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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย 
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสง
เปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ และศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุตั้งแต่ 
18 ปีข้ึนไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบล สงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 375 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .93  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
การแจกแจงความถี ่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์พหุคูณถดถอยเชิงเส้น  
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.05)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับปานกลาง  ทั้ง  5  ด้าน  โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ  ด้านการชุมนุมทางการเมือง ( X  =  3.22)  ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ( X  =  
3.09)  ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง ( X = 3.03)  ด้านการจัดตั้งและเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ( X =3.00)  ด้านการมีส่วนร่วม
โดยตรงตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ( X =2.90)  
  2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 ตัว ดังนี้ 1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเมือง 2) ผลตอบแทน
จากกลุ่มการเมือง โดยมีค่าสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณเท่ากับ  0.727 ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการผันแปรการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 52.50 (R2=.525)   
  3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ ์มีดังนี้ ควรรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธ์ิใช้เสียงให้มากท่ีสุด ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เลือกคนที่ดีมีศักยภาพในการท างาน  ควรสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนว่า การชุมนุมทางการเมืองเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และเป็นสิทธิในการแสดงออกทางการเมือง ควรมีองค์กรอิสระที่เข้มแข็งในการตรวจสอบการด าเนินงานของกลุ่มการเมือง ควร
มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และรู้จักสิทธิหน้าท่ีของตนเองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เทศบาลต าบลสงเปลือย   
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Abstract 
 The purposes of the research were to identify factors affecting the political participation of 
people in the Songplueay sub-district municipality, Namon district, Kalasin province and to find some 
useful suggestions for the political participation of people. The samples were 375 people who lived in  
Songplueay sub-district municipality, Namon district, Kalasin province and had rights for voting. The 
instrument was a questionnaire with a .93 reliability index. The statistics used were frequency, percentage, 
mean, standard deviation and multiple regression analysis.  
 Results of the research were as follows: 
 1. The findings showed that the average level of the political participation of people in 
Songplueay sub-district municipality, Namon district, Kalasin province was at a moderate level   
( X =3.05). The five moderate rated items of the participation were  political demonstration   
( X =3.22), political activity participation ( X =3.09), voting   ( X = 3.03), establishing a political party ( X =  
3.00) and   political party members  ( X = 2.90). 
 2. The findings revealed that the two factors, getting political information and benefits from 
political parties significantly affected the political participation of people in Songplueay sub-district 
Municipality, Namon district, Kalasin province at the .05 level of the statistical significance. The index of 
multiple correlation efficiency was .727, and the predictable index of independent variables was 52.50% 
(R2=.525).  
 3. In conclusion, the study suggests that there should be a voting campaign in Songplueay sub-
district municipality, Namon district, Kalasin province. Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 should 
be introduced and promoted to people in Songplueay sub-district municipality. People should be 
provided information of rights for voting and good qualities of politicians. There should be an independent 
organization of political party control.  

 
Keywords:  Factors Affecting, Political Participation of People, Songplueay Sub-district  
 
บทน า 
 เทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์  มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพบว่า 
การเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย  
มีระดับที่ลดลง เห็นได้จากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลสงเปลือย ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
5,810 คน มีจ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,350 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.87 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลสง
เปลือย ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,919 คน มี
จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 3,742 คน คิดเป็นร้อยละ 

63.22 และการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี (2557–
2559) เทศบาลต าบลสงเปลือย เมื่อเดือนพฤษภาคม 
2556 มีผู้เข้าร่วมโครงการเพียงร้อยละ 51.32 ส านักงาน
เทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์
(2556) ช้ีให้ เห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวโน้มที่ลดต่ าลงเรื่อยๆ ซึ่งย่อมเป็น
ปั ญ ห าต่ อ ก ารพั ฒ น าค วาม เข้ ม แ ข็ งข อ งระบ อบ
ประชาธิปไตย เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็น
หัวใจส าคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นร่วมตัดสินใจต่อการเมืองการปกครองของประเทศ 
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และที่ส าคัญเป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและ
ควบคุมการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐได้เป็นอย่างดี สังคมใดจะมีระดับความ
เป็นประชาธิปไตยสูงหรือต่ า พิจารณาได้จากการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงสนใจจะ
ศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อน าผลการวิจัยมาให้ผู้ เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงพัฒนาและหาแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศมากข้ึนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ ์
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสง
เปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสง
เปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  

สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ 1) ปัจจัยด้านความรู้ความ
เข้าใจทางการเมือง 2) ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมือง 3) ปัจจัยด้านทัศนคติทางการเมือง 4) ปัจจัย
ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งทางการเมือง 5) ปัจจัยด้าน
การด าเนินงานของภาครัฐ  6) ปัจจัยด้านผลตอบแทนจาก
กลุ่มทางการเมือง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร คือ ประชาชนที่มีสิทธิ์
เลือกตั้งอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีสิทธิ

และมี ช่ืออยู่ ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ ง 
จ านวน 5,919 คน ส านักงานเทศบาลต าบลสงเปลือย 
(2556) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่มีสิทธิ์
เลือกตั้งอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ การวิจัย
ครั้งนี้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้
สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) บุญชม ศรีสะอาด 
(2545: 35) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 375 คน 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  ( Independent 
Variables) ได้แก่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี ้
   2.1.1 ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ
ทางการเมือง 

 2.1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสารการเมือง 

 2.1.3 ปัจจัยด้านทัศนคติทาง 
การเมือง 
   2.1.4 ปัจจัยด้านความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งทางการเมือง 
   2.1.5 ปัจจัยด้านการด าเนินงาน
ของภาครัฐ 
   2.1.6 ปัจจัยด้านผลตอบแทนจาก
กลุ่มการเมือง 
  2 . 2  ตั ว แ ป ร ต า ม  (Dependent 
Variables) ได้ แก่  การมี ส่ วนร่วมทางการเมื อ งของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้  (วิบูลย์ 
แช่มช่ืน (2554: 93-97); วันชัย วัฒนศัพท์ 2552: 289-
294; พฤทธิสาณ ชุมพล (2552: 12); เสกสรร  
ประเสริฐกุล (2548: 175); สมพิศ แสนสุข (2552: 117) 
และส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (2552: 8) 
   2.2.1 ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 2.2.2 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 
ทางการเมือง 

 2.2.3 ด้านการชุมนุมเคลื่อนไหว 
ทางการเมือง 
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 2.2.4 ด้านการจัดตั้งและเป็น 
สมาชิกกลุ่มการเมือง 

 2.2.5 ด้านการมีส่วนร่วมทางการ 
เมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 
 
เคร่ืองมือการวิจัย 
 1. ลักษณะของเครื่องมือ 
   ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 8 ตอน 
ดังนี ้
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามวัดความรู้ความ
เข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง จ านวน 8 ข้อ เป็น
ประเด็นความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ซึ่งวัดความรู้ทาง
การเมืองด้วยค าถามแบบประนัย 2 ตัวเลือกคือ ใช่หรือ
ไม่ใช่ ก าหนดให้คะแนนผู้ที่ตอบถูกได้ข้อละ 1 คะแนน 
และตอบผิดได้ 0 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารการเมือง จ านวน 6 ข้อ มีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ
ทางการเมือง จ านวน 7 ข้อ มีลักษณะค าถามเชิงบวกและ
เชิงลบ เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ 
  ตอ น ที่  4  แ บ บ ส อ บ ถ าม เกี่ ย วกั บ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งทางการเมือง จ านวน 5 ข้อ 
  ตอนที่  5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ด า เนิ น งานของภาครั ฐ  จ าน วน  5 ข้ อ  มี ลั กษณ ะ
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ 

  ตอ น ที่  6  แ บ บ ส อ บ ถ าม เกี่ ย วกั บ
ผลตอบแทนจากกลุ่มการเมือง จ านวน 6 ข้อ ก าหนด
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 3 ระดับ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ 

  ตอนที่ 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จ านวน 5 ด้าน เป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

  ตอนที่ 8 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง โดยผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาจัดให้
เป็นระเบียบหมวดหมู่  โดยการจัดกลุ่มข้อความหรือ
ประโยค (Grouping) ที่มีลักษณะหรือความหมายเดียวกัน
หรือใกล้เคียงและแจกแจงความถี่ 
 2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.2 ก าหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหา
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม 
  2.3 ร่างแบบสอบถาม น าเสนออาจารยท์ี่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความครบถ้วนและครอบคลุม
เนื้อหา ภาษาและรูปแบบ เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว น าร่างแบบสอบถามมา
ท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  2.4 น าแบบเสนอถามการหาความ
เที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน  เพื่ อท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องแม่นตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของค าถามในแต่ละข้อว่าค าถามต่าง ๆ ใน
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยหรือไม่เพียงใด  
  2.5 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้
ข อ งผู้ เ ช่ี ย วช าญ  ป รั บ ป รุ ง  แ ก้ ไข  แ ล้ วน า เส น อ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกครั้ง 
  2.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามข้อ 
5 ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ 
(Try-out) กับเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน แล้ว
น ามาหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อด้วยวิธีหา Corrected-
Item Total Correlation และหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธี
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นที่ .93 
  2.7 น าแบบสอบถามทั้งหมดมาปรับปรุง
แล้วจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
โดยมีขั้นตอนดังนี ้
  1. ขอหนั งสื อจากบัณ ฑิ ตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอความร่วมมือจาก
ส านักงานเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ พร้อมเครื่องมือในการเก็บข้อมูลปัจจั ยที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลสงเปลอืย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  2. ผู้วิจัยแต่งตั้งผู้ช่วยผู้วิจัยและให้การ
อบรมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน 
จากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  4 . ต ร ว จ ส อ บ ค ว าม ส ม บู รณ์ ข อ ง
แบบสอบถาม และจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนด้วย
ตนเอง จนได้แบบสอบถามครบตามจ านวนทุกฉบับ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ เก็บ
รวบรวมมาจัดหมวดหมู่และบันทึกข้อมูลแต่ละข้อ แล้ว
น าไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป โดยมี
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1 . วิ เค ราะห์ ข้ อมู ล โดย ใช้ส ถิ ติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายเกี่ยวกับ
ด้ านปั จจั ยส่ วนบุ คคล  สถิ ติ ที่ ใ ช้ ได้ แก่  ค่ าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  2. การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย 
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ( ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  (บุญชม ศรีสะอาด 2543: 
103) 
  3. สถิติวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์หลายตัวแปร เพื่อ
อธิบายอิทธิพลและล าดับความส าคัญที่คาดว่าจะมีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
  4. การวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง โดยใช้การแจกแจงความถี่ และใช้

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แบบพรรณนา
ความ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

 จากการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
สงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น ามาอภิปราย 
ดังนี ้ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสง
เปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล สงเปลือย อ าเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
การมี ส่ วน ร่ วม ท างการ เมื อ งขอ งป ระชาชน  เป็ น
กระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การที่
ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางนั้นถือว่าไม่
เพียงพอต่อการบรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ยัง
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากสาเหตุ คือ 1) 
ประชาชนไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 2) 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นบางครั้ง 3) ประชาชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อการก าหนดนโยบายของเทศบาลต าบล
เป็นบางครั้ง 4) ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
เทศบาลในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นบางครั้ง 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมพิศ สุขแสน (2552: 109) ได้
ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พบว่า การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับนัฏฐิกาล ศรีจันทร์โท (2552: 
ก–ข) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตการบริหารส่วนต าบลนาภู อ าเภอยางสีสุ
ราช จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาภู มีส่วนร่วมทางการเมือง
โด ย ร วม แ ล ะ ร าย ด้ า น ทุ ก ด้ า น อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ม า ก
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 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ผลการวิจัยพบว่า  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยคาดว่าจะมีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยใช้การ
วิเคราะห์แบบก าหนดตัวแปรเข้าไปในสมการทั้งหมด  
พบว่าตั วแปรอิส ระทุ กตั วที่ น า ม าศึ กษาทั้ งหมดมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  
เท่ากับ  .727  ตัวแปรอิสระทุกตัวที่น ามาศึกษาสามารถ
รวมกันอธิบายการผันแปรกับตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยสามารถอธิบายการผันแปรได้
ร้อยละ  52.50  (R2 = 0.525)  และตัวแปรอิสระที่มีผล
ต่อการผันแปรกับตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05  มีจ านวน  2  ตัวแปร คือ การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและผลตอบแทนจากกลุ่มการเมือง   
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ผลการวิจัยพบว่าประชาชนในชุมชนขาดการเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมือง  ขาดเวทีการแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  พร้อมทั้ งหน่วยงานภาครัฐยั งไม่ ให้
ความส าคัญในการเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ขาดผู้น าในกระบวนการและ
ศักยภาพของตัวผู้น าเองไม่สามารถขับเคลื่อนความเป็น
ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ได้  เพราะในการชุมนุมนั้นมี
ความส าคัญต่อประชาชนในการสร้างความร่วมมือ ซึ่ง
กล่าวได้ว่า การมีกิจกรรมและการร่วมชุมนุมทางการเมือง 
จึงมีความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ  เป็นการมีส่วนร่วมในการที่จะรวม
พลังภาคประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
สงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผลการวิจัย
ได้ ดังนี ้ 

 1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.05)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับปานกลาง  ทั้ง  
5  ด้าน  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  คือ  ด้านการ
ชุมนุมทางการเมือง ( X =3.22)  ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง ( X =3.09)  ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง ( X =
3.03)  ด้านการจัดตั้งและเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  
( X =  3.00)  ด้านการมีส่วนร่วมโดยตรงตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ ( X =2.90)  
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 มีจ านวน 2 ตัว ดังนี้  1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การเมือง 2) ผลตอบแทนจากกลุ่มการเมือง โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ  0 .727 ตัวแปร
อิสระสามารถอธิบายการผันแปรการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 52.50 (R2=.525)    
 3. ข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับการมีส่ วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย 
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  มีดังนี้  ควรรณรงค์ให้
ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้มากที่สุด ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลือกคนที่ดีมีศักยภาพในการ
ท างาน  ควรสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนว่า การ
ชุมนุมทางการเมืองเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นสิทธิใน
การแสดงออกทางการเมือง ควรมีองค์กรอิสระที่เข้มแข็ง
ในการตรวจสอบการด าเนินงานของกลุ่มการเมือง ควรมี
การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2550 และรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  

 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
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ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ควรจะ
ด าเนินการดังนี ้
   1.1.1 เทศบาลต าบลสงเปลือยควร
ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้กว้างขวางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหอกระจายข่าว 
   1.1.2 เทศบาลต าบลสงเปลือยควร
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดพัฒนาท้องถิ่น
ตนเองอย่างแท้จริง โดยเทศบาลอาจให้การสนับสนุน
งบประมาณ  อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ ยวกับ
ความส าคัญของการมีส่วนร่วม หรือจัดประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเป็นประจ า และน าผลการ
ประชุมไปสู่การตัดสินใจ   
  1.2 วัตถุประสงค์ข้อที่  2 เพื่ อศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ควรจะด าเนินการดังนี้  
   1 .2 .1  ส่ งเส ริม ให้ ป ระชาชน ให้
ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในด้านการเมือง เช่น ให้
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้แก่กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มี
กิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงออก
และตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง 
   1 .2 .2  รั ฐบ าลหรือหน่ วย งานที่
เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและสร้างเสริมองค์กรในท้องถิ่นให้
เข้ ม แ ข็ ง มี อ า น า จ ใน ก า ร ตั ด สิ น ใจ ม า ก ขึ้ น  เ ช่ น 
คณ ะกรรมการหมู่ บ้ าน  คณ ะกรรมการสภาต าบล 
คณะกรรมการวัด ตลอดทั้งกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในท้องถิ่น 
เนื่องจากว่าองค์กรเหล่านี้คือสถาบันที่ท าหน้าที่ในการ
พัฒนาทางการเมืองแก่ประชาชน 
  1.3 วัตถุประสงค์ข้อที่  3 เพื่ อศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ ์ควรจะด าเนินการดังนี้    
   1.3.1 ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิขาย
เสียงอย่างต่อเนื่อง 
   1.3.2  ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทุก
ระดับ เทศบาลต าบลสงเปลือยควรอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับความส าคัญของการเลือกตั้ง 

   1.3.3  เทศบาลต าบลสงเปลือยควร
จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของ
ประชาชนในทุกหมู่บ้าน 
   1.3.4  ควรส่งเสริม และสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนในการรวมกลุ่ม เช่น การส่งเสริมอาชีพ 
   1.3.5 เทศบาลต าบลสงเปลือยควร
จัดสถานที่การแสดงความต้องการของประชาชนในทุก
หมู่บ้าน 
     

 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรพิจารณาศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องนอกจากที่ได้ศึกษามาแล้วว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่
คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน เช่น สถานภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา เป็น
ต้น 
  2.2  ควรมีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบ
ประชาชนในเทศบาลอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากเทศบาลต าบล
สงเปลือย เพื่อเป็นการศึกษาเปรียบเทียบหรือศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเทศบาลต าบล
และประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเทศบาลเมือง  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเล่มนี้ ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาและ
ความช่วยเหลืออย่างยิ่งจาก ผศ.ดร.เสาวลักษณ์  โกศล
กิตติอัมพร ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รศ.
ดร .ยุภ าพร ยุภ าศ  และ ผศ .ดร.สัญ ญ า  เคณ าภู มิ 
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้ค าแนะน าในการท า
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์  ผู้วิจัยจึงขอก
ราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ  ท่ีนี้ 
 ขอขอบพระคุณ  ผศ.ดร.วิทยา  เจริญศิริ 
ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยสอบวิทยานิพนธ์ และดร.ศักดิ์พงศ์  
หอมหวล  ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้
ค าแนะน าที่มีประโยชน์ยิ่งท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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