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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านป่าดิบ ต าบลทุ่งทอง 

อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการพัฒนาชุมชนบ้านป่าดิบ ต.ทุง่ทอง อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบุรี 2) เปรียบเทยีบระดับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านป่าดิบ  ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จ าแนกตาม 

เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Reserch) จากข้อมูลการส ารวจตัวอย่างประชาชนที่เคยเข้าร่วมการประชุมของ

ชุมชนบ้านป่าดิบจ านวน 159 คนโดยแจกแบบสอบถามให้ตอบแบบสอบถามแบบตนเองด้วย

วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( x  ) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)และทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ได้แก่ T-test และ F-test โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัย

พบว่า 

1.ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านป่าดิบ อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี กรณีศึกษา ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาบ้านป่าดิบ 

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบแต่ละด้านพบว่าประชาชนมีส่วน

ร่วมโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยในแต่ละด้านดังน้ี ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ส่วน

ร่วมในการตัดสนิใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการและด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านป่าดิบ 

ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีระดับการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไม่แตกต่างกนั แต่ประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนบ้านป่าดิบในภาพรวมแตกต่างกนั 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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1.ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจ และมุ่งที่จะ

กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นมากย่ิงขึ้ น โดยพิจารณาจากหน้าที่ของชนชาวไทย 

ว่าด้วยนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและว่าด้วยการปกครอง ส่วนท้องถิ่นไทย เป็นการก าหนดนโยบาย

และหลักการส าคัญของรัฐการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนดทิศ

ทางการให้ความส าคัญในการปกครองตนเองโดยจะเหน็ได้จากรัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น

พ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เองการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่ นและระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน สารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่า

เทียมกันทั่วประเทศ และการปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นน้ัน รัฐธรรมนูญได้เพ่ิม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังจะเหน็ได้จาก มาตรา 287 ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการ

บริหารกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการ

ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ดังกล่าวไว้ด้วย ซ่ึงการพัฒนาท้องถิ่นจะเกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบั กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนจะมีโอกาส

เข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความรู้ 

ความสามารถ ความรับผิดชอบของประชาชน เมื่อเกดิการพัฒนาท้องถิ่นแบบประชาชนมีส่วนร่วม

กจ็ะเกดิการบริหารงานแบบธรรมมาภิบาล (Good Governance)  

ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองสูง โครงการ กิจกรรม การพัฒนา

ท้องถิ่นกจ็ะตรงตามความต้องการของประชาชน ท าให้เกิดพลัง ท าให้เกิดความส าเร็จ  ตามที่

คาดหวังไว้ การพัฒนาท้องถิ่นกจ็ะเป็นไปอย่างรวดเร็ว น าความเจริญมาสู่ประเทศชาติ และตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
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ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

ในท้องถิ่นของตนเอง คือ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดระบบการคมนาคมขนส่ง การจัด 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การส่งเสริมอาชีพและพาณิชย์ การจัดการวิจัยส่งเสริมกีฬาและ  

การท่องเที่ยว การสังคมสงเคราะห์ การจัดการที่อยู่อาศัยและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การรักษา 

ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน การจั ดระบบ 

สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ใน ชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 

 การกล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่า ทุกการปกครองมีอ านาจหน้าที่แตกต่างกันออกไป และมี

อ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และต้องด าเนินการ ตามอ านาจหน้าที่ กฎหมายก าหนด 

การที่เทศบาลจะด าเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดและมีความย่ังยืนมาก

ที่สดุจ าเป็นอย่างย่ิง เทศบาลต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล 

การที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนน้ัน ต้องทราบก่อนว่าทางชุมชนได้มีการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือบทบาทแสดงความคิดเหน็ในฐานะประชาชนที่ดีมากน้อยเพียงใด

และอยู่ในระดับใด จากความส าคัญดังกล่าว จึงน าไปสู่ความสนใจในการศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนใน การจัดท าการพัฒนาชุมชนบ้านป่าดิบ ต าบลทุ่งทอง  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัด

กาญจนบุรี โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป็นประโยชน์ช่วยให้การมีส่วน

ร่วมของคนในชุมชนได้เกดิความรักสามัคคี และรักบ้านเกิดของตนเอง อีกทั้งยังช่วยพัฒนาชุมชน 

เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพในการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงอกีด้วย 

2.วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

งานวิจยันี้ มีวตัถุประสงคง์านวิจยัดงัต่อไปนี้  

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านป่าดิบ ต. ทุ่งทอง อ.ทา่

ม่วง จ.กาญจนบุรี 

2. เ พ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านป่าดิบ   

ต.ทุง่ทอง อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา 

3.ขอบเขตการวิจยั 

 3.1 ขอบเขตประชากรในพ้ืนที่ คือ ประชาชนในชุมชนบ้านป่าดิบ ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.

กาญจนบุรี หมู่ที่ 5  ได้ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ในการพัฒนาชุมชนประชากรที่ใช้วิจัย คือ ประชาชนที่

มีอายุ ระหว่าง 18 ปีข้ึนไป ที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือเคยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมประชุม เป็นผู้ที่ 

จ านวน 263 คน 
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 3.2 ขอบเขตด้านเน้ือหาประกอบด้วย 

ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมตามแนวความคิดในการพัฒนาชุมชน บ้านป่าดิบ 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการตัดสนิใจ ด้านร่วมด าเนินการ ด้านการได้รับประโยชน์ และด้านประเมินผล    

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาท าการวิจัยรวบรวบข้อมูลเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 - 

มกราคม พ.ศ. 2559  

 

4.วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล ได้ใช้ระยะเวลาในการเกบ็ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ซ่ึงแบบสอบถามทั้งหมด 

180 ชุด ได้น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธกีารทางสถิติ 

 

5.สรุปผลการวิจยั 

5.1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร ์

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 80 คน ที่มีอายุต้ังแต่ 26-33 ปี 

ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 

5001-15000 บาท  

5.2 ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนในแต่ละดา้น 

การมีส่วนรวมของประชาชนดา้นการตดัสินใจ 

 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพัฒนาชุมชนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมากับชุมชน

บ้านป่าดิบ อยู่ในระดับปานกลางโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.02 และระดับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในชุมชนบ้านป่าดิบไม่แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม

เทา่กบั 0.705 

การมีส่วนรวมของประชาชนดา้นการด าเนนิการ 

 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพัฒนาชุมชนในการท ากิจกรรมต่างๆที่ผ่านมากับชุมชนบ้าน

ป่าดิบ อยู่ในระดับปานกลางโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.01 และระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในชุมชนบ้านป่าดิบไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม

เทา่กบั 0.774 

การมีส่วนรวมของประชาชนดา้นการไดร้บัประโยชน ์

 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพัฒนาชุมชนในการท ากิจกรรมต่างๆที่ผ่านมากับชุมชนบ้าน

ป่าดิบ อยู่ในระดับปานกลางโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.09 และระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในชุมชนบ้านป่าดิบไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม

เทา่กบั 1.094 
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การมีส่วนรวมของประชาชนดา้นการประเมินผล 

 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพัฒนาชุมชนในการท ากิจกรรมต่างๆที่ผ่านมากับชุมชนบ้าน

ป่าดิบ อยู่ในระดับปานกลางโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 2.98 และระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในชุมชนบ้านป่าดิบไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม

เทา่กบั 0.694 

6.การอภิปรายผล 

6.1 ขอ้มูลโดยรวม 

  ดา้นเพศ พบว่า ประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านป่าดิบ ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.

กาญจนบุรี ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 

  ดา้นอายุ พบว่า ประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านป่าดิบ ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.

กาญจนบุรี ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 

  ดา้นอาชีพ พบว่า ประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านป่าดิบ ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.

กาญจนบุรี ในภาพรวมแตกต่างกัน โดยอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าอาชีพเกษตรกร 

อาชีพธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉล่ียมากกว่าอาชีพรับจ้าง และอาชีพรับจ้างมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าอาชีพ

เกษตรกร อาจเป็นเพราะอาชีพรัฐวิสาหกิจและอาชีพรับจ้างมีเวลาว่างน้อยกว่าอาชีพเน่ืองจาก

อาชีพเกษตรกร 

  ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านป่าดิบ ต.ทุง่ทอง อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านป่าดิบ 

อ าเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กรณีศึกษา ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาบ้าน

ป่าดิบ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบแต่ละด้านพบว่าประชาชน

มีส่วนร่วมโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยในแต่ละด้านดังน้ี ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการและด้านการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล 

6.2 ดา้นการมีส่วนร่วมรบัผลประโยชน ์

พบว่าประชาชนมีความคิดเหน็ในด้านน้ีในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณา  โดยเรียง

ข้อจากมากไปหาน้อย ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน  

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน เคร่ืองอุปโภคบริโภค เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ และประโยชน์ที่ประชาชนได้จากผู้น าชุมชนในการจัดระดับความส าคัญในการแก้ไข

ปัญหาของชุมชน 
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6.3 ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

พบว่าประชาชนมีระดับด้านน้ีระดับปานกลาง โดยเรียงจากมากไปหาน้อยตามล าดับ 

ส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการของชุมชนต่อที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้านชุมชนมากสุด 

รองลงมาร่วมประชุมประชาคมของหมู่บ้านเพ่ือน าเสนอปัญหาความต้องการของชุมชนเสมอ ถัด

มา คือ  มีส่วนร่วมจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนและความต้องการของ 

ถัดมา ส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความต้องการของชุมชนเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  และ

สดุท้ายคือ ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

6.4 ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนนิการ 

  พบว่า ประชาชนมีความคิดเหน็ในด้านน้ี ระดับปานกลางโดยเรียงข้อจากมากไปหาน้อย

ตามล าดับ พบว่า มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนเงินวัสดุอุปกรณ์และแรงงานแก่ชุมชนในการพัฒนา

ท้องถิ่น  รองลงมา คือ มีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของ

ชุมชนเสมอ ถัดมา มีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณธูปโภคของชุมชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ศาลา

อเนกประสงค์มากเท่าใดส่วนร่วมให้การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ์ แก่ชุมชนในการพัฒนาและมี

ส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างได้ด าเนินการในล าดับน้อยสดุ 

6.5 ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมิน 

ผลระดับต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล อยู่ในระดับ

ปานกลาง หากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า มีส่วนร่วมในการติดตาม

การปฏบัิติงานของผู้น าชุมชนเพ่ือน าแผนพัฒนาชุมชนไปปฏบัิติและล าดับถัดมา ชุมชนได้แต่งตั้ง

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

แผนพัฒนาชุมชน ล าดับถัดมา คือชุมชนได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาชุมชนอย่างสม ่าเสมอ สุดท้าย คือมีส่วนร่วมรับรู้ความก้าวหน้าของ

โครงการ/ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชุมชน 

7. ขอ้เสนอแนะ 

7.1 ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 

1.ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ   

ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนบ้านป่าดิบเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของ

ชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึง

ปัญหาที่จะเกดิข้ึนหากไม่มีการตัดสนิใจในการพัฒนาชุมชนอย่างทนัทว่งท ี

2. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนบ้านป่าดิบเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระดับ

ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและผู้น าต้องช้ีแจงถึงประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับ 
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3. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนบ้านป่าดิบเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณธูป

โภคของชุมชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ศาลาอเนกประสงค์ รวมถึงสมบัติและทรัพยากรในชุมชนให้

สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในติดตามประเมินผล 

ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนบ้านป่าดิบได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การ

ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาชุมชน และมีการรายงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนบ้านป่า

ดิบได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าของโครงการ/ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชุมชนอย่างสม ่าเสมอ 

7.2 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาสามารถก าหนดแนวทางเพ่ือเป็น

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปดังน้ี 

1.สามารถน าผลการวิจัยคร้ังน้ีไปปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัยให้เหมาะสม

กบัชุมชนรอบข้างที่มีลักษณะอย่างเดียวกนันี้  

2.สามารถน าผลการวิจัยคร้ังน้ีไปศึกษาในประเดน็ปัจจัยที่มีอธิพลต่อการเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในพ้ืนที่ๆต้องการศึกษา 

3.ท าการศึกษาในพ้ืนที่น ามาเปรียบเทียบภาพรวมของหน่วยงาน และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนให้ตรงกบัความต้องการของชุมชนน้ัน 

4. สามารถน าผลการวิจัยมาท าการศึกษาเปรียบเทยีบตามลักษณะประชากรศาสตร์ใน

ประเดน็เร่ืองสถานภาพในการสมรสหรือประเดน็เร่ืองอื่นๆเพ่ิมเติม 
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