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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  1) เพื่อศึกษาระดับพลังประชาชนโดยเฉพาะดานการมีสวนรวมทางกายภาพ  
ทางสติปญญา  ทางอารมณ  และความรูสึกเปนเจาของ  ของประชาชนในตําบลชัยเกษม  อําเภอบางสะพาน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอระดับพลังประชาชน  3) เพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชนโดยใชพลังประชาชน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับตัวอยาง  จํานวน 356   
ครัวเรือน  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติเพื่อหา   ความถี่    รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
One - way ANOVA  และสรางตัวแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยสมการถดถอยเชิง
เสนตรงพหุคูณ  ทั้งนี้  กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการวิจัยพบวา  การมีสวนรวมโดยรวมอยูใน
ระดับ  “มาก”  ในรายละเอียด  การมีสวนรวมในความรูสึกเปนเจาของอยูในระดับ  “มากที่สุด”  การมีสวนรวมทาง
กายและการมีสวนรวมทางอารมณอยูในระดับ  “มาก”  และการมีสวนรวมทางสติปญญาอยูในระดับ  “ปานกลาง”  
การทดสอบสมมติฐาน  พบวา  ระดับการศึกษาและระยะเวลาการอาศัยอยูในชุมชน  มีผลในทางบวกตอระดับพลัง
ประชาชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ 0.05  
 
คําสําคัญ : พลังประชาชน  การมีสวนรวม 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the research were  1) to study the level of people empowerment in 4 aspects; 
physicall involvement, intellectual involvement, emotional involvement and sense of ownership of people 
in Tambon Chaikasame, Amphur Bangsaphan, Prachuapkirikhan Province.  2) to compare the factors 
affecting the level of people empowerment and  3) to suggest the guideline in developing the 
community by using people empowerment.  This research collected the data from 356 sample by using 
questionnaires.  The statistics had been applied to use were frequency, percentage, mean and 
standard deviation in describing the data.  The One-way ANOVA was used to test the hypotheses.  And 
multiple linear regression was used in constructing the model of relationships between dependent and 
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independent variable.  The results were found that the level of involvement as a whole were “high” In the 
aspeet of, sense of ownership was “highest”, physical and emotional involvement were considered as 
“high” and in intellectual involvement was “moderate”.  The hypotheses test found that education level 
and period of time living in community positively affected the level of people empowerment at α = 0.05. 
 
Keywords : people empowerment, people involvement 
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คํานํา 

 การพัฒนาชนบทของประเทศไทยที่ผานมามุงเนนการพัฒนาดานวัตถุและระบบเศรษฐกิจมากกวาที่จะ
พัฒนาบุคคลและคุณภาพชีวิต  ทําใหสังคมเกิดชองวางระหวางคนจนกับคนรวย  ซึ่งกอใหเกิดปญหาในดานตางๆ  
ตามมามากมาย  เชน  ยาเสพติด  โสเภณี  ตลอดจนปญหาดานศีลธรรม  ความเสื่อมโทรมในสังคม  เหลานี้เปนตน 
 ผลของการพัฒนาทําใหชุมชนละทิ้งวิถีชีวิตดั้งเดิมในทองถิ่น  เกิดการแขงขันและแกงแยง  การเอารัดเอา
เปรียบ  การดิ้นรนเพื่อความอยูรอด  แตก็ยังมีชุมชนหรือหมูบานบางแหงที่ยังคงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรม  ประเพณี    
ความมีน้ําใจ  การชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ซึ่งรวมถึง “ภูมิปญญาทองถิ่น” ซึ่งสะสมมาจากประสบการณของชีวิต  
สังคมและในสภาพสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน  และถายทอดสืบตอกันมาเปนวัฒนธรรม การที่ชุมชนหรือหมูบานจะ
ดํารงอยูไดนั้นจําเปนตองมีความสัมพันธอยางเหนียวแนน  การพัฒนาจึงควรเริ่มจากการสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคลซึ่งถือวาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุด  การที่ชุมชนหรือหมูบานมีความเขมแข็งจะทําใหการรวมกลุมกันของ
ชาวบานเพื่อทํากิจกรรมตางๆ สามารถสําเร็จไดโดยงาย  และตอตานการเอารัดเอาเปรียบจากภายนอกได  ความ
เขมแข็งของชุมชน  เปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ที่จะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยางบูรณา
การ  เปนเศรษฐกิจของคนทั้งมวล  ไมใชเศรษฐกิจที่สรางความร่ํารวยใหกับคนสวนนอยแตทิ้งคนสวนใหญใหยากจน  
ชองวางทางเศรษฐกิจจะนําไปสูปญหาทางสังคม  การเมือง  และสิ่งแวดลอม  ซึ่งจะนําไปสูความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สําหรับคนทั้งมวลเปนการสรางทุนทางสังคม  เพื่อเปนพื้นฐานของการพัฒนาทุกชนิด และพื้นฐานที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง ซึ่ง
เปนพื้นฐานทางวัฒนธรรมไทย ที่เปนจุดแข็งของไทยอยูแลว (ประเวศ วะส ี,2541,หนา 44) 
 การสรางพลังใหกับชุมชน  โดยสนับสนุนการทํางานรวมกันเปนกลุม มีความสามารถรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทําใหสามารถกําหนดวิถีชีวิต  คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนหรือหมูบานได  ซึ่งการ
รวมคนเพื่อทํากิจกรรมนี้ทําใหเกิดพลังเปนทวีคูณ  และการรวมพลังก็สามารถแกไขปญหา  ทําใหเกิดการพัฒนา
อยางเปนองครวมทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การปกครอง  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตางๆ  สิ่งเหลานี้
ตองอาศัยทุนทางสังคมที่มีอยูในแตละชุมชนหรือหมูบาน 
 การพัฒนาและเสริมสรางพลังประชาชนใหเกิดความเขมแข็งเปนเรื่องที่ทําไดยาก  และมีบุคคลเขามา
เกี่ยวของหลายกลุม  ไดแก  ประชาชน  ขาราชการ  นักพัฒนา  นักวิชาการ  ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีองคประกอบตางๆ 
อีก  เชน  นโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปญญาพื้นบาน  ความเชื่อ  ฯลฯ  การพัฒนา
ชุมชนตองมองทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จะตองเชื่อมโยงกับทุก
ฝายซึ่งนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของคน  ซึ่งเปนชองทางที่สําคัญตอการเสริมสรางพลังประชาชนในการ
ดําเนินการอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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 แมวาการพัฒนาที่ผานมาจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานภูมิปญญา  วัฒนธรรมชุมชน  สังคม  และ
วิถีชีวิตของชาวบานไดบาง  แตก็ยังไมสามารถที่จะเปลี่ยนคานิยม  ความเชื่อ  ที่มีมาแตในอดีตไดทั้งหมด  จะเห็น
ไดจากการที่ชุมชนหลายแหงไดมีการทํากิจกรรมรวมกันในรูปขององคกรชุมชน  เพื่อตอบสนองความตองการ  โดย
อาศัยทุนทางสังคมและพลังของประชาชนในชุมชน  ทําใหองคกรเหลานั้นสามารถยืนหยัดอยูได  สมาชิกขององคกร
สามารถพึ่งพาตนเองได  รวมทั้งวิถีชีวิตความเปนอยูก็ดีขึ้นดวย  จึงเปนที่นาสนใจวาพลังประชาชนจะมี
ความสัมพันธอยางไรตอการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การวิจัยนี้  ใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  บทความ  วารสาร  

วิทยานิพนธ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล   
ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนหัวหนาครัวเรือนที่อยูในพื้นที่ตําบลชัยเกษม  อําเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  จํานวน  12  หมูบาน  จํานวน  3,246  ครัวเรือน  และคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางดวยสูตร
ของ  Taro  Yamane (Yamane ,1941)    โดยใชระดับความผิดพลาดที่   0.05  ไดจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น  356  คน 
จากนั้นสุมตัวอยางโดยใชวิธีการแบงประชากรออกเปนกลุม (cluster  sampling)  ตามหมูบานและสุมอยางงาย
โดยการจับสลาก 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห  คือ  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ประกอบดวย  ความถี่  รอยละ  
คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics)  เพื่อทดสอบสมมติฐานดวย  
One-way ANOVA  และใช  Multiple  Linear  Regression  ในการสรางตัวแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

จากการวจิัย  เรื่องการสาํรวจพลังประชาชนในชุมชนชนบทไทย  กรณีศึกษาเฉพาะตําบลชัยเกษม  อําเภอ
บางสะพาน  จงัหวดัประจวบครีขีันธ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 
ลักษณะประชากร  สังคมและเศรษฐกิจ ของกลุมตัวอยาง  
 จากกลุมตัวอยางในการวิจัยจํานวน  356  คน  สวนใหญหรือรอยละ  71.9  เปนเพศชาย จํานวน  256 คน 
สวนใหญหรือรอยละ  55.05  มีอายุมากกวา  50  ป  จํานวน  196  คน  สวนใหญหรือรอยละ 76.4 จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จํานวน  272 คน  หรือรอยละ  49.5  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจํานวน  192  คน หรือรอยละ  
46.6  มีรายไดอยูระหวาง  5,001-10,000 บาทตอเดือน  จํานวน  181  คน  หรือรอยละ  66.0  มีสถานภาพสมรส
และอยูดวยกันจํานวน  235  คน  หรือรอยละ  42.8  มีจํานวนเครือญาติอยูในชุมชนเดียวกัน  5-15  คน  จํานวน  
166  คน  นอกจากนี้กลุมตัวอยาง  รอยละ  50.3  มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน  1-3  คน   จํานวน  179  คนหรือ 
รอยละ  30.6  มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน มากกวา  50  ป  จํานวน  109  คน  และรอยละ  29.9ไดรับขอมูล
ขาวสารจากผูนําหมูบานและเพื่อนบานมากที่สุด จํานวน  116  คน   
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ระดับการมีสวนรวม 
 

ตารางที่  1  ระดับการมีสวนรวม 
การมีสวนรวม X  ความหมาย 

โดยรวม 3.60 มาก 
ทางกายภาพ 3.33 มาก 
ทางสติปญญา 2.91 ปานกลาง 
ทางอารมณ 3.98 มาก 
ความรูสึกเปนเจาของ 4.18 มากที่สุด 

 

 กลุมตัวอยางโดยรวมมีสวนรวมอยูในระดับ  3.60  จากคะแนนเต็ม  5  หรืออยูในระดับมาก  ตามเกณฑที่
กําหนด  และเมื่อพิจารณาทั้ง 4 ดาน  จะพบวา  การมีสวนรวมดานความรูสึกเปนเจาของอยูในระดับมากที่สุด สวน
การมีสวนรวมทางกายภาพ  และการมีสวนรวมทางอารมณอยูในระดับมาก  ยกเวนการมีสวนรวมทางสติปญญาที่
อยูในระดับปานกลาง   เปนที่สังเกตไดวา  การมีสวนรวมดานความรูสึกเปนเจาของนั้นอยูในระดับมากที่สุด  อาจ
เปนเพราะวากลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนเปนเวลานานจึงมีความรูสึกเปนเจาของชุมชน  สวนการมีสวน
รวมทางสติปญญาอยูในระดับปานกลางอาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษานอย จึงทําใหไม
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที ่
 

การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่  2  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ระดับการมีสวนรวมรวม ลักษณะประชากร  สังคม  เศรษฐกิจ 

X  S.D. 
F Sig. 

1) เพศ  :  ชาย 3.63 0.898 1.112 0.287 
               หญิง 3.53 0.942   
2) อาย ุ :  20-30  ป 3.38 0.947 0.958 0.562 
               31-40  ป 3.68 0.895   
               41-50  ป 3.57 0.950   
               มากกวา  50  ป 3.59 0.964   
3) การศึกษา  : ไมไดเรียน 3.41 0.942 1.935 0.000 
                       ประถมศึกษา 3.59 0.938   
                       มัธยมตน 3.67 0.941   
                       มัธยมปลาย 3.92 0.844   
                       ปวช./ปวส./อนุปริญญา 3.60 1.207   
                       ปริญญาตร ี 4.08 1.008   
                       สูงกวาปริญญาตร ี 3.70 -   
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ระดับการมีสวนรวมรวม ลักษณะประชากร  สังคม  เศรษฐกิจ 
X  S.D. 

F Sig. 

4) อาชีพ  : ขาราชการ 4.21 0.835 1.224 0.150 
                 พนกังานเอกชน 3.45 0.857   
                 เกษตรกร 3.66 0.956   
                 รับจาง 3.51 0.921   
                 คาขาย 3.48 1.016   
                 ธุรกิจสวนตัว 3.32 0.424   
5) รายได  :  นอยกวา  5,000  บาท 3.54 0.966 1.141 0.245 
                   5,001-10,000  บาท 3.62 0.950   
                  10,001-15,000  บาท 3.54 0.963   
                  15,001-20,000  บาท 3.58 1.193   
                  มากกวา  20,000  บาทขึ้นไป 3.82 0.945   
6) สถานภาพสมรส : โสด 3.55 0.945 0.852 0.759 
                               สมรสและอยูดวยกัน 3.63 0.956   
                               สมรสและแยกกันอยู 3.56 0.950   
                               หยาราง 3.50 0.947   
                                มาย 3.53 0.922   
7) เครือญาติในชุมชน : นอยกวา  5  คน 3.43 1.083 1.257 0.121 
                                   5-15  คน 3.59 0.937   
                                  16-25  คน 3.66 0.911   
                                  26-35  คน 3.60 0.8473   
                                  36-45  คน 3.74 0.942   
                                  มากกวา  45  คน 3.78 0.876   
8) สมาชิกในครัวเรือน  : 1-3  คน 3.62 0.950 0.872 0.725 
                                    4-6  คน 3.55 0.953   
                                    7-10  คน 3.71 0.919   
                                   มากกวา  10  คน 4.02 0.959   
9) ระยะเวลาในการอยูในชมุชน  : นอยกวา  10  ป 3.18 0.784 1.602 0.008 
                                                 10-20  ป 3.47 1.002   
                                                  21-30  ป 3.68 1.014   
                                                  31-40  ป 3.58 0.920   
                                                  41-50  ป      3.70 0.927   
                                                 มากกวา  50  ป. 3.61 0.884   
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ระดับการมีสวนรวมรวม ลักษณะประชากร  สังคม  เศรษฐกิจ 
X  S.D. 

F Sig. 

10) ชองทางการรบัขอมูลขาวสาร  :     
      ผูนาํหมูบาน 3.54 0.909 1.588 0.057 
      เพื่อนบาน 3.42 0.958   
      วิทยุกระจายเสียง 3.05 0.868   
      แผนพับประชาสัมพันธ 3.63 0.725   
      หนวยงานราชการ 4.18 0.943   
      ผูนาํหมูบาน  เพื่อนบาน 3.63 0.960   
      ผูนาํหมูบาน   วิทยกุระจายเสยีง 3.42 0.800   
      ผูนาํหมูบาน    แผนพับประชาสัมพันธ 3.96 0.583   
      เพื่อนบาน    วิทยกุระจายเสียง 3.50 0.815   
      เพื่อนบาน   แผนพับประชาสัมพันธ 4.31 0.719   
      วิทยุกระจายเสียง   แผนพับประชาสมัพันธ 3.80 -   
      ผูนาํหมูบาน  เพื่อนบาน  วิทยกุระจายเสยีง 3.66 0.994   
      ผูนําหมูบาน  วิทยุกระจายเสียง  แผนพับประชาสัมพันธ    4.70 -   

ผูนําหมูบาน  เพื่อนบาน  แผนพับประชาสมัพนัธ   
วิทยุกระจายเสียง 

3.96 0.838   

 
จากตารางที่ 2  พบวา  ระดับการมีสวนรวมแตกตางไปตาม  ระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ 

0.05  ซึ่งมีแนวโนมวา  ระดับการศึกษาสูงขึ้นจะมีระดับการมีสวนรวมสูงขึ้น นอกจากนี้ระยะเวลาในการอาศัยอยูใน
ชุมชน ยังมีผลตอระดับการมีสวนรวมดวย  โดยมีแนวโนมวา  ผูที่อาศัยอยูในชุมชนนานกวาจะมีสวนรวมมากกวาผู
ที่อาศัยอยูในชุมชนนอยกวา  สวน  เพศ  อายุ  อาชีพ  รายได  สถานภาพสมรส  จํานวนเครือญาติที่อยูในชุมชน
เดียวกัน  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  ชองทางการไดรับขอมูลขาวสาร  ไมมีผลตอระดับการมีสวนรวม  อยางมรีะดบั
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  แตอยางไรก็ตาม  หากพิจารณาคาเฉลี่ย ( X )  มีแนวโนมวา  เพศชายจะมีสวน
รวมมากกวาเพศหญิง  รายไดตอเดือนที่มากขึ้นจะสงผลใหการมีสวนรวมมากขึ้น  ผูที่มีสถานภาพสมรสและอยู
ดวยกันจะมีสวนรวมมากกวาผูที่มีสถานภาพสมรสอื่น  ผูที่มีจํานวนเครือญาติในชุมชนมากจะมีสวนรวมมากกวาผู
ที่มีจํานวนเครือญาตินอย  ผูที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมากจะมีสวนรวมมากกวาผูที่มีจํานวนสมาชิกนอย  และ
ผูที่ไดรับขอมูลขาวสารในชุมชนจากชองทางผูนําหมูบาน  วิทยุกระจายเสียงและแผนพับประชาสัมพันธ  จะมีสวน
รวมมากกวาผูที่ไดรับขอมูลจากชองทางอื่น 
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ตัวแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 
ตารางที่  3 ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางลักษณะประชากร  สังคม  และเศรษฐกิจ กับระดับการมีสวน 
 รวม 
   

ตัวแปรอิสระ B Std. Error Beta t Sig. 
คาคงที ่ 3.420 0.315  10.851 0.000 
การศึกษา 0.101 0.038 0.161 2.644 0.009 
ระยะเวลาการอาศัยอยูในชุมชน 0.043 0.021 0.120 2.062 0.040 

 

นัยสําคัญทางสถิติที่  0.05 
 

 จากสูตร    y    =   α +  β1X1 + β2X2 +… + βnXn 

   เมื่อ  α  =  3.420 ,   β1  =  0.161   ,  β2  =  0.120     
 แทนคาในสตูร  จะไดตวัแบบความสัมพันธระหวางระดบัการมีสวนรวมกับตวัแปรอสิระ  คอื  
 
        y  =  3.420 + 0.161 X1 + 0.120 X2   

    

    เมื่อ   y   =  คาทํานายระดับการมีสวนรวม 
            X1  =  การศึกษา ,  
            X2  =  ระยะเวลาในการอาศัยอยูในชมุชน  
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการสํารวจพลังประชาชนในชุมชนชนบทไทย  กรณีศึกษา  เฉพาะตําบลชัยเกษม  
อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยใชแบบสอบถามกลุมตัวอยาง  จํานวน  356  คน  มีผลการวิจัย
ประกอบดวย  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  ขอมูลพลังประชาชนดานการมีสวนรวมและความรูสึกเปนเจาของ  
และการทดสอบสมมติฐาน  สามารถสรุปไดดังนี ้
 
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางสวนใหญประมาณรอยละ  71.9  เปนเพศชาย  ประมาณรอยละ  55.1  มีอายุมากกวา  50  
ป  นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ  76.4  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  และรอยละ  66  มี
สถานภาพสมรสและอยูดวยกัน  รอยละ  46.6  มีเครือญาติอยูในชุมชนเดียวกันประมาณ  5-15  คน รอยละ  50.3 
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3  คน  กลุมตัวอยางมีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนรอยละ  30.6  มากกวา  50  ป
นอกจากนี้กลุมตัวอยางรอยละ  32.6  ไดรับขอมูลขาวสารในชุมชนจากผูนําหมูบานและเพื่อนบานและกลุมตัวอยาง
ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุดรอยละ  53.9  สวนใหญประมาณรอยละ  50.8  มีรายไดระหวาง  5,001  บาท  
ถึง  10,000  บาทตอเดือน   

^ 

^ 

^ 
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ระดับการมีสวนรวม 
กลุมตัวอยางโดยรวมมีสวนรวมอยูในระดับมาก  ตามเกณฑที่กําหนด  และการมีสวนรวมดานความรูสึก

เปนเจาของอยูในระดับมากที่สุด สวนการมีสวนรวมทางกายภาพ  และการมีสวนรวมทางอารมณอยูในระดับมาก  
ยกเวนการมีสวนรวมทางสติปญญาทีอ่ยูในระดับปานกลาง    
 
การทดสอบสมมติฐาน 
  จากการทดสอบสมมติฐาน  สรุปไดวา  ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการอาศัยอยูในชุมชนมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงระดับการมีสวนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่α  = 0.05  ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆ  ไดแก  เพศ  อายุ  
อาชีพ  รายได  สถานภาพสมรส  จํานวนเครือญาติ  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  และชองทางการรับขอมูลขาวสาร
ตางก็ไมมีผลตอระดับการมีสวนรวม 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรอิสระ คานัยสําคัญ 
เปนไปตามสมมติฐาน ไมเปนไปตามสมมติฐาน 

1. เพศ 0.287 ü  
2. อายุ 0.562 ü  
3. อาชีพ 0.000 ü  
4. รายได 0.150 ü  
5. การศึกษา 0.245  ü 
6. สถานภาพสมรส 0.759 ü  
7. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 0.121 ü  
8. จํานวนเครือญาต ิ 0.725 ü  
9. ระยะเวลาในการอาศัยอยูในชุมชน 0.008  ü 
10.การไดรับขอมูลขาวสาร 0.057 ü  
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