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บทคัดยอ

การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับของการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่ เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับระดับของการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยม
คูเมืองเชียงใหม และ3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของประชาชนที่อาศัยอยูพื้นที่สี่ เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหมถึงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อยางยั่งยืน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเภท
คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม การดําเนินการวิจัยทําโดยเก็บขอมูลจากการใชแบบสัมภาษณ
กับผู นําชุมชนในเขตพื้นที่ สี่ เหลี่ยมคู เมืองเชียงใหมทั้ง 14 ชุมชน จํานวน 14 คน และใช
แบบสอบถาม กับกลุมตัวอยาง จํานวน 387 คน วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถี่ และคารอยละ ผลการศึกษาพบวา

1. ระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ในดานการมีสวน
รวมในการรวมศึกษาและรวมการปฏิบั ติอยู ในระดับนอย ดานการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน สวนใหญอยูในระดับปานกลาง และดานการมีสวนรวมในการติดตามผล สวนใหญ
อยูในระดับนอยที่สุด

2. ปจจัยที่สัมพันธกับระดับของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ไดแก 1) ปจจัยสวนบุคคล พบวาอายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง สวนใหญ อายุ
61 ปขึ้นไป ซึ่งเปนชวงอายุในวัยผูสูงอายุ ที่มักจะมีบทบาททางสังคมและการมีสวนรวมทางสังคม
นอย 2) ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ พบวา การเปนสมาชิกกลุมหรือเปนผูนํากลุม มักจะพบสวน
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นอย ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงโครงการพัฒนาตางๆ ของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3) ปจจัยดานการสื่อสาร ประชาชนสวนใหญไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ในการ
พัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมจากทางผูนําชุมชน ผานทางตัวผูนําชุมชนเองและจากทางเสียง
ตามสายของชุมชน ซึ่งการรับขอมูลอาจเกิดการตกหลนไมครบถวนอาจเกิดขึ้นได

3. ประชาชนไดใหขอเสนอแนะกับหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมวา ควรจะตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบทั่วถึง และควรมี
การประชาสัมพันธใหทราบลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห เพื่อใหประชาชนไดเตรียมตัวและมีความ
พรอมในการเขารวมประชาคม ในเร่ืองเวลาและสถานที่ ควรดําเนินการโดยยึดประชาชนสะดวก
เปนศูนยกลางเน่ืองจากเปนกลุมคนจํานวนมากในการแสดงความคิดเห็น ในสวนของผูนําชุมชน
ในการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม สวนใหญไดใหขอมูลอยูในทิศทาง
ที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาในประเด็นตางๆ มากกวาในสวนของประชาชนทั่วไป อาจเปนผล
จากปจจัยดานบทบาททางสังคมของผูนําชุมชนที่เปนสวนหน่ึงของคณะกรรมการในการดําเนิน
กิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

คําสําคัญ พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม การมีสวนรวมของประชาชน
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Abstract

This research under the topic of The Participation of the Residents in the
Development of Chiang Mai Canal Square Area had the following purposes: 1) to study the level
of the participation in the development of Chiang Mai Canal square area, 2) to study the factors
related to the level of the participation in the development of Chiang Mai Canal square area, and
3) To study the recommendations for sustainable development from the residents of Chiang Mai
Canal square area. There are two types of research tools used which were interviews and
questionnaires. Data collection by interviews was done with 14 community leaders from 14
communities in Chiang Mai Canal square area. Questionnaires were distributed to 387
respondents. Data analysis was done on package software. Statistics used were frequency
distribution and percentage. The results of the study show that

1. For the level of the participation in the development of Chiang Mai Canal
square area, the level of the participation in learning and performing was low, the level of the
participation in receiving benefits was mostly average, and the level of the participation in
following up the outcome was the lowest.

2. The factors related related to the level of the participation in the development
of Chiang Mai Canal square area include: 1) Personal factors, the average age of the samples was
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more than 61 years old which is the ago of senior citizens who have little social participation;
2) Social and economic factor; only a few residents are members or leaders of certain groups,
which affects the ability to access both government and private sectors development projects.
3) Communicative factor; most residents were informed about development plans, projects of
Chiang Mai Canal square area through the community leaders and community radio, and
therefore, it is possible that some pieces of information are missing.

3. The residents offered recommendations to the organizations that are
responsible for the development of Chiang Mai Canal square area that they thoroughly advertise
news and information to the residents, and they should do so two weeks in advance to allow the
residents time to prepare for the meeting. The organization should schedule times and places
according to the convenience of the residents since they are the biggest group of people. For the
community leaders, showed graces participation in the development than general residents, due to
the social role of the community leaders who are responsible for the development of Chiang Mai
Canal square area.
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