
บทท่ี 3
ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาวิจัยการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
ใชระเบียบวิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งวิธีการศึกษาวิจัย คือ ใชวิธีการศึกษาวิจัยโดยการ
สํารวจ และวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณประกอบกัน
สําหรับประชากรที่ทําการศึกษา ไดแก ประชากรที่อยูในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม โดยเนน
ชุมชนพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ดังรายละเอียดตอไปน้ี
เวน 1 เวน 1 บรรทัด
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

3.1.1 ประชากร
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือประชากรที่อาศัยอยูพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมจํานวน 11,873 คน โดยแยกเปนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ศึกษา
ดังรายละเอียดในตาราง 3.1

ตาราง 3.1 จํานวนประชากรแยกชาย – หญิง จํานวนประชากรรวม จําแนกตามรายชุมชน

ชุมชน
จํานวนประชากร จํานวน

ประชากรรวมชาย(คน) หญิง(คน)
อุนอารี 267 263 530
ปาเปา 220 177 397
ลามชาง 660 1,063 1,723
บานปง 363 370 733
เชียงมั่น 277 376 653
ควรคามาสามัคคี 380 560 940
เชียงยืน 640 727 1,367
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ตาราง 3.1 (ตอ)

ชุมชน
จํานวนประชากร จํานวน

ประชากรรวมชาย(คน) หญิง(คน)
วัดโลกโมฬี 253 324 577
แจงหัวริน 304 353 657
อินทนิล 137 173 310
บวกหาด 676 810 1,486
พวกแตม 400 503 903
พันอน 380 550 930
ชางแตม 290 377 667

รวม 5,247 6,626 11,873

ท่ีมา: กองงานสวัสดิการสังคม สํานักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

3.1.2 กลุมตัวอยาง
ในการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยม

คูเมืองเชียงใหม ในคร้ังน้ีไดทําการเก็บขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน 2 กลุมคือกลุมผูนํา
ชุมชนและกลุมประชาชนทั่วไปในพื้นที่ศึกษา

1) กลุมผูนําชุมชน ชุมชนละ 1 คน เปนผูนําชุมชนที่อาศัยอยูพื้นที่สี่เหลี่ยม
คูเมืองเชียงใหม ทั้ง 14 ชุมชน จํานวน 14 คน

2) กลุมประชาชนที่อาศัยอยูพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม สุมกลุมตัวอยาง
โดยการใช สูตรการคํานวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

n = N
1 + Ne2

โดยที่ n คือ จํานวนกลุมตัวอยาง
N คือ จํานวนประชากรรวมทั้งหมด 14 ชุมชน
e คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง
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เวน 1 บรรทัด n = 11,873
1 + 11,873(0.025)2

=         386.96
ดังน้ัน จํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ  387 คน

2.1) เลือกจํานวนกลุมตัวอยางที่จะใชในการตอบแบบสอบถามในแตละ
ชุมชน โดยคํานวณจากสัดสวนของประชากรแตละชุมชน จากการคํานวณที่สรางขึ้นโดยวิธี

n2 = Q  x  n1

N
โดยที่ N คือ จํานวนประชากรรวมทั้งหมด 14 ชุมชน

Q คือ จํานวนแบบสอบถามทั้งหมด
n1 คือ จํานวนประชากรรวมแยกรายชุมชน
n2 คือ จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการตอบ

แบบสอบถาม
เชน การเลือกจํานวนกลุมตัวอยางที่จะใชในการตอบแบบสอบถามของชุมชนอุนอารี

n2 = 387 x 530
11,873

= 17.27
ดังน้ัน จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถามของชุมชนอุนอารี เทากับ 17 คน

ตาราง 3.2 จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถาม จําแนกเปนรายชุมชน

ชุมชน จํานวนประชากรรวม(คน) จํานวนกลุมตัวอยาง(คน)
อุนอารี 530 17
ปาเปา 397 13
ลามชาง 1,723 56
บานปง 733 24
เชียงมั่น 653 21
ควรคามาสามัคคี 940 31
เชียงยืน 1,367 45
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ตาราง 3.2 (ตอ)

ชุมชน จํานวนประชากรรวม(คน) จํานวนกลุมตัวอยาง(คน)
วัดโลกโมฬี 577 19
แจงหัวริน 657 21
อินทนิล 310 10
บวกหาด 1,486 48
พวกแตม 903 29
พันอน 930 30
ชางแตม 667 22

รวม 11,873 387

2.2) เลือกเก็บแบบสอบถามของกลุมตัวอยางในแตละชุมชน โดยวิธีการ
สุมแบบบังเอิญ ตามจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถาม จําแนกเปนรายชุมชน

3.2 วิธีการรวบรวมขอมูล
3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (การสัมภาษณและการแจกแบบสอบถาม)

การสัมภาษณ ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการใชแบบสัมภาษณการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม กับกลุมผูนําชุมชน ชุมชนละ 1
คน โดยคัดจากชุมชนที่อาศัยอยูพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ทั้ง 14 ชุมชน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูนําชุมชนในเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.1 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการสามารถเขาถึงโครงการพัฒนา พื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.1.1 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบเหตุผลของการจัดทํา
โครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.1.2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบรายละเอียดของการ
จัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
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2.1.3 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบขอดี / ขอเสีย ของการ
จัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.1.4 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบถึงปญหาและอุปสรรค
ของการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับรูขอมูลการพัฒนา พื้นที่สี่เหลี่ยม
คูเมืองเชียงใหม

2.2.1 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการมีสวนรวมประชุมเสนอปญหา
ความตองการ เสนอแนะแนวทางการแกปญหาและวิธีการในการพัฒนาพื้นที่ สี่ เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม

2.2.2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการติดตามและรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
การพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.3 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา
พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.3.1 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดใหขอมูลเกี่ยวกับชุมชนแก
เจาหนาที่เพื่อประโยชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.3.2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับคนในชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.3.3 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการมีสวนรวมในการประเมินผล
สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.3.4 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดติดตามผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตอการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

กา รส อบ ถา ม ผู ศึ กษ าไ ดทํ าก าร เก็บรวบ รวมขอมูล  โดยก ารใ ช
แบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม กับกลุม
ตัวอยางประชากรที่อาศัยอยูพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม จํานวน 387 คน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชาชนกลุมเปาหมายในเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
ตอนที่ 2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.1 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม ในดานการมีสวนรวมศึกษาปญหา

2.2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม ในดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
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2.3 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม ในดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน

2.4 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม ในดานการมีสวนรวมติดตามประเมินผล

3.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ
ผูศึกษาดําเนินการศึกษา คนควา รวบรวม ขอมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย

ตางๆที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม เขตเทศบาลนครเชียงใหม จากหนวยงานเทศบาลนครเชียงใหม สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หอสมุดของหนวยงานตางๆ และขอมูลจาก Website ตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังน้ี

แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
แนวคิดการพัฒนา และการพัฒนาเมือง
บทบาทของเทศบาลในการพัฒนาเมือง
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
แนวคิดเร่ืองการกระจายอํานาจ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

3.2.3 การตรวจสอบขอมูล
ผูศึกษาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล ที่ไดจากการสัมภาษณ

และการสอบถาม วาตรงกับวัตถุประสงคหรือไม ถาหากยังไมครบถวนสมบูรณในสวนใด
ดําเนินการเขาไปเก็บขอมูลเพิ่มเติม เสร็จแลวรวบรวมขอมูลที่สมบูรณถูกตองทั้งหมดมาวิเคราะห
ตอไป

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูลของงานวิจัยน้ี ใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 4 ประเภท คือ

เคร่ืองบันทึกเสียง กลองถายรูปและแบบนําสัมภาษณและสอบถาม 2 ชุด ตามกลุมตัวอยางโดย
ขอมูลในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม (Cohen and
Uphoff, 1981) และสอดคลองกับวัตถุประสงคทั้ง 3 ขอ
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3.3.1 แบบสอบถาม
ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจากกลุม

ตัวอยาง คือ กลุมประชาชนที่อาศัยอยูพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม สุมตามจํานวน โดยการใช สูตร
การคํานวณของTaro Yamane มีรายละเอียด 4 สวน คือ

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชาชนกลุมเปาหมายในเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม ไดแกขอมูล เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสและระยะเวลาที่อยูอาศัยในพื้นที่
ทําการศึกษา

สวนที่ 2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม

2.1 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยม
คูเมืองเชียงใหม ในดานการมีสวนรวมศึกษาปญหา

2.2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยม
คูเมืองเชียงใหม ในดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ

2.3 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยม
คูเมืองเชียงใหม ในดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน

2.4 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยม
คูเมืองเชียงใหม ในดานการมีสวนรวมติดตามประเมินผล

สวนที่ 3 ขอสรุปที่ไดจากการใหเหตุผลในการแสดงถึงระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมจากการตอบแบบสอบถามในแตละดาน

3.1 เหตุผลในการแสดงถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมในดานการมีสวนรวมศึกษาปญหา

3.2 เหตุผลในการแสดงถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมในดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ

3.3 เหตุผลในการแสดงถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมในดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน

3.4 เหตุผลในการแสดงถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมในดานการมีสวนรวมติดตามประเมินผล

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะของประชาชนที่อาศัยอยูพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองถึงแนวทาง
ในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมอยางยั่งยืน



47

3.3.2 แบบนําสัมภาษณ
ใชแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลของผูนําชุมชนที่อาศัยอยูใน

ชุมชนพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ในแตละชุมชน ในลักษณะการเขาถึงโครงการพัฒนา การรับรู
ถึงขอมูลการพัฒนา และการมีสวนรวม ในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยม คูเมือง มีรายละเอียด 2 สวน คือ

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูนําชุมชนในเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ไดแก
เพศ อายุ สถานทางสังคม ระดับการศึกษาและอายุการทํางานในการดํารงตําแหนงผูนําชุมชน

สวนที่ 2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม

2.1 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดเขาถึงโครงการพัฒนา พื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.1.1 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบเหตุผลของการ
จัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.1.2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบรายละเอียดของ
การจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.1.3 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบขอดี / ขอเสีย
ของการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.1.4 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับทราบถึงปญหาและ
อุปสรรคของการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการรับรูขอมูลการพัฒนา พื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.2.1 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการมีสวนรวมประชุมเสนอ
ปญหาความตองการ เสนอแนะแนวทางการแกปญหาและวิธีการในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม

2.2.2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการติดตามและรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.3 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา
พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.3.1 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ชุมชนแกเจาหนาที่เพื่อประโยชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
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2.3.2 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับคนในชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.3.3 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการมีสวนรวมในการ
ประเมินผลสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

2.3.4 ความคิดเห็นของผูนําชุมชนตอการไดติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตอการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

เเวน
3.4 การวิเคราะหและแปลผลขอมูล

การศึกษาน้ีไดใชการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป
3.4.1ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ไดแก

การแจกแจงความถี่และคารอยละ อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อายุการทํางาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ และอธิบายขอมูลที่ไดจากการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 387 คน และขอมูลที่ไดจากแบบ
สัมภาษณผูนําชุมชน จํานวน 14 คน

3.4.2 การแปลผลจากการใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คารอยละ
จากแบบสอบถามซึ่งใชมาตราสวน (Rating scale) โดยแบงมาตราสวนออกเปน 5 ลําดับ คือ

มาตราสวน คะแนน
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
นอย 2
นอยที่สุด 1

3.4.3 นําขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดมาจัดหมวดหมูและแยกทําการวิเคราะหตาม
วัตถุประสงค ทั้ง 3 ขอ ดังน้ี

ขอ 1) เพื่อศึกษาระดับของการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหม ของประชาชนที่อาศัยอยูพื้นที่สี่ เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม โดยวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับแนวคิดของระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน 4 ดาน
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ไดแก การมีสวนรวมในการศึกษาปญหา การมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชนและการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล

ขอ 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับระดับของการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ของประชาชนที่อาศัยอยูพื้นสี่เหลี่ยมที่คูเมืองเชียงใหม โดยวิเคราะหขอมูล
จากแบบสอบถามที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับแนวคิดของปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม มีดวยกัน 3
ปจจัย คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก การศึกษา อาชีพ
รายได และการเปนสมาชิกกลุม และปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การรับขาวสารจากสื่อมวลชนและ
สื่อบุคคล

ขอ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของประชาชนที่อาศัยอยูพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง
เชียงใหมถึงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมอยางยั่งยืน วิเคราะหขอมูลจาก
ขอเสนอแนะในการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง ตามแนวคิดการมีสวนรวมและแนวคิด
ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม

3.5 การนําเสนอผลการศึกษา
นําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางที่แสดงคาจํานวน รอยละ แปลผล วิเคราะหขอมูลใน

แตละตาราง อธิบายประกอบใตตารางเชิงพรรณนา โดยแบงการนําเสนอออกเปน 4 สวน ไดแก
บริบทโดยทั่วไปของพื้นที่สี่เหลี่ยม      คูเมืองเชียงใหม ขอมูลจากการสัมภาษณผูนําชุมชน ขอมูล
จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางและขอเสนอแนะของประชาชนที่อาศัยอยูพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม


