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บทคัดย่อ  

 การวิจัยคร้ังมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเปร็ง 

อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในในตำบล

เปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร 

ได้แก่ ประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4,368 คน กลุ่มตัวอย่าง คำนวณตาม

สูตรของทาโร ยามาเน่ จำนวน 366 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Independent t-test และ One-Way ANOVA.  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อจำแนกเป็นรายด้านแล้วปรากฏว่า ด้านการมี

ส่วนร่วมในการเลือกตั้งนั้นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดที่ 3.97 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ติดตามข่าวสารการเมืองมีค่าเฉลี่ยที่ 3.05 อยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงออกทาง

การเมือง และด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบพรรคการเมือง มีค่าเฉลี่ยที่ 2.13 และ 1.96 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับ 

น้อย 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

จำแนกตามปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า เพศ ที่ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมไม่แตกต่าง ส่วนปัจจัย

ข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง

โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ตั้งแต่ พ.ศ.2475 ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพรมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นั้น การปกครองและวางแผนดำเนินนโยบายต่างๆขแงประเทศ

ไทย มักตกอยู่ภายใต้แนวความคิดและความต้องการของผู้นำรัฐบาล ในขณะนั้นๆ โดยที่ไม่มีการรับฟังความ

คิดเห็น หรือความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ทำให้ประชาชนไม่มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

การกำหนดนโยบายของประเทศได้ จนในที่สุด ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ๆ พยายามที่จะ

มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารประเทศมากขึ้น และระบบราชการต้องปรับตัว รับการ

เปลี่ยนแปลงในการมี่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมหรือ

นโยบายของรัฐ และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆได้ หวังเพื่อต้องการปฏิรูปการเมืองให้มีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ การใช้อำนาจของรัฐ จะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศเสียก่อน โดย

การเปลี่ยน “การเมืองของนักการเมือง”ให้เป็น “การเมืองของพลเมือง” 

 นานาอารยประเทศให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยถือเป็นหลักสากล ที่ระบอบ

ประชาธิปไตยต้องมี โดยรัฐจำเป็นต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการรับรู้ 

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผลนั้นเพื่อให้เกิดความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ในการดำเนิน

กิจกรรม และมีการนำหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good Governence) เข้ามาใช้ในภาครัฐ เพื่อเป็นบรรทัด

ฐานในการดำเนินกิจกรรมภาครัฐ โดยประชาชนมามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะต่างๆ 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง และสามรถตรวจสอบการทำงานของรัฐได้ในทุกระดับ ซึ่งเป็นหัวใจของ

การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองได้ตรงความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

 รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงระบบราชการให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น จึงได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ กอปรกับประชาชนในตำบลเปร็งก็มีความ

ต่ืนตัวที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมุ่งหวังให้การดำเนินนโยบายต่างๆ ของภาครัฐน้ันเป็นไปโดยความ

สุจริต โปร่งใส และตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาชาติ

อีกด้วย 



  จากปัญหาของระบบราชการดังกล่าว ทำให้มีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบราชการซึ่งต้องโดย

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ประกอบกับประชาชนในตำบลเปร็งเองก็มีความสนใจต่ืนตัวต่อการมีส่วน

ร่วมในการบริหารท้องถิ่นและประเทศของตนเองอีกด้วย ดังน้ันการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เพื่อความรู้ความเข้าใจใน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่เป็นหน้าที่สำคัญและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศตามระบอบ

ประชาธิปไตย โดยทำการศึกษากับประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ว่ามีส่วนรว่ม

ทางการเมืองเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนตามรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป  

คำถามวิจัย 

 1.ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการอยู่

ในระดับใด 

  2.ปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองแตกต่างกันหรือไม่ 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ  

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้ส่งผลต่อระดับการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  

ขอบเขตของการวิจัย  

 

 ด้านเนื้อหา ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเปร็ง  อำเภอบางบ่อ จังหวัด 

สมุทรปราการในรูปแบบการเลือกตั้ง การติดตามข่าวสารการเมือง การแสดงออกทางการเมือง พรรคการเมือง  

และปัจจัยส่วนบุคคลที ่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองจำแนกเป็นด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

การศึกษา อาชีพ และรายได้ 

 ด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเปร็ง 

อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีสิทธิและมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง จำนวน 4,368 



คน (องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง , 2563 ) ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ สุ่มด้วย

วิธีการสุ่มวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 366 ราย 

 ด้านเวลา ช่วงระยะเวลาที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีคือระหว่าง เดือนตุลาคม 2564– 

เดือนพฤศจิกายน 2564  

สมมติฐาน  

 1. ประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีเพศต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน  

 2. ประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอายุต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน  

 3. ประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีระดับ

การมสี่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน  

 4. ประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน 

 5. ประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน  

 6. ประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ทำให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ 

 2. ทำให้ทราบถึงปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ส่งผลต่อ

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันหรือไม่ 

กรอบแนวคิด 



 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที ่เก ี ่ยวข ้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังที่             

บุญเรือง บูรศักด์ิ จำแนกได้ 2 ประเภทคือแบบทางการและไม่เป็นทางการซึ้งคล้ายกับการจำแนกของ Almond 

และ Powell และปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่ถูกกล่าวถึงในงานของจตุ

พล ดวงจิตรและคณะในปี 2558 น้ัน สามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังน้ี 

  ตัวแปรอิสระ                                                                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยแบบสำรวจ 

(Survey Research) ประชากรในการศ ึกษาครั ้งน ี ้ ได้แก่ประชากรในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ จำนวน 4,368 คน (องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง , 2563 )  โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร 

Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยจำนวนทั ้งสิ้น 366 คน และใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple Random Sampling)  

ผลการวิจัย 

 

 1. ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จากผล

การศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 อายุระหว่าง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพการสมรส 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

- การเลือกต้ัง 

- การติดตามข่าวสารการเมือง 

- การแสดงออกทางการเมือง 

- พรรคการเมือง 

- 



33 – 46  ปี จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 มีสถานภาพสมรสจำนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 50.55 มี

ระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 ประกอบอาชีพลูกจ้างจำนวน 

142 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 และมีรายได้อยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท จำนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.83  

 2. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  

ปรากฏผลเป็นดังน้ี 

ตารางท่ี 1 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลเปร็ง  �̅� SD ระดับการมีส่วนร่วม 

ด้านการมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง 3.97 0.596 มาก 

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามข่าวสารการเมือง 3.05 0.769 ปานกลาง 

ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางการเมือง 2.13 1.046 น้อย 

ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบพรรคการเมือง 1.96 1.072 น้อย 

รวม 2.78 0.609 ปานกลาง 
 

 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของของประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.78 ซี่งอยู่ในระดับ ปานกลาง แต่เมื่อจำแนกเป็นรายด้านแล้วปรากฏว่า ด้านการมีส่วนร่วมใน

การเลือกตั้งนั้นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดที่ 3.97 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม

ข่าวสารการเมืองมีค่าเฉลี่ยที่ 3.05 อยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางการเมือง 

และด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบพรรคการเมือง มีค่าเฉลี่ยที่ 2.13 และ 1.96 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับ น้อย    

 3. การทดสอบสมมติฐาน ผลปรากฏว่าปัจจัยด้านเพศของประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ 

จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีเพศต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน  และปัจจัยด้านอายุ

สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ที่ต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 

แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

การอภิปรายผลการวิจัย 



 จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังต่อไปน้ี 

 1.ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของของประชาชนในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.78 ซี่งอยู่ในระดับ ปานกลาง แต่เมื่อจำแนกเป็นรายด้านแล้วปรากฏว่า ด้าน

การมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังน้ันมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดที่ 3.97 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมใน

การติดตามข่าวสารการเมืองมีค่าเฉลี่ยที่ 3.05 อยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงออก

ทางการเมือง และด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบพรรคการเมือง มีค่าเฉลี่ยที่ 2.13 และ 1.96 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ใน

ระดับ น้อย ซึ่งผลการวิจัยที่ปรากฏให้เห็นดังน้ี อาจเป็นเพราะมาจากการที่ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการ

เข้ามามีส่วนร่วมที่ยังไม่มากพอ และกอปรกับภาครัฐยังขาดการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมทางการเมืองที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รุ่งทิวา คงแจ่ม (2557) ได้ทำการศึกษาเร่ือง 

“การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจสถานีภูธรเมืองสุพรรณบุรี” ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ

ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง และการศึกษาของ

ดำเกิง ลักษณะโยธิน (2552)ได้ทำการศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ลำปาง” ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง และเนตรชนก 

ตระกูลมาลี (2558) ได้ทำการศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลสระ

ยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอยู่ใน

ระดับปานกลาง  

 ด้านการมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังน้ันจากการศึกษาพบว่า เป็นด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง 4 ด้านแล้ว ผลปรากฏว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งให้การสนับสนุนกับแนวคิดของ

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ที่ว่าการเลือกผู้นำ คือการที่ประชาชนใช้อำนาจอธิปไตยของตนโดยการใช้สิทธิเลือกต้ังและ

ถอดถอนผู้นำทางการเมือง และแนวความคิดของบุญเรือง บูรศักด์ิ ว่าการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง เป็นหน้าที่

ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย เกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่มีการ

เลือกต้ัง ใครเป็นสมาชิกหรือสนับสนุนพรรคใด ก็รณรงค์หาเสียงและเลือกให้พรรคน้ัน เพราะเสียงข้างมากในการ

จัดต้ังรัฐบาล เพื่อจะนำนโยบายพรรคมาใช้ในการบริหารประเทศ    

 2. สมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้จำแนกตามปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

แตกต่างกันหรือไม่ สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 



 ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่

แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากสิทธิ เสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความเสมอ

ภาคกันและในปัจจุบันการยอมรับถึงความเท่าเทียมกันในเพศสภาพได้เปิดกว้างมากแล้ว ซึ่ งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของจตุพล ดวงจิตร และคณะ(2558) ได้ทำการศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน 

ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพศ ที่แตกต่างกันไม่มีผล

ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง และเนตรชนก ตระกูลมาลี (2558) ได้ทำการศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน 

 ส่วนปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่าง

ต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะ

ประสบการณ์การใช้ชีวิต การพบเห็น หรืมุมมองที่แตกต่างกัน การให้การสนับสนุนหรือคัดค้านของคู่สมรส 

ความรู้ในเร่ืองของสิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยความด้ินรนในการประกอบอาชีพและรายได้

ที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ของปัญจพล ไชยาธิโรช และ พฤกษา ร่มรื่น (2552) ได้ทำการศึกษาเรื่อง 

“การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่มีสิทธิเลือกต้ังในเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต้อ อำเภอลาดยาว จังหวัด

นครสวรรค์” ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

ของประชาชนที่แตกต่างกันส่งผลให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน  

 สรุปผลการศึกษาจากการอภิปรายผลได้ว่า  ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลเปร็ง 

อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับอีกหลายๆงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แปลว่า

ประชาชนคนไทยน้ันได้รับโอกาสให้เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆ ทางการเมือง แต่ยังมีประชาชนบางส่วน

ที่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญ หรือขาดโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมก็ได้ แต่ถ้าหากวิเคราะห์แยกประเด็นของการมี

ส่วนร่วมแล้ว จะพบว่าการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งนั้นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับอีกหลายๆ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน สะท้อนให้เห็นได้ว่าการเลือกตั้งเป็นรูปแบบที่ประชาชนคนไทยรู้จักและให้

ความสำคัญในการเข้าร่วมมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

 

 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  



 1. จากการศึกษาพบว่าประชาชนตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการมีระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนค่อนข้างมีความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองไปมีส่วน

ร่วมกิจกรรมทางการเมือง ดังนั้นภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการ

พัฒนาพัฒนาประเทศตามหลักธรรมมาภิบาลการบริหารงานภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส มีประสิ ทธิภาพและมี

ประสิทธิผลในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

พระประมุขของไทยอีกด้วย  

 2. จากการศึกษายังพบอีกว่า ประชาชนตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการมีระดับการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง น้ันอยู่ในระดับ มาก แล้ว ส่วนด้านการมีส่วนร่วม

ในการติดตามข่าวสารการเมือง อยู่ในระดับ ปานกลาง และด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางการเมือง 

และด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบพรรคการเมือง มีระดับ น้อยดังนั ้นภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านอ่ืน ๆ ให้มากยิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป  

 1. ควรมีการขยายขอบเขตของกลุ่มกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังต่อๆ ไปให้กว้างขวางขึ้น เพื่อสะท้อน

ภาพของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนการส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนให้มาก

ยิ่งขึ้น  

 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอื่นๆ เพื่อให้การศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นมีความสมบรูณ์

มากยิ่งขึ้น เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

พระประมุข การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองหรือทัศนคติทางการเมือง เป็นต้น 
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