ในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้ด าเนินเป็น             
ไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

กลุ่มตวัอยา่งคือประชาคมต าบลและขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินในเทศบาลต าบลขนาดเล็กและ
ขนาดกลางในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนทั้งส้ิน 115 แห่ง โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Random Sampling) กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 289 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าสถิติ T-test 
ท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Window (Statistic Package for 
Social Sciences) และน าแนวทางการแกไ้ขปัญหาให้ผูเ้ช่ียวชาญเรียงล าดบัความส าคญั เพื่อจดัท าเป็น
แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนเป็นล าดบัแรก 

ผลการศึกษาพบวา่ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจดัท าแผนพฒันาสามปี
เทศบาลต าบลขนาดเล็กพบวา่เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการท่ีจะตอ้งด าเนินการซ่ึงคณะกรรมการ
ในการจัดท าแผนมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดท าแผนมาก ส่วนเทศบาลต าบลขนาดกลาง               
พบว่าประชาชนคิดว่าเป็นหน้าท่ีของตวัแทนชุมชนในการประชุมระดมความคิดและประชาคมเกิด
ความเบ่ือหน่ายไม่อยากเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัท าแผนพฒันาเน่ืองจากดา้นกฎหมายกระบวนการไม่มี
ความยืดหยุน่ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาคมท่ีร่วมในการส ารวจเพื่อออกแบบเทศบาลต าบลขนาด
เล็กพบว่าตวัแทนประชาคมมีผลต่อด าเนินการส ารวจ เพื่อก าหนดรูปแบบโครงการก่อสร้างในระดบั
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มาก ส่วนเทศบาลต าบลขนาดกลางพบวา่เจา้หนา้ท่ีและประชาคม  ขาดการส่ือสารและการตรวจสอบ
ขอ้มูลสภาพพื้นท่ีของโครงการร่วมกนัท าใหข้อ้มูลท่ีไดม้าไม่ชดัเจนดา้นการมีส่วนร่วมของประชาคม
ท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง  (เฉพาะวิธีการสอบราคา) เทศบาลต าบลขนาดเล็ก พบว่าการ
คัดเลือกประชาคมมาจากชุมชน ไม่ได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ในการท าหน้าท่ี เป็น
คณะกรรมการเปิดซองส่วนเทศบาลต าบลขนาดกลาง พบว่าเจา้หน้าท่ีพสัดุของหน่วยงานขาดการ
อธิบาย ช้ีแจง สร้างความเขา้ใจ โดยเฉพาะลกัษณะงานเหมือนกนัหรือต่างกนัอย่างไรแก่ประชาคม
ก่อนการพิจารณาดา้นการมีส่วนร่วมของประชาคมท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง เทศบาล
ต าบลขนาดเล็กพบวา่คณะกรรมการท่ีมาจากตวัแทนประชาคมมีผลต่อการตรวจรับงานก่อสร้างระดบั
มาก ส่วนเทศบาลต าบลขนาดกลาง พบวา่ประชาคมขาดการพฒันาเทคนิคและเคร่ืองมือการตรวจสอบ
งานก่อสร้าง รวมถึงส่งเสริมองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ืองท าใหข้ั้นตอนปฏิบติังานขาดประสิทธิภาพ 

ข้อค้นพบรูปแบบการจดัการปัญหาพบแนวทางการแก้ไขดังน้ีด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมในการจดัท าแผนพฒันาสามปีเทศบาลต าบลขนาดเล็กให้มีการท าวิจยัชุมชนตนเองทุกปี 
เพื่อไดข้อ้มูลปัญหาท่ีเป็นการวิเคราะห์จากชุมชนส่วนเทศบาลต าบลขนาดกลาง ให้มีการจดัประชุม
เวทีสัญจร ตูรั้บฟังความคิดเห็น การใชแ้บบสอบถาม ในการด าเนินกิจกรรมทุกคร้ังดา้นการมีส่วนร่วม
ของประชาคมท่ีร่วมในการส ารวจเพื่อออกแบบเทศบาลต าบลขนาดเล็ก ก่อนการท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้มีการจดัประชุมช้ีแจงรูปแบบโครงการ ให้ชุมชนทราบ ส่วนเทศบาล
ต าบลขนาดกลาง ให้มีการวางแผนงานดา้นส ารวจ ให้ตรงกบัปฏิทินการจดัท าแผนพฒันาสามปีโดย
เร่ิมตั้งแต่เดือนแรกของปีงบประมาณ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาคมท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการ
จดัซ้ือจดัจา้ง  (เฉพาะวิธีการสอบราคา) เทศบาลขนาดเล็ก ประชาคมต าบลท่ีถูกคดัเลือกจากชุมชนให้
เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ให้พิจารณาคุณสมบติัจากวุฒิการศึกษาท่ีเก่ียวกบังานจา้งในแต่
ละคร้ังส่วนเทศบาลต าบลขนาดกลางให้จดัท าเอกสารส่ิงพิมพ ์คู่มือขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร 
แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบติังานก่อสร้างแต่ละประเภท  ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาคมท่ีร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง เทศบาลต าบลขนาดเล็กใหมี้การจดัประชุมยอ่ยระหวา่งประชาคม
กบัเจา้หนา้ท่ีก่อนการพิจารณาตรวจรับงานจา้งทุกคร้ัง ส่วนเทศบาลต าบลขนาดกลาง ใหจ้ดัท าเอกสาร
ส่ิงพิมพ ์คู่มือขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์มตรวจสอบงานก่อสร้างแต่ละประเภทงาน 
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ABSTRACT 
 

The objective of this case study “Management of Problems in community Participation in 
the Infrastructure Development Process” is to develop the community participation in the 
infrastructure development process in order to operate more effectively and efficiency.  

The sample groups of people are in communities and local authorities in both small and 
medium councils in Chiangmai province, totally 115 councils. The using method is Multi-Stage 
Random Sampling and there are 289 people in the focus groups. T-test independent value in 
Statistic has been used for analytic information. SPSS for Window (Statistic Package for Social 
Sciences) has been used to analysis the surveyed data. There several problems solving of 
management of problems in community from this case study. So those solutions management have 
been ordered by priority from academic experts in order to develop unique solutions that need to be 
resolved urgently. 

In conclusion of problems in community participation case study, the following is main 
problems in both small and medium councils. For the development plan for three years: - in small 
councils found that local authorities should take responsibility in the planing to get more efficiency. 
For medium size, communities think that representative should get involved in meeting for 
brainstorm. Therefore, the inflexibility of laws is the main reason that people do not want to 
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participate.  In term of the participation in designed survey:- for small councils, representatives are 
affecting to the survey of infrastructure defined. For medium size, local authorities and communities 
are lacking of communication and verification of cooperative in project area.   Involve in committee 
of procurement (only the prices) category:- in  small councils, the criteria to choose the 
representatives from communities to join bidding process, are not from their knowledge and 
capability. In medium size, procurement officers do not provide and explain enough about the 
differentiation or similarity of job. About the participation in committee envelope: - in small 
councils, the appoint community leaders are affecting to sign-off of infrastructure project. For 
medium size, communities are lacking of technical development and construction tools. Including to 
continuous improvement   

Following is the management approaches to solve problems for both small and medium 
councils. In term of development plan for three years: - in small municipalities to do their own 
research community every year in order to obtain an analysis of community issues. For medium 
councils, establish the roaming conference stage, provide the inbox messages or publish survey 
forms in order to receive opinions from communities. In term of the participation in designed 
survey: - in small municipalities before the ordinance, the annual budget meeting should be 
addressed in order to inform about the planning to communities. About the involve in committee of 
procurement (only the prices) category:- for  small councils, the skills and knowledge of 
representative should be considered in particular employment. In medium municipalities, the 
guideline document of inspection should be provided to particular construction types. For the 
participation in committee envelope category:  in small councils, to organize a meeting between the 
communities and officers before every approving the employment. In term of medium 
municipalities, the guideline document of inspection should be also provided to particular 
construction types. 


