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บทคัดย่อ 
 

 สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ีอศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน และ3) เพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า
หลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตาม
บัญชีรายชื่อในแต่ละหมู่บ้าน จ านวน 7,961 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณของ 
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 381 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีค่าความเชื่อมั่น  ทั้งฉบับ  (Reliability) เท่ากับ 0.92 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที 
(t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F - test  

 

ผลการวิจัยพบว่า  
 1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านร่วมกิจกรรมทางการเมือง ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง และ
ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง ตามล าดับ 
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2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในเขตต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง 
โดยรวม และรายด้าน ไมแ่ตกต่างกัน ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ล าดับตามความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับได้แก่  
ควรรณรงค์ให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นนักการเมืองให้มากยิ่งขึ้น 
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบนักการเมือง มากยิ่งขึ้น และควรส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการร่วมจัดกิจกรรมทางการเมือง ให้มากยิ่งขึ้น 
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ABSTRACT 
 

This thematic paper serves the purposes: 1) to study residents’ participation 
in political activities in Tambon Lao Luang Administration Organization in Roi Et’s 
Kaset Wisai district, 2) to compare their participation in political activities in the 
preceding organization to variables of their genders, ages, educational levels and 
careers, and 3) to study their suggestions for their participation in political activities in 
the above organization. The populations employed for the research comprise eligible 
voters living in the constituencies in the authorized area of the organization. The 
samples have been set through Taro Yamane’s table, earning the sampling groups of 381 
individuals. The research instrument is five-rating scale questionnaires, possessing the 
reliability of entire questions at 0.92. The statistics exploited for data analyses encompass 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA). 

Outcomes of research findings: 
1) Residents’ participation in political activities in Tambon Lao Luang 

Administration Organization in Roi Et’s Kaset Wisai district has been rated ‘neutral’ in 
the overall aspect. In terms of a single aspect, on aspect has been scored ‘high’, and 
other three aspects have been scaled ‘neutral’. All aspects placed in descending 
orders o means include: exercising their electoral rights, participating in political 
activities of their localities, taking part in developing local politics, and following up 
to inspect political behaviors respectively. 

2) The hypothesis testing results have revealed that variables of Tambon Lao 
Luang-based residents’ genders, ages, educational levels and careers show no 
significant differences in their participation in political activities in both the overall 
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aspect and a single one, which they are not conducive to the reformulated 
hypotheses. 

3) Their suggestions for participating in the authorize area of the above 
organization have been recommended in descending orders of three frequencies. 
Firstly, it should have residents more increasingly follow and inspect politicians’ 
corrupt behaviours. Secondly, it should promote knowledge and understanding of 
developing political guidelines more and more for the residents. Finally, it should 
considerably 4promote knowledge and understanding of taking part in organizing 
political activities. 
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ค าแนะน าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และดร.ไพรัช พ้ืนชมภู 
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สมบูรณ์   
 ขอขอบพระคุณประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ทุกท่านที่กรุณาให้
ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการวิจัย ท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ ส าเร็จลงได้
อย่างสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่กรุณาให้ความรู้
ทางวิชาการ ต ารา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท าสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ความร่วมมืออ านวยความ
สะดวกเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี้ ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
ให้ก าลังใจและคอยช่วยเหลือสนับสนุน 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเพ่ือบูชาพระคุณแด่บิดา
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ร้อยเอ็ด จ าแนกตามหมู่บ้าน และเพศ 

 
 

49 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  62 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 62 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศกกษา 63 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 63 
ตารางท่ี 4.5  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน 

 
 

64 
ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยรวมและ
รายข้อ 

 
 
65 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
โดยรวมและรายข้อ 

 
 
 

66 
ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง โดยรวมและ
รายข้อ 

 
 
67 

ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามตรวจสอบทางการเมือง 
โดยรวมและรายข้อ 
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  ฌ 
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามเพศ 

 
 

69 
ตารางท่ี 4.11 แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม จ าแนกตามเพศ 

 
 
69 

ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จ าแนกตาม
เพศ 

 
 
70 

ตารางท่ี 4.13 แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จ าแนกตามเพศ 

 
 

70 
ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง จ าแนก
ตามเพศ 

 
 
71 

ตารางท่ี 4.15 แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
การร่วมกิจกรรมทางการเมือง จ าแนกตามเพศ 

 
 
71 

ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมพัฒนาการเมืองจ าแนกตาม
เพศ 

 
 
72 

ตารางท่ี 4.17 แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
การร่วมพัฒนาการเมือง จ าแนกตามเพศ 

 
 

72 
ตารางท่ี 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการ
เมือง จ าแนกตามเพศ 
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  ญ 
 

ตารางท่ี 4.19 แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง จ าแนกตามเพศ 

 
 

73 
ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามอายุ 

 
 
74 

ตารางท่ี 4.21 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามอายุ 

 
 
74 

ตารางท่ี 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จ าแนกตาม
อาย ุ

 
 
75 

ตารางท่ี 4.23 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จ าแนกตามอายุ 

 
 

75 
 

ตารางท่ี 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
จ าแนกตามอายุ 

 
 
 

76 
ตารางท่ี 4.25 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง จ าแนกตามอายุ 

 
 

76 
ตารางท่ี 4.26 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง จ าแนก
ตามอายุ 

 
 

77 

ตารางท่ี 4.27 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง จ าแนกตามอายุ 
 

 
 

77 



  ฎ 
 

ตารางท่ี 4.28 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการ
เมือง จ าแนกตามอายุ 

 
 
 

78 
ตารางท่ี 4.29 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง จ าแนกตาม
อาย ุ

 
 

78 

ตารางท่ี 4.30 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามระดับการศกกษา 

 
 

79 
ตารางท่ี 4.31 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามระดับการศกกษา 

 
 

79 
ตารางท่ี 4.32 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จ าแนกตาม
ระดับการศกกษา 

 
 
 

80 
ตารางท่ี 4.33 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จ าแนกตามระดับการศกกษา 

 
 

80 
ตารางท่ี 4.34 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
จ าแนกตามระดับการศกกษา 

 
 

 
81 

ตารางท่ี 4.35 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง จ าแนกตามระดับ
การศกกษา 

 
 

81 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมพัฒนาการเมืองจ าแนกตาม
ระดับการศกกษา 

 
 
 

82 
ตารางท่ี 4.37 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง จ าแนกตามระดับการศกกษา 

 
 

82 
ตารางท่ี 4.38 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการ
เมือง จ าแนกตามระดับการศกกษา 

 
 
 

83 
ตารางท่ี 4.39 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง จ าแนกตาม
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ต้องการปฏิรูปการเมืองโดย
การ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพ่ิมขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อนการปฏิรูปการเมืองนั้นมีปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่เรียกว่า “การเมืองของ
นักการเมือง” พลเมืองเจ้าของประเทศซึ่งเป็นผู้เลือกตั้งผู้แทนราษฎรมีสิทธิและเสรีภาพน้อย ไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง เป็นการเมืองของนักการเมืองหรือที่เรียกในทางวิชาการว่า ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนราษฎร (representative democracy) เท่านั้น เจตนารมณ์ของผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญต้องการเปลี่ยนการเมืองของ นักการเมืองให้เป็น “การเมืองของพลเมือง” โดยการเพ่ิม
สิทธิเสรีภาพให้พลเมืองและปรับประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนเป็นประชาธิปไตยโดยมีส่วนร่วมของ
พลเมืองบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่
เกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติ1  

กระแสการมีส่วนร่วมทางการเมืองปัจจุบันก าลังมีความตื่นตัวค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการมีส่วน
ร่วมในการปฏิรูปการเมืองยุคปัจจุบันที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ของภาคประชาชนที่ต้องการเห็นการเมืองและ
สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น และสร้างสรรค์
สังคมท่ีเกิดความเท่าเทียม การมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท าในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Public Participation) จึงเป็นกระบวนการที่ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการ
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา 
และร่วมในกระบวนการตัดสินใจ อาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองพอสรุปได้ คือ 1) การมี
ส่วนร่วมในรูปแบบของ พรรคการเมือง คือบรรดาพรรคต่าง ๆ ที่ เข้ามาทางช่องทางที่ถูกต้องตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมือง อาสาเข้ามาบริหารประเทศ มีนักการเมืองภายในพรรคที่
กลั่นกรองตามระบบ 2) การมีส่วนร่วมในรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์ 3) การมีส่วนร่วมการ
แสดงออกในความคิดเห็น การเขียน การพูด การโฆษณา ทั้งนี้โดยไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อ่ืน 4) การมีส่วน
                                                           

1บุษราคัม เชาวน์ศิริ, กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน, (กรุงเทพมหานคร : ส านัก
การพิมพ์ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอาคารทหารไทย, 2550), หน้า 7. 
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ร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 5) การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติ 6) การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 7) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
ทุกระดับ 8) การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและการพัฒนาชุมชน2 

องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 15 
หมู่บ้าน 1,545 ครัวเรือน ปัจจุบันมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยในองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 7,961 คน จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบจะมีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบในบทบาท สิทธิ หน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือให้ประชาชนได้เตรียมตัว ให้โอกาส ตัดสินใจ ก่อนออกไปใช้สิทธิ เลือกตัวแทน เข้าไปบริหาร
บ้านเมือง ดังนั้น กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจึงมีความส าคัญ และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่ม
ตั้งแต่ การร่วมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การร่วมท ากิจกรรมกับพรรคการเมือง การร่วมพัฒนาทาง
การเมือง และการร่วมติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง จะท าให้ประชาชนได้มีโอกาสมีส่วน
ร่วมมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาจากการเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นจ านวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน การมี
ส่วนร่วมท ากิจกรรมทางการเมือง การร่วมพัฒนาทางการเมือง และการร่วมติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมทางการเมือง ประชาชนมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย เพราะอาจยังเห็นว่าการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่จ าเป็นมากนัก จึงท าใหป้ระชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้ไม่มาก และไม่เต็มที่3 

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะประชาชนอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เลือกตั้ง จึงมีความ
สนใจทีจ่ะศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ 
และเป็นแนวทางส่งเสริมพัฒนา การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 
 

                                                           
2อนุรักษ์ นิยมเวช, บทควำมเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

, (กรุงเทพมหานครส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554), หน้า 4.  
3องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง, สถิติการเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า

หลวง, 2553, ร้อยเอ็ด :  องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

เหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบ
อาชีพ ต่างกัน 

1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.3.1 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย         
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน  
 1.3.1 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย                   
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน 
 1.3.1 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย         
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน 
 1.3.1 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย         

จังหวัดร้อยเอ็ด ทีป่ระกอบอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน  

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 

อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายชื่อในแต่ละหมู่บ้าน จ านวน 7,961 คน 
1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 

อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในสี่ด้าน คือ  
1) ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
2) ด้านร่วมกิจกรรมทางการ 
3) ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง 
4) ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง 
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1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ท าให้ทราบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และประกอบอาชีพ ต่างกัน 
 1.5.3 ท าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 1.5.4 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางในการพัฒนาส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง  อ าเภอ              
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแก้ปัญหา    

ร่วมตัดสินใจ ร่วมพัฒนา ร่วมกิจกรรม และร่วมสรรหา เพ่ือหยั่งประโยชน์ทางใดทางหนึ่งได้สัมฤทธิ์ผล 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

กำรเมือง หมายถึง การปกครองที่เป็นรัฐ มีอ านาจ ผลประโยชน์ กระบวนการ กิจกรรม และ
การด าเนินการเพ่ือสรรหาบุคคลไปท าหน้าที่ปกครองประชาชน และเพ่ือเข้ามามีบทบาท หน้าที่ หรือ
มีอ านาจในการปกครองทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ อ านาจหน้าที่นั้นได้แก่การก าหนดนโยบาย
และเป้าหมายของรัฐ การตัดสินใจในเรื่องของส่วนรวม การแจกแจงสิ่ งที่มีคุณค่าในสังคม               
การเลือกสรรทางการเมือง การประนีประนอมผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

ประชำชน หมายถึง ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามกฎหมาย
ระบุไว้ ซึ่งมอีายุ 18 ปีบริบูรณ์ และเป็นราษฎรที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
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 กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง หมายถึง การท ากิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเมือง  ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายหรือการตัดสินใจ และต่อกระบวนการเลือกผู้น ามาบริหารบ้านเมือง 
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 

1) ด้ำนกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หมายถึง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งพรรคการเมือง               
ตรวจบัญชีรายชื่อสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนไปใช้สิทธิ ตรวจสอบพรรคการเมืองก่อนลงคะแนนร่วม
ชักชวนเพ่ือนบ้านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พิจารณาคุณสมบัตินักการเมืองก่อนตัดสินใจใช้สิทธิเลือกตั้งร่วม
ติดตามผลการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง 

2) ด้ำนกำรร่วมกิจกรรมทำงกำรเมือง หมายถึง ร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือสมาชิก
พรรค ร่วมเข้าประชุมวางแผนในการหาเสียง ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียง ร่วมรับฟังติดตามค าปาก
ศรัยของนักการเมือง ช่วยโฆษณาพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ร่วมเป็นหัวคะแนนให้กับพรรค
การเมือง และร่วมติดป้ายประกาศสนับสนุนให้ผู้อ่ืนทราบโดยทั่วไป 

3) ด้ำนกำรร่วมพัฒนำกำรเมือง หมายถึง การร่วมพัฒนาส่งเสริมการเลือกตั้ง 
รณรงค์การทุจริต รณรงค์การหาเสียงเป็นไปอย่างทุกต้อง ร่วมรณรงค์การออกไปใช้สิทธิอย่างถูกต้อง 
ร่วมรณรงค์การซื้อสิทธิขายเสียง และร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการแสดงความคิดเห็น             
การเสนอแนวทางในการพัฒนาการเมือง และร่วมวางแผนพัฒนาการเมือง 

4) ด้ำนติดตำมตรวจสอบพฤติกรรมทำงกำรเมืองหมายถึง การที่ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศ โดยตรวจสอบพฤติกรรมการหาเสียง
ตรวจสอบพฤติกรรมการบริหารงาน ตรวจสอบผลการท างานต่อเนื่อง ตรวจสอบในโครงการที่น ามา
พัฒนา และตรวจสอบการทุจริตคอรร์ัปชั่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมายถึง หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล ซึ่งได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง พ.ศ. 2546 ในที่นี้หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศจัดตั้งลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามสารนิพนธ์ ซึ่งมีดังนี้ 
1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้แบ่งเป็น 2 เพศ 

คือ (1) เพศชาย และ(2) เพศหญิง 
2) อำยุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับงานสารนิพนธ์ ฉบับนี้ 

แบ่งเป็น 4 ช่วงอายุ คือ (1) 18 - 27 ปี (2) 28 - 37 ปี (3) 38 - 47 และ(4) 48 ปีขึ้นไป  
3) ระดับกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับงาน

สารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับการศึกษา คือ (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาตอนต้น/
เทียบเท่า 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 4) อนุปริญญาขึ้นไป 
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4) อำชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสาร
นิพนธ์ ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มอาชีพ คือ (1) เกษตรกรรม (2) รับจ้าง/ลูกจ้าง (3) ค้าขาย/
ประกอบอาชีพส่วนตัว (4) รับราชการ/พนักงานของรัฐ  



  
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัย “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า
หลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในวิจัย 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึง ความหมายของการมีส่วนร่วม 

ลักษณะ และรูปแบบของการมีส่วนร่วม ปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม และลักษณะการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมได้มีผู้ให้ความหมายแตกต่างกันไป แล้วแต่วัตถุประสงค์และการน าไปใช้ใน
กรณีท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งพอสรุปความหมายของการมีส่วนร่วมได้  
 นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง “การท างานร่วมกับกลุ่ม
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือร่วมใจ โดยกระท าการดังกล่าวในห้วงเวลา และล าดับ
เหตุการณ์ที่ทรงประสิทธิภาพ คือ ถูกจังหวะ และเหมาะสมกับทั้งกระท าการงานดังกล่าวด้วย
ความรู้สึกผูกพันให้ประจักษ์ว่าเชื่อถือได้ แสดงว่าการมีส่วนร่วมเป็นผลของความร่วมมือร่วมใจ การ
ประสานความรับผิดชอบ”1 

                                                 
1นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภณ

การพิมพ์, 2527), หน้า 158. 
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 อคิน รพีพัฒน์ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ “การให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้น
ปัญหา เป็นผู้ที่ท าทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราก าหนดไปแล้วให้ประชาชนเข้าร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทุกอย่าง
ต้องเป็นเรื่องของประชาชนที่คิดข้ึนมา”2 

ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชน
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้ การกระจายทรัพยากรและการ
ผลิตที่มีอยู่ในสังคมเพ่ือประโยชน์ ในการด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นอย่าง
สมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม ในการพัฒนาและร่วมติดตาม3 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ให้ความหมายของการมสี่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการริเริ่ม การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน และรับผิดชอบเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึง
ประชาชนเอง โดยมนุษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะอุทิศเพ่ือกิจกรรมชุมชน ขณะเดียวกันมนุษย์
นั้นสามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสและได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้อง4 

ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ กล่าวว่า ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง “เป็น
กระบวนการของการด าเนินงาน เป็นการรวมพลังประชาชนกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนเพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยยึดหลักการว่าสมาชิกในชุมชนนั้นจะต้อง
ร่วมมือกันวางแผนและปฏิบัติงาน เพ่ือสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของประชาชนในชุนชน”5 

วันรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน กล่าวว่า ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง “เป็นการเข้าร่วม
อย่างแข็งขันและเต็มที่ของกลุ่มบุคคล ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนา
ชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมในอ านาจการตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีส่วน

                                                 
2อคิน รพีพัฒน์, การพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยในการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2527), หน้า 105-108.  
3ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภา

การพิมพ์, 2547), หน้า 93. 
4ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด ไทย อนุเคราะห์ไทย, 2546), หน้า 26. 
 

5ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์, “การมีส่วนร่วมของประชาชน”, วารสารการพัฒนาชุมชน ปีที่ 27 
ฉบับที่ 1 มกราคม 2531, หน้า 24. 
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ร่วมเป็นเครื่องประกันว่า สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการมากที่สุดนั้น จักได้รับการตอบสนองและท า
ให้ความเป็นไปได้มากขึ้นกว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอกันไป”6 
 เดช กาญจนางกูร กล่วาว่า ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง “เป็นการแบ่งงานกันท า
ตามบทบาทและหน้าที่ของผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการในด้านความรู้ ความคิดและ
ความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันเพ่ือท าให้ผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานหรือกระท ากิจกรรมต่างๆของโครงการให้
ประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นจังหวะเดียวกัน”7 

สรุปได้ว่า ความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามทัศนะจากนักวิชาการหลายท่านมี
ประเด็นที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมชักน าสนับสนุนและสร้างโอกาส การเปลี่ยนแปลงภายใต้ก าหนดและ
ด าเนินการของประชาชน การท างานร่วมมือร่วมใจ การพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ 
ควบคุมปัจจัยการผลิตและการกระจายทรัพยากร การเข้าร่วมอย่างเข็มแข็งและเต็มที่ของกลุ่มบุคคล 
การแบ่งการท างานตามบทบาทและหน้าที่ ร่วมกันรับผิดชอบ  

2.1.2 ลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม 
ลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม ตามทัศนคติของนักวิชาการต่าง ๆ ได้กล่าวถึง ดังนี้ 
ปกรณ์ ปรียากร กล่าวว่า ลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชนจะเข้า

มามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข และร่วมมีผลประโยชน์ ซึ่งกระท าได้ 4 ลักษณะ คือ 
1) เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดว่า อะไรคือ ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 
 2) เป็นผู้ระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือสนองตอบความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
 3) เป็นผู้มีบทบาทในการปรับปรุงวิธีการกระจายสินค้าและบริการให้สมบูรณ์ข้ึน 
 4) เป็นผู้ได้รับความพึงพอใจ และเกิดแรงจูงใจที่จะสร้างกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง8 
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง กล่าวถึงลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น และเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม โดยพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาและการตัดสินใจในการด ารงชีวิตของ
ตนเอง ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน คือ 

1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา 

                                                 

 
6วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, การพัฒนาชนบทไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2531), หน้า 101.  
 

7เดช  กาญจนางกูร, การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชียงใหม่, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527), หน้า 
54. 

8ปกรณ์ ปรียากร, ทฤษฎีแนวคิดและกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548), หน้า 23. 
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  2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจการ 
  3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
  4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล9 

2.1.3 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้มีผู้กล่าวไว้ในที่ต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยจะน ามากล่าวไว้ ดังนี้ 

  ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ 
  1) ความศรัทธาที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลส าคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงแขก การบ าเพ็ญประโยชน์ การสร้างโบสถ์วิหาร 
 2) ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือ หรือ มีเกียรติยศ ต าแหน่ง ทั้ง 3 ที่ยังไม่มีความ
ศรัทธา หรือความเต็มใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะกระท า เช่น ผู้ใหญ่ออกปากขอแรงผู้น้อยช่วยแรง 
 3) อ านาจบังคับที่เกิดจากบุคคลที่มีอ านาจเหนือกว่า ท าให้ประชาชนถูกบีบบังคับ ให้มีส่วน
ร่วมในการกระท าต่าง ๆ เช่น บีบบังคับให้ท างานเยี่ยงทาส เป็นต้น10 
 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้เสนอแนะว่า “การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจนี้ ควรจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของปัญหา และสถานการณ์ในการก าหนดรูปแบบ 
และประเมินของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้น ซึ่งได้เสนอกฎไว้ 2 กลุ่ม คือ 
 1) กฎกลุ่มแรกเป็นการส่งเสริมคุณภาพของการตัดสินใจ 
 2) กฎกลุ่มที่สอง เป็นการส่งเสริมการยอมรับการตัดสินใจ 
 ในการตัดสินใจนั้นมีทางเลือกอยู่ 5 วิธี ตั้งแต่ผู้บริหารตัดสินใจคนเดียว (Unilateral) ไป
จนถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ (Shared) ทางเลือกในการตัดสินใจทั้ง 5 วิธีมีดังนี้ 
 1) ผู้บริหารใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วตัดสินใจเองตามล าพัง 
 2) ผู้บริหารแสวงหาข้อมูลจากผู้อื่น แล้วตัดสินใจเอง 
 3) ผู้บริหารหารือกับผู้เกี่ยวข้องเป็นรายคน แสวงหาความคิด และข้อเสนอแนะแล้วตัดสินใจเอง 
 4) ผู้บริหารปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องเป็นกลุ่ม แสวงหาความคิดเห็นร่วมกันโดยการอภิปรายแล้ว
ตัดสินใจ 
 5) ผู้บริหารร่วมคิดกับกลุ่มเกี่ยวกับสถานการณ์ และปัญหา แล้วให้กลุ่มตัดสินใจ11 

                                                 
9เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภา

การพิมพ์, 2547), หน้า 10. 
10ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, อ้างแล้ว, หน้า 93. 
11เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, การกระจายอ านาจการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร :โอเอซีส, 2537), หน้า 178-215. 
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 สมยศ นาวีการ ได้กล่าวถึง “ล าดับขั้นแห่งความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of 
Needs)” แบ่งไว้ 5 ล าดับดังนี้ 
 1) ความต้องการสิ่งจ าเป็นทางร่างกาย (Physiological Needs) 
 2) ความต้องการในด้านความปลอดภัย (Safety Needs) 
 3) ความต้องการในด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) 
 4) ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือ (Esteen Needs) 
 5) ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self – actualization Needs)12 
 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมเกิดจากความศรัทธา ความเกรงใจ อ านาจบังคับ  
ชื่อเสียง หรือต้องการได้รับการยกย่องจากสังคม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางราชการในรูปต่าง ๆ  
 2.1.4 ลักษณะการมีส่วนร่วม 
 ลักษณะการมีส่วนร่วมนั้น นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดไว้ ดังนี้ 

ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมจะต้องมีความหมายครอบคลุมถึง การที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการพัฒนา การที่ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติตามโครงการพัฒนา และการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกขั้นตอนใน
กระบวนการพัฒนา และได้แสดงระดับการมีส่วนร่วมไว้ 7 ระดับคือ 
 ระดับท่ี 1 ถูกบังคับ    ไม่มีส่วนร่วมเลย 
 ระดับท่ี 2 ถูกล่อ     มีส่วนร่วมน้อย 
 ระดับท่ี 3 ถูกชักชวน    มีส่วนร่วมน้อย 
 ระดับท่ี 4 ถูกสัมภาษณ์ความต้องการ  มีส่วนร่วมปานกลาง 
 ระดับท่ี 5 มีโอกาสเสนอความเห็น   มีส่วนร่วมปานกลาง 
 ระดับท่ี 6 มีโอกาสเสนอโครงการ   มีส่วนร่วมระดับสูง 
 ระดับท่ี 7 มีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง  มีส่วนร่วมในระดับอุดมคติ13 
 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี กล่าวถึง หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า หลักความร่วมมือของประชาชน
ที่ส าคัญยิ่ง ก็คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างจริงจัง และ
จริงใจ ทั้งนี้ด้วยการเปิดโอกาสให้มีการศึกษา (Education) การร่วมพิจารณา (Consensus) และการ
ตกลงใจร่วมกัน (Consent) ในการแก้ปัญหา หรือการวางแผนโครงการต่าง ๆ การที่เปิดโอกาสให้

                                                 
12สมยศ นาวีการ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 2543), หน้า 19. 
13ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

2531), หน้า 25. 
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ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก็เพ่ือเป็นการให้ประชาชนได้มีสิทธิ และความเสมอภาพกันในอันที่จะ
รับผิดชอบในสังคม ประชาชนจะมีโอกาสร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบ14 

กรมการพัฒนาชุมชน ได้สรุปลักษณะ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 18 ลักษณะ ดังนี้ 
1) มีส่วนร่วมเป็นผู้ริเริ่ม 
2) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินงาน 
3) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้ทรัพยากร 
4) มีส่วนร่วมในการออกความเห็น และข้อเสนอแนะ 
5) มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา 
6) มีส่วนร่วมในการคิดหาวิธีในการแก้ปัญหา 
7) มีส่วนร่วมในการวางแผน 
8) มีส่วนร่วมในการประชุม 
9) มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
10) มีส่วนร่วมในการออกเสียงสนับสนุน หรือคัดค้าน 
11) มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ หรือบริหารงาน 
12) มีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก 
13) มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ชักชวน หรือประชาสัมพันธ์ 
14) มีส่วนร่วมในการด าเนินตามกิจกรรมที่วางไว้ 
15) มีส่วนร่วมในการลงทุน หรือบริจาคเงิน/ทรัพย์สิน 
16) มีส่วนร่วมในการออกแรง หรือสละแรงงาน 
17) มีส่วนร่วมในการออกวัสดุอุปกรณ์ และ 
18) มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ติดตาม หรือประเมินผล15 

 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
อย่างจริงจัง และจริงใจ ในการร่วมพิจารณา (Consensus) และการตกลงใจร่วมกัน (Consent) ใน
การแก้ปัญหา หรือการวางแผนโครงการต่าง ๆ การที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก็เพ่ือ
เป็นการให้ประชาชนได้มีสิทธิ และความเสมอภาพกันในอันที่จะรับผิดชอบในสังคม  ประชาชนจะมี
โอกาสร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบ 

                                                 
14ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ห.ส.น. 

ไทยอนุเคราะห์ไทย), อ้างแล้ว, หน้า 12. 
15กรมการพัฒนาชุมชน ,  กรมการพัฒนาชุมชนกับองค์การบริหารส่วนต าบล , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ท้องถิ่น, 2529), หน้า 16. 



   13 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ผู้วิจัยมุ่งกล่าวถึงแนวคิด
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง สาเหตุของการเข้ามี
ส่วนร่วมทางการเมือง รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ระดับขั้นตอนของการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ประเภทของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนี้ 

2.2.1ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองได้มีผู้ให้ความหมายแตกต่างกันไป แล้วแต่วัตถุประสงค์และการ

น าไปใช้ในกรณีท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งพอสรุปความหมายได้ดังนี้  
ณรงค์ สินสวัสดิ์ กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่า หมายถึง บุคคลที่

สนใจการเมือง มีความเข้าใจการเมือง เชื่อว่าตนเองมีประสิทธิภาพทางการเมือง  มีความศรัทธาใน
กระบวนการทางการเมือง และตัวนักการเมือง และคิดว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหน้าที่
ของตน เป็นคนที่มีความสามารถในการเข้าสังคม และเป็นคนที่มีหวังในชีวิต16 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง มีความหมายไปถึงการให้ความ
ร่วมมือ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนต่อระบบการเมือง นั่นคือการมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่รัฐบาล การให้ความสนับสนุน เป็นทางหนึ่งที่จะลดปัญหา ในการปกครองและการบริหาร 
การให้ความร่วมมือในการเสียภาษีเป็นอีกทางหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นการมีส่วนร่วมโดยอ้อม ซึ่งจะท าให้ไม่
เกิดปัญหา จนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองต่อไป17 

ทิพาพร พิมพิสุทธ์ ได้ให้ความหมายของการเข้าร่วมทางการเมืองว่า หมายถึง การมีส่วนร่วม
ในการกระท า (Activity) ของแต่ละบุคคลซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินนโยบายของรัฐบาลเรียกว่า
Autonomous Participation และการมีส่วนร่วมซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินนโยบายโดยทางอ้อม
นอกเหนือจากแต่ละบุคคลโดยตรงแล้ว เรียกว่า Mobilized participation18 

จรูญ สุภาพ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึง การมีส่วนร่วมที่ประชาชนจะพึงมี
ในการก าหนดนโยบาย ในการตัดสินใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล และในทางการเมืองเป็นการมี

                                                 
16ณรงค์ สินสวัสดิ์, จิตวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : วัชรินทร์การพิมพ์, 2539), หน้า 

123. 
17ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศพริ้นติ้ง, 2539), หน้า 

8. 
18ทิพาพร พิมพิสุทธิ์, พัฒนาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยราม 

ค าแหง, 2542), หน้า 133-134. 
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ส่วนร่วมของประชาชนในรัฐบาล เช่น การเข้าเป็นรัฐบาล การมีอิทธิพลต่อรัฐบาล การแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง19 

ดังนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงหมายถึงการปฏิบัติการโดยสมัครใจไม่ว่าจะเป็น
ผลส าเร็จ หรือไม่มีการจัดองค์การหรือไม่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องและจะใช้วิธีการที่ถูกต้อง
ยอมรับตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะไปมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายสาธารณะ 
การบริหารนโยบายสาธารณะ และการเลือกผู้น าทางทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับไหนของรัฐบาล 

2.2.2 รปูแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
โดยทั่วไปแล้วรูปแบบมีส่วนร่วมทางการเมือง มักจะถูกแบ่งออกไปตามการให้ค านิยาม

ความหมายของการเข้าร่วมทางการเมืองว่าจะมีความครอบคลุมได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งนักวิชาการได้
ท าการจัดรูปแบบไว้ค่อนข้างกว้างขวางมาก โดยได้จ าแนกออกเป็นมิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

จรูญ สุภาพ ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบโบราณไว้ ดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมแบบกรีก (Greek System) วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

แบบนี้ ต้องการให้ประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศ ได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยตรง ซึ่ง
ก าหนดให้ประชาชนทั้งนครรัฐประชุมร่วมกันเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ความ
ต้องการและก าหนดนโยบาย รวมทั้งก าหนดตัวผู้ปกครองด้วย 

2) การมีส่วนร่วมแบบโรมัน (Roman System) การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบนี้ได้
ก าหนดให้มีสภาขึ้นแทนการประชุมประชาชนทั้งหมด ส่วนอ านาจหน้าที่สภานั้นครอบคลุมเสมือนการ
ปกครองโดยประชาชนโดยตรง 

3) การมีส่วนร่วมแบบศักดินา (Feudal System) เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ใน
ระหว่างเจ้านายกับไพร่ (Vassal) ที่แต่ละฝ่ายมีหน้าที่ต่อกัน เจ้านาย (Lord) มีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง
และปกครองไพร่ ส่วนไพร่มีหน้าที่บริการด้านต่าง ๆ ให้เจ้านาย 

4) การมีส่วนร่วมแบบสวิส (Swiss System) มีลักษณะส าคัญคือ เปิดโอกาสให้ประชา ชน
มีส่วนร่วมโดยตรง เช่นเดียวกับระบบกรีก 

5) การมีส่วนร่วมแบบนิวอิงแลนด์ (New England System) มีการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยตรง เช่นเดียวกับแบบสวิส20 

สิทธิพันธ์ พุทธหุน ได้กล่าวว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถแบ่งออกเป็น 4
รูปแบบ ดังนี้ 

                                                 
19จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2514), หน้า 

333.  
20จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร์, อ้างแล้ว, หน้า 331 - 334. 
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1) การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตาม
รัฐธรรมนูญเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะก่อนออกไปใช้สิทธิต้องควรตรวจบัญชีรายชื่อสิทธิออก
เสียงลงคะแนนก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบพรรคการเมืองก่อนลงคะแนน การร่วม
การชักชวนเพ่ือนบ้านไปใช้สิทธิเลือกตั้งพรรคการเมือง และการพิจารณาคุณสมบัตินักการเมืองก่อน
ตัดสินใจใช้สิทธิเลือกตั้ง และการร่วมติดตามผลการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง 

2) การร่วมกิจกรรมทางการเมือง คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองถือว่าเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาทางการเมือง ซึ่งมีแนวทางการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือสมาชิกพรรค เป็นแนวทางในการ
พัฒนาทางการเมืองประชาชนจะต้องเข้าร่วมประชุมวางแผนในการหาเสียง ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียง 
รับฟังติดตามค าปากศรัยของนักการเมือง ช่วยโฆษณาพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ร่วมเป็น
หัวคะแนนให้กับพรรคการเมือง และร่วมติดป้ายประกาศสนับสนุนพรรคการเมืองให้ผู้อ่ืนทราบโดยทั่วไป 
ซึ่งได้ว่าเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

3) การร่วมพัฒนาการเมือง คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมการเลือกตั้ง ท าให้
การเมืองมีประสิทธิภาพประชาชนต้องเข้าร่วมรณรงค์การทุจริต รณรงค์การหาเสียงเป็นไปอย่างทุก
ต้อง การร่วมรณรงค์การออกไปใช้สิทธิอย่างถูกต้อง การร่วมรณรงค์การซื้อสิทธิขายเสียง การร่วม
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การเสนอแนวทางในการพัฒนา
การเมือง และร่วมวางแผนพัฒนาการเมือง ซึ่งเป็นรูปแบบในการพัฒนาทางการเมืองได้อีกรูปแบบ
หนึ่ง 

4) การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการมี
บทบาทในการเข้าไปร่วมตรวจสอบทางการเมืองเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง และ
ประเทศ ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมการหาเสียงของนักการเมือง ตรวจสอบพฤติ
กรรมการบริหารงาน ให้การตรวจสอบผลการท างานต่อเนื่อง ตรวจสอบในโครงการที่น ามาพัฒนา 
และตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นในโครงการต่าง ๆ เป็นต้น21 
 อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งสี่ด้านเป็นรูปแบบในการพัฒนาทาง
การเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของพรรคการเมือง ซึ่งประชาชนจะต้องร่วมรับผิดชอบทางการเมือง ใน
การร่วมตัดสินใจทางการเมือง เพ่ือให้การมีส่วนร่วมเกิดประโยชน์การพัฒนา 

เกษม อุทยานิน ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในปัจจุบันไว้ดังนี้  
1) การแสดงประชามติ (Referendum) มีการให้ประชาชนนั้น มีส่วนร่วมในการพิจารณา 

และการตัดสินใจที่จะรับหรือไม่รับกฎหมาย ซึ่งจะออกผลบังคับให้แก่ตนที่ผ่านการพิจารณาของสภา

                                                 
21สิทธิพันธ์ พุทธหุน, ทฤษฎีพัฒนาการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544), หน้า 156. 
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เป็นขั้นต้นมาแล้ว ประชามตินี้ อาจจะมีทั้งแบบบังคับใช้ ประชาชนต้องแสดงประชามติและไม่บังคับ
ให้ต้องแสดงประชามติก็ได้ ขึ้นอยู่ว่าความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด 

2) การริเริ่มให้เสนอกฎมาย (Initiative) ซึ่งเกิดขึ้นในสวิสเป็นเวลามานานแล้วได้แก่การ
ชุมนุมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหมือนกับวิธีแบบประชุมชาวเมืองในสหรัฐอเมริกา แต่เป็นการเสนอ
กฎหมายรูปการจะเป็นการท าค าร้อง และลงมติในบัตรเลือกตั้ง จุดประสงค์ของการริเริ่มให้เสนอ
กฎหมายนี้ เพ่ือให้ประชาชนได้ผ่านกฎหมายบางอย่าง ไม่ต้องฟังความคิดเห็นของสภา 

3) การเลือกออกใหม่ (Recall) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีอ านาจในการปลดอ านาจ
หน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลได้ เมื่อเห็นว่าผู้นั้นไม่ด าเนินการตามความต้องการของประชาชน
หรือปฏิบัติตนไม่สมควร แต่จะต้องเป็นต าแหน่งที่มาจากการเลือกตั้ง 

4) การร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและร่วมตัดสินใจในปัญหาที่ส าคัญ เมื่อรัฐบาลไม่สามารถตัดสินปัญหานั้น ๆ ได้22 

สรุปได้ว่า รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง แสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ เป็น
การเปิดโอกาส ความส านึกในหน้าที่ของพลเมือง 

2.2.3 ระดับขั้นตอนของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 สวนา พรพัฒน์กุล ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง วัตถุประสงค์ของ
การเข้าร่วมตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1) การก าหนดเป้าหมาย (Goal – Making) หมายถึง การก าหนดลักษณะและรูปแบบในการ
มีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับระบอบการปกครอง เช่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสังคมนิยม 
และเผด็จการซ่ึงมีลักษณะในการก าหนดเป้าหมายต้องแตกต่างกันอออกไป 

2) การแสวงหาวิถีทาง (Means) หนทางไปสู่เป้าหมายของการมีส่วนร่วมที่ดีที่สุด คือการ
ประหยัดระยะทางสั้นและคุ้มค่า วิถีทางแสดงถึงทิศทาง (Orientation) ซึ้งต้องมีข่าวสารในการติดต่อ
ที่ด ีแล้วพิจารณาหาหนทางที่ดีท่ีสุด เพ่ือก าหนดระดับของการมีส่วนร่วมให้มาก 

3) การกระท า (Action) การเข้าร่วมกระท า ด้วยการประเมินจากสถานการณ์ 
4) มีตัวเร่ง (Catalyst) การมีปฏิกิริยากันทางการเมือง (Political Interaction) การสื่อสาร

ทางการเมืองที่ดี และการเข้าถึงเพ่ือให้อยู่ใกล้ศูนย์ กลางอ านาจ ส าหรับการเจรจาต่อรอง 
5) มีการระดมพลัง (Mobilization) คือการเตรียมการในเชิงหาสมัครพรรคพวก เครื่องมือ

ช่องทางส าหรับการเข้าร่วม 
6) มีการเปลี่ยนแปลง (Change) หมายถึง ผลของการกระท าท่ีเกิดจากการเข้าร่วม 

                                                 
22เกษม อุทยานิน, รัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2516), หน้า 

120-121.  
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7) มีปรากฏการณ์ทางการเมือง (Political Phenomenon) ความส าเร็จหรือล้มเหลวในการ
เข้ารว่ม ให้ดูปรากฏการณ์ทางการเมือง โดยพิจารณาความส าเร็จจากผลทางการเมือง 

8) การถดถอย (Regression) จะเกิดกรณีการเข้าร่วมทางการเมืองไม่บรรลุวัตถุ ประสงค์ ท า
ให้การเข้ามีส่วนร่วมขาดความชอบธรรม พลังการเข้าร่วมอาจสลายไปในช่วงนี้ 

9) การปะทะ (Counteraction) ผลการถดถอยอาจก่อให้เกิดการปะทะจากกลุ่มอ่ืน ๆ ที่
เหนือกว่าได้23 

สวนา พรพัฒน์กุล ได้จัดแบ่งระดับการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนี้ 
 1) การรับฟังข่าวสารทางการเมือง 
 2) การออกไปใช้เสียงในการลงคะแนน 
 3) การชักชวนให้ผู้อ่ืนสนทนาเรื่องการเมือง 
 4) การชักชวนให้ไปเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง 
 5) การช่วยโฆษณาให้พรรคการเมือง ติดป้ายประกาศสนับสนุน 
 6) การติดต่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมือง หรือนักการเมือง 
 7) การสนับสนุนด้วยการบริจาคให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 8) การติดตามตรวจสอบของนักการเมืองเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
 9) การช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียง 
 10) การเป็นสมาชิกพรรคที่ท างานให้พรรคการเมืองเป็นประจ า 
 11) การเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนของแผน 
 12) การช่วยหาเงินให้พรรคการเมือง 
 13) การสมัครเข้าแข่งขันรับเลือกตั้ง 
 14) การเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรค หรือได้รับเลือกตั้ง24  

 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมที่มีขั้นตอนการเกี่ยวพัน
ทางสังคม ตามล าดับขั้นตอน ดังภาพประกอบที่ 2.1 

 
 
 
 

                                                 
23สวนา พรพัฒน์กุล, ความส านึกในหน้าที่พลเมืองของเด็กไทย, (กรุงเทพมหานคร :โรง

พิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2520), หน้า 30. 
24เรื่องเดียวกัน, หน้า 21. 
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     กลุ่มผู้ที่ไม่สนใจทางการเมือง 
 

ภาพประกอบที่ 2.1 แสดงล าดับขั้นตอนของการเกี่ยวพันทางการเมือง25 
นอกจากนี้ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ ได้เสนอแบบการวัดหรือดัชนีการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

โดยแบ่งระดับกิจกรรมทางการเมืองออกเป็น 3 ระดับ คือ 
1) ระดับสูง ได้แก่ การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและท ากิจกรรมทางการเมืองรูปแบบอ่ืนด้วย 
2) ระดับกลาง ได้แก่ ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
3) ระดับต่ า ได้แก่ ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง26 
สรุปได้ว่า ระดับขั้นตอนของการมีส่วนร่วมทางการเมือง บอกถึงขอบข่ายความเข้มข้น และ

รูปแบบต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นล าดับท าให้เป็นเป้าหมายให้ประสบผลส าเร็จ ทาง
การเมือง และวิธีทางการเมืองอาจทุ่มเทไม่เป็นทางการเมืองก็ได้ แต่การมีส่วนร่วมทางการเมืองบาง
ประการอาจจ าเป็นต้องใช้วิถีทางการเมืองเท่านั้น จึงจะประสบผลส าเร็จ ตามล าดับขั้น 

 

                                                 
25สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, “ล าดับขั้นตอนของการมีส่วนร่วมทางการเมือง”, มติชนรายวัน, (10 

มกราคม 2539) : 40 – 42. 
26เรื่องเดียวกัน, หน้า 28 – 29. 

กิจกรรม          14. การด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
การต่อสู้        13. การเสนอตัวเป็นคู่แข่งทางการเมือง 
ทางการเมือง       12. การร่วมระดมทุน 
  11. การประชุมแกนน าของพรรค 
  10. การเป็นสมาชิกส าคัญของพรรคการเมือง 
กิจกรรม          9. การร่วมรณรงค์ทางการเมือง 
ปรับเปลี่ยน       8. การร่วมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง 
ทางการเมือง       7. การบริจาคเงินสนับสนุนทางการเมือง 
   6. การติดต่อกับนักการเมืองหรือผู้น าทางการเมือง 
 5. การติดกระดุมหรือสติ๊กเกอร์เพื่อแสดงการสนับสนุน 
กิจกรรม         4. การชักจูงผู้อื่นให้เลือกตั้งผู้ที่ตนสนับสนุน 
ของผู้สนใจ     3. การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง 
ทางการเมือง              2. การใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 1. การแสดงความสนใจทางการเมือง 
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2.2.5 ประเภทของการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
จิรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ ได้จัดออกเป็น 14 ระดับ ได้แก่  
 1) รับฟังหรือรับทราบข่าวสารทางการเมือง (เป็นการเกี่ยวข้องกับการเมืองในระดับต่ าสุด

หรือน้อยที่สุดแต่มีคนเก่ียวข้องด้วยมากที่สุด) 
 2) ไปออกเสียงลงคะแนน 
 3) ชักชวนให้ผู้อ่ืนสนทนาเรื่องการบ้านการเมือง 
 4) ชักชวนให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิออกเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง 
 5) ช่วยโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน 
6) ติดต่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือนักการเมือง 
 7) สนับสนุนด้วยการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 8) ติดตามการหาเสียงของนักการเมืองบางคน หรือหลายคน 
 9) ช่วยสมัครรับเลือกตั้งรณรงค์หาเสียง 
 10) เป็นสมาชิกพรรคโดยท างานให้พรรคการเมืองเป็นประจ าเสมอ 
 11) เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนของพรรค 
 12) ช่วยหาเงินเข้าเป็นกองทุนของพรรค 
 13) สมัครเข้าแข่งขันรับเลือกตั้งเพ่ือต าแหน่งทางการเมือง 
14) เป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคหรือได้รับการเลือกตั้ง (เป็นการเกี่ยวข้องกับการเมืองในระดับที่

มากที่สุด แต่มีผู้เกี่ยวข้องโดยตรงน้อยที่สุด)27 
ชัยวัฒน์ รัฐขจร กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองต้องมีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 
1) การกระท านั้นต้องหวังผลในการที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐบาล หรือต่อ

การบริหารงานของรัฐ หรือ ต่อการเลือกผู้น าทางการเมืองของรัฐบาล ฉะนั้นผลที่หวังจึงอยู่ที่การเลือก
นโยบาย หรือเลือกตัวบุคคล หรือเลือกทั้งนโยบายและตัวบุคคล 

 2) ผลที่หวังจากการกระท าทั้งในเรื่องนโยบาย หรือตัวบุคคลนี้จะเป็นเรื่องการเมืองระดับ
ท้องถิ่น หรือระดับชาติก็ได้ 

 3) การกระท าใด ๆ ก็ตาม เกิดข้ึนโดยความสมัครใจ และ ถือว่าความสมัครใจนี้เป็นเงื่อนไขที่
ส าคัญ นั้นคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะมิใช่การกระท าที่เกิดจากการถูกบังคับ 

 4) การกระท าที่เกิดขึ้นนั้น ไม่เน้นผลลัพธ์ว่า ต้องประสบความส าเร็จเสมอไป 
 5) การกระท าจะจัดองค์กรขึ้นอย่างเป็นระบบ หรือไม่เป็นระบบก็ได้ 

                                                 
27จิรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ, รัฐศาสตร์ทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2538), หน้า 445 - 446. 
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 6) การกระท าดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ได้ 
 7) การกระท านี้ใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องก็ได้  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ผ่านมามักเป็นแบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน คือ การเลือก
ผู้แทนไปท าหน้าที่แทนตน (Representative Democracy) และต่อมาเริ่มมีความนิยมประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ซึ่งมีลักษณะส าคัญตรงที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาก    
ขึ้นในการให้ความคิดเห็นกันต่าง ๆ นานา และมีแนวโน้มว่าการจะตัดสินใจใด ๆ มักมีลักษณะ
ฉันทานุมัติท่ีคนเกือบทั้งหมดเห็นพ้องต้องกัน มากกว่าการลงคะแนนเสียงชี้ขาด28 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการกระท ากิจกรรมของประชาชนในสังคมที่ได้มี
ส่วนกระท าร่วมกันทางการเมือง พฤติกรรมที่แสดงออกโดยสมัครใจ และถูกต้องตามกฎหมาย และ
แสดงบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ร่วมอยู่ในกลไกทางการเมืองของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายการตัดสินใจ 
ทางการเมือง ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ให้การสนับสนุนการเมือง
และพรรคการเมือง ลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร เป็นต้น 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยมุ่งศึกษา ความหมายของการปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล แลการงบประมาณ
และการคลัง ดังนี้ 

2.3.1 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 นักวิชาการหลายคนได้ให้ความหมายของการปกครองถิ่นในรูปของการปกครองตนเอง 
(Local Self Government) ไว้ดังนี้ 

ชูศักดิ์ เที่ยงตรง ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ว่า การปกครองท้องถิ่น 
หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการ

                                                 
28ชัยวัฒน์ รัฐขจร, “ความเข้าใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชา ชน 

: ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนอ าเภอเมืองชลบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2542, หน้า 33. 



   21 

สาธารณะบางประการเพ่ือชุมชนของตน การที่ท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่และมีความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงานมากน้อยเพียงใดนั้น จะข้ึนอยู่กับระบบการปกครองท้องถิ่นที่แต่ละประเทศยึดถือ29  

อุทัย หิรัญโต ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง 
การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้หน่วยการปกครองระดับรองของรัฐหรือกระจายอ านาจให้
ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครอง และด าเนินการบางอย่าง เพ่ือผลประโยชน์ของรัฐ
และผลประโยชน์ท้องถิ่นโดยตรงการบริหารงานท้องถิ่นจะมีองค์การที่ปกครองที่ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งมาท้ังหมดหรือบางส่วนทั้งนี้ มีความอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาล
ต้องควบคุมโดยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม30 

ประทาน คงฤทธิศึกษากร ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ว่า หมายถึง ระบบการ
ปกครองที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐและโดยนัยนี้จะเกิดมี
องค์การท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้น ๆ องค์กรนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แต่
ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเองได้31 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึงการที่ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างอิสระในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
ทั้งรูปแบบ โครงสร้าง กระบวนการบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
และกิจกรรมที่ได้รับหมอบหมายจากรัฐบาลกลาง 

2.3.2 องค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
อุทัย หิรัญโตได้กล่าวไว้ว่า การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้

ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง จัดการปกครองและด าเนินกิจการบางอย่างโดยด าเนินการเอง 
เพ่ือน ามาบ าบัดความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่น มีการจัดเป็นองค์กร มีเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่ต้องควบคุม
ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ปราศจากการควบคุมของรัฐหามิได้ เพราะการปกครองท้องถิ่น 
เป็นสิ่งที่รัฐท าให้เกิดข้ึน และแบ่งองค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 8ประการ ดังนี้  

1) สถานภาพตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่า หากประเทศใดก าหนดเรื่องการ
ปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมีความ

                                                 
29ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2518), หน้า 11. 
30อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2523), หน้า 4. 
31ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : พีระพัธนา, 

2526), หน้า 8. 
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เข้มแข็งกว่าการปกครองท้องถิ่นท่ีจัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะข้อความที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 

2) พ้ืนที่และระดับของตนเอง (Area and Level) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดพ้ืนที่ 
และระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เช่น ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ 
เชื้อชาติ และความส านึกในการปกครองตนเองของประชาชน จึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะก าหนดพ้ืนที่และ
ระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 2 ระดับ คือหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ส าหรับขนาดของพ้ืนที่จากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติโดยองค์การอาหารและ
เกษตร องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม องค์การอนามัยโลก และส านักกิจการสังคมได้ให้
ความเห็นว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นท่ีสามารถให้บริหารและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ควร
มีประชากรประมาณ 50,000 คน แต่ก็ยังมีปัจจัยอ่ืนที่จะต้องพิจารณาด้วย เช่น ประสิทธิภาพในการ
บริหาร รายได้ และบุคลากร 

3) การกระจายอ านาจและหน้าที่ของรัฐบาลกลาง การที่จะก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ 

4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง มีขอบเขต
ปกครองที่แน่นอน มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ออกกฎข้อบังคับ ควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายนั้น ๆ 

5) การเลือกตั้งสมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหาร จะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน เพ่ือแสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการปกครองของ
ประชาชน โดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง 

6) มีอิสระในการปกครองตนเอง สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเอง ในการปฏิบัติภายใน
ขอบเขตกฎหมาย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของ
หน่วยงานทางราชการ 

7) มีงบประมาณเป็นของตนเอง มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษี เพ่ือให้ท้องถิ่น
มีรายได้เพียงพอที่จะท านุบ ารุงท้องถิ่นให้ก้าวหน้า 

8) มีการควบคุมดูแลจากรัฐบาลกลาง เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการก ากับดูแล
จากรัฐ เพ่ือประโยชน์และความม่ันคงของประชาชนโดยส่วนรวมโดยการมีอิสระในการด าเนินงานของ
หน่วยการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ามีอิสระอย่างเต็มที่ คงมีเฉพาะอิสระในการ
ด าเนินงานเท่านั้น เพราะฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิปไตย รัฐจึงต้องสงวนอ านาจในการ
ควบคุมดูแล32 

                                                 
32อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่นไทย, อ้างแล้ว, หน้า 22. 
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 ชูวงค์ ฉายะบุตร กล่าวว่า คณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารงานการปกครองท้องถิ่น 
ได้ศึกษาระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่นของไทยที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบันในทุกรูปแบบ หา
แนวทางข้อเสนอในการปรับปรุงโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ การคลัง และงบประมาณ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กับหน่วยการปกครองท้องถิ่น ได้
ข้อสรุปถึงองค์ประกอบการปกครองท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
 1) เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมือง 
 2) มีสภาและผู้บริหารระดับท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ตามหลักการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
 3) มีอิสระในการปกครองตนเอง 
 4) มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม 
 5) มีงบประมาณรายได้ของตนเองอย่างเพียงพอ 
 6) มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานของตนเอง 
 7) มีอ านาจหน้าที่ท่ีเหมาะสมต่อการบริหาร 
 8) มีอ านาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถิ่น ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแม่บท 
 9) มีความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ33 

พรชัย รัศมีแพทย์ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบขององค์กรปกครองท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
1) ก าหนดเขตแดนและจ านวนประชากร การปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องของการให้บริการที่

จ าเป็นกับชีวิตประจ าวันของราษฎร เป็นกิจการที่ต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจึงจะสามารถบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ท้องถิ่นจะสามารถจัดท าบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพจึง
จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่และจ านวนราษฎรอยู่กันอย่างหนาแน่นพอสมควร 

2) การก าหนดกิจการให้ด าเนินการ กิจการที่มอบให้ท้องถิ่นด าเนินการโดยทั่วไปเป็นกิจการที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของราษฎร ซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยตรงของราษฎรในท้องถิ่น  

3) ความเป็นอิสระ (Autonomy) ราชการส่วนท้องถิ่นเกิดจากกฎหมายที่บัญญัติขึ้นตาม
หลักการกระจายอ านาจ ท้องถิ่นจึงไม่อาจตัดสินใจกระท าใด ๆ ได้เกินขอบเขตที่กฎหมายก าหนด 
ความเป็นอิสระของท้องถิ่นจึงหมายถึงความเป็นอิสระภายใต้มาตรการ 5 ประการ ซึ่งสัมพันธ์กัน คือ 

(1) มีบุคลากรเป็นของตนเอง 
(2) มีรายได้เป็นของตนเอง 
(3) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

                                                 
33ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่น, กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศพริ้นติ้ง, 2539, หน้า 

37. 
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(4) อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส่วนกลาง 
(5) มีการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการก ากับดูแล34 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศนั้น ๆ แต่หลัก
พ้ืนฐานที่ส าคัญ คือความเป็นอิสระในการปกครองตนเองของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักการ
ร่วมกัน ที่ส าคัญเป็นนิติบุคคลและประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 

2.3.3 วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประหยัด หงษ์ทองค า ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปกครองท้องถิ่นโดยสากล 

มีสาระส าคัญที่คล้ายคลึงกันซึ่งพอสรุปได้ดังนี้  
1) เ พ่ือให้องค์การปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษา การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแก่ประชาชน การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเอง หรือมีส่วนเข้ามาด าเนินกิจการของท้องถิ่นด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง 

2) เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง หลักการอันถือได้ว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย ก็คือ การปกครองที่ประชาชนปกครองตนเองมิใช่เป็นการ
ปกครองอันเกิดจากค าสั่ง ค าบังคับบัญชาจากเบื้องบน 

3) เพ่ือให้องค์การปกครองท้องถิ่นสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) เพ่ือให้องค์การปกครองท้องถิ่นแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง เพ่ือให้หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นด าเนินบริการสาธารณะต่าง ๆ สนองความต้องการของประชาชนอันเป็นการแบ่งเบาภาระจาก
รัฐบาลกลาง35 

อุทัย หิรัญโต ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปกครองท้องถิ่น มีสาระส าคัญที่ซึ่ง
พอสรุปได้ดังนี้ 

1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจ าเป็นต้องอาศัย
เงินงบประมาณเป็นหลัก ดังนั้นการจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ จะมี
รายได้ มีงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ จึงเป็น

                                                 
34พรชัย รัศมีแพทย์, หลักกฎหมายการปกครองท้องถิ่นไทย , (นนทบุรี  : โรงพิมพ์มหา                                           

วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), หน้า 43 – 45. 
35ประหยัด หงษ์ทองค า, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนา

พานิช, 2523), หน้า 13 – 17. 
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การแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้ านการเงิน ตัว
บุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ 

2) เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศมี
ขนาดกว้าง ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมแตกต่างกัน การรอรับบริการจากรัฐ
อย่างเดียวอาจไม่ตรงความต้องการอย่างแท้จริง หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีประชาชนในท้องถิ่น
เป็นผู้บริหารเท่านั้นจึงจะสนองตอบความต้องนั้นได้ 

3) เพ่ือความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนก็ต่างกัน ด้วยการจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นข้ึนจึงจ าเป็น โดยให้อ านาจองค์กรท้องถิ่นจัดเก็บภาษี 
เป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น ท าให้ประหยัดเงิน
งบประมาณของรัฐบาลกลาง ที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และแม้จะมีการ
จัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลกลางไปอยู่บ้าง แต่ก็มีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้อย่างรอบคอบ  

4) เพ่ือให้หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่เราปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
หรือฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันนี้มีส่วนในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติ36 

ดร.โกวิทย์ พวงงาม ได้กล่าวถึงความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น โดยมีสาระส าคัญพอ
สรุปได้ ดังนี้ 

1) การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็น
สถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ท าให้เกิดความคุ้นเคยในการใช้สิทธิและหน้าที่
พลเมือง อันจะน ามาสู่ความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย 

2) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
3) การปกครองท้องถิ่นจะท าให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเองเพราะเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดส านึกในความส าคัญของตนเอง
ต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค ปัญหา และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน 

4) การปกครองท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ 

5) การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต 

                                                 
36อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่น, อ้างแล้ว, หน้า 28. 
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6) การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง37 
สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลง

สู่ส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ก าหนดความต้องการ ร่วมมือกันโดยมี
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา และในการด าเนินการเพ่ือ
ผลประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ของท้องถิ่นตนเอง โดยส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการด าเนินการ 
ทั้งนี้จะค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ รวมทั้งมุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น ๆ 
โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการในกิจกรรมการปกครองตัวเอง โดยมีการจัดตั้ง
องค์การขึ้นท าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ องค์การนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มี
อ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของตนเองได้ 

2.3.4 ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไป มี 3 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมือง

พัทยา 
ตามบทบัญญัติในหมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 285–288 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทีก่ล่าวถึงท่ีมาขององค์กรปกครองท้องถิ่นโดยสรุปไว้ดังนี้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ให้
ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น จะเป็น
ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเงินประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือของราชการส่วนท้องถิ่นมิได้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ใน
กรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น หรือในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะและต้องมีการ

                                                 
37ดร.โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทยหลักการและมิติใหม่ในอนาคต, พิมพ์ครั้งที่ 5, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, 2548), หน้า 33.  



   27 

เลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นชั่วคราวมิให้น าบทบัญญัติตามวรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคหก มาบังคับใช้ทั้งนี้ตามกฎหมายก าหนด38 

สรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งข้ึนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปกครองตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถพ่ึงพาตนเองได้ สามารถเข้าใจปัญหาในท้องถิ่นเอง
โดยการก าหนด และหาวิธีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกับความต้องการของคนในพ้ืนที่ และ
ที่ขาดไม่ได้คือเป็นการแบ่งเอาภาระของรัฐบาลกลาง เพ่ือที่จะสามารถส่งผลให้การปกครองท้องถิ่น
สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

2.3.5 รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตต าบลที่อยู่นอกเขตเทศบาล 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูก
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (ปัจจุบันมีการแก้ไข
ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546. มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีความอิสระในการด าเนินงานภายในขอบเขตตาม
กฎหมายก าหนด มีรายได้ มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง ตั้งแต่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบันได้มีการประกาศจัดตั้ง อบต. ไปแล้ว 5 ครั้ง 
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ข้อมูลวันที่ 30 สิงหาคม 2545 อบต. มีจ านวน 6,744 แห่ง 
รูปแบบการปกครอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจ า 

1) ฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. เป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน โดยที่ประชุมจะเลือกตั้งให้เป็นต าแหน่งต่าง ๆ คือ 1. 
ประธานสภา 1 คน 2. รองประธานสภา 1 คน และ3. เลขานุการ 1 คน วาระการด ารงต าแหน่ง คราว
ละ 4 ปี โดยสภา อบต. มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานของ 
อบต. 

(2) พิจารณา และ ให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบังคับต าบล ร่างข้อบังคับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของ นายก อบต. และรองนายก อบต. ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนพัฒนาต าบล กฎระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

                                                 
38ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา 

จักรไทย พุทธศักราช 2540, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540), 
หน้า 144 – 188. 
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(4) คณะกรรมการบริหาร สภา อบต. เป็นผู้เลือกคณะผู้บริหาร อบต. คณะผู้บริหาร 
อบต. ประกอบด้วย นายก อบต. 1 คน และรองนายก 2 คน โดยมีอ านาจและหน้าที่ในการบริหาร
กิจการ คือ (1. บริหารจัดการกิจการของ อบต. ให้เป็นไปตาม มติ ข้องบังคับ และแผนพัฒนาต าบล 
และรับผิดชอบการบริหารกิจการของ อบต. ต่อสภาอบต. (2. จัดท าแผนพัฒนาต าบล และแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเสนอให้ อบต.ได้พิจารณาเห็นชอบ และ(3. รายงานผลการท างาน
และการใช้จ่ายให้สภา อบต.ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ ทางราชการ
มอบหมาย  

2) ฝ่ายประจ า ประกอบด้วย 1. ส านักปลัด อบต.ท าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานธุรการ งาน
การเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานประชุม งานเกี่ยวกับตราข้อบังคับต าบล งานนิติกร งานพาณิชย์ งาน
รัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดท าแผนพัฒนาต าบล งานจัดท าข้อบังคับ งบประมาณประจ าปี งาน
ขออนุมัติด าเนินการตามข้อบังคับ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 2.การคลัง ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักเงินภาษีเงินได้และ
การน าส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือ การจัดท างบ จัดท าบัญชีทุกประเภท 
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 3. ส่วนโยธา ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานส ารวจ ออกแบบ เขียน
แบบงานประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานการก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุง งานอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย และ4. สาธารณสุข ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลงานควบคุม 
โดยติดต่องานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือกระจายอ านาจให้ประชาชนในต าบลเข้ามาแก้ไข
ปัญหาและสนองความต้องการของตนเอง วิธีการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลก็คือการ
เลือกตัวแทนของประชาชนในต าบลเข้าไปเป็นผู้ด าเนินการบริหารกิจการ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่
ประชาชนทุกคนในต าบลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ตนเอง39 

2.3.6 โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2546 มีโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
 1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มา
จากการเลือกตั้ง โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน

                                                 

  39กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, คู่มือประชาชน : การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานของ อบต., (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, 2545), หน้า 1-3. 
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หมู่บ้านละ 2 คน ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 1 หมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 6 คน และถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 2 
หมู่บ้าน ให้สภาองค์องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน
หมู่บ้านละ 3 คน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ คือ 
  (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต าบล ร่างข้อบัญญัติงบ ประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนพัฒนา
ต าบลกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

(4) ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
(5) ถอดถอนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ประพฤติตนโดยมิชอบ 
(6) เข้าร่วมประชุมสภาตามสมัยประชุม 

 2) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 
คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะเลือก
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วเสนอให้นายอ าเภอแต่งตั้งคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ 4 ประการ ดังนี้ 
 (1) บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบัญญัติและ
แผนพัฒนาต าบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 (2) จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  (3) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 3) โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครง สร้าง
องค์กร ดังนี้ 
  (1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปงาน
ธุรการ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานการประชุม งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ
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ต าบล งานนิติการ งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดท าแผนพัฒนาต าบล งาน
จัดท าข้อบัญญัติ งานงบประมาณประจ าปี งานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติ งานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  (2) ส่วนการคลัง ท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีรายได้และการน าส่งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือนงาน
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานจัดท างบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม งานการจัดท าบัญชีทุกประเภทงาน
ทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  (3) ส่วนโยธา ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคารสะพาน 
แหล่งน้ า ฯลฯ งานประมาณการราคาค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานการก่อ สร้าง 
และงานซ่อมบ ารุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ า งานควบคุมการก่อสร้าง งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย40 
 4) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่
 (1) บุคลากรฝ่ายองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละ 2 คน ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 1 หมู่บ้านให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจ านวน 6 คน และถ้าองค์การ
บริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 2 หมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละ 3 คน อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้งส าหรับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยมีนายอ าเภอเป็นผู้
แต่งตั้ง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง ส่วนเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวน 1 คน เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรฝ่ายบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คนและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ านวน 2 คน โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล แล้วเสนอให้นายอ าเภอแต่งตั้ง 
 (2) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 

                                                 
40บุญธรรม นวธนพงศ์, อบต. คืออะไร, (เพชรบุรี : บริษัทเฟ่ืองฟ้าพริ้นติ้ง จ ากัด, 2537), 

หน้า 25 – 28. 



   31 

  ก. พนักงานส่วนต าบล ซึ่งเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับ
เงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตั้ง 
 ข. ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ค. ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่องค์การบริหารส่วนต าบลร้องขอให้ไปด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราว41 

2.3.7 ภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2546 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมีบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายโดยบัญญัติหน้าที่ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะต้องมีภารกิจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ภารกิจ และหน้าที่ที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล มีภารกิจ และหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมโดยภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมี 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ภารกิจและหน้าที่ที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้แก่ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า และทางบก 
(2) ความสะอาดของถนน ทางน้ าทางที่สาธารณะ และสิ่งปฏิกูล 

 (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น (หน้าที่เพ่ิมเติมเข้ามาใหม่) 
  (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
 2) ภารกิจและหน้าที่ที่อาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 

  (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (2) ให้มี และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 

                                                 
41ดร.โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่น, อ้างแล้ว, หน้า 245. 
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  (3) ให้มี และบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  (4) ให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ 
  (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
  (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
  (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  (12) การท่องเที่ยว  
  (13) การผังเมือง42  

 นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ยังบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจ และหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นอีก 31 ประการได้แก ่

 (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
 (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
 (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 (5) การสาธารณูปการ 
 (6) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
 (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
 (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 (9) การจัดการศึกษา 
 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 
 (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น 

                                                 
42กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, คู่มือประชาชน : การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารงานของ อบต., อ้างแล้ว, หน้า 5– 6. 
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 (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
 (13) การจัดให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 (14) การส่งเสริมกีฬา 
 (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 (18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการักษาพยาบาล 
 (20) การจัดให้มีและการควบคุมสุสานและฌาปณสถาน 
 (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
 (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
 (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง

มหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
 (24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 (25) การผังเมือง 
 (26) การขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
 (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 (28) การควบคุมอาคาร 
 (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกัน และการ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (31) กิจการอ่ืนที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด (พระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.43 
 
 
 

                                                 
43กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทยกับการกระจายอ านาจ, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการปกครอง, 2543), หน้า 89. 
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2.3.8 การงบประมาณและการคลัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้และรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 

1) รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัญญัติไว้ในมาตรา 23 แห่งกฎหมายว่าด้วยการ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนในกฎหมายว่าด้วย
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้บัญญัติถึงรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ใน
มาตรา 74 ถึงมาตรา 84 อันได้แก ่
 (1) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

(2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และเล่นการพนัน 
(3) ภาษีบ ารุงท้องถิ่น 
(4) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(5) ภาษีป้าย 
(6) อากรการฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียม 
(7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน 
(8) ค่าภาคหลวงแร่ 
(9) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(10) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(11) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(12) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

2) รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลบัญญัติไว้ในมาตรา 85 แห่งกฎหมายว่าด้วยสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล อันได้แก่  

(1) เงินเดือน 
(2) ค่าจ้าง 
(3) ค่าตอบแทน 
(4) ค่าใช้สอย และวัสดุ 
(5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
(6) ทรัพย์สินอื่น ๆ  
(7) ค่าสาธารณูปโภค44 

                                                 
44ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, อ้างแล้ว, หน้า 155. 
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สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีพ้ืนที่
รับผิดชอบในเขตต าบลที่อยู่นอกเขตเทศบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีความเป็นอิสระในการด าเนินงาน
ภายในขอบเขตตามกฎหมายก าหนด มีรายได้ มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง และหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งใน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม มีบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายโดย
บัญญัติหน้าที่ในการจัดระบบบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  

2.3.9 การมีส่วนร่วมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
การมีส่วนร่วมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยกล่าวถึงการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญและ

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้วางหลักให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี

ส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นตามความที่บัญญัติไว้ในหลายมาตราโดยเฉพาะใน
หมวดที่ 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวดที่ 14 ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งพอสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้ 

(1) สิทธิในการรับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ 
(2) สิทธิในการได้รับข้อมูล ค าชี้แจงและเหตุผลก่อนการอนุญาตหรือการด าเนิน

โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนส าคัญใดในชุมชนหรือท้องถิ่น 

(3) สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และการฟ้องร้องหน่วยงานเนื่องจากการ
กระท าหรือการละเว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง 

(4) สิทธิในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดี
และมีส่วนร่วมในการจัดการ บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(5) สิทธิในการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้พ้นจากต าแหน่ง 

(6) สิทธิในการร้องขอให้พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
การบริหารกิจการต่าง ๆ45 

โกวิทย์ พวงงาม และปรีดีย์ โชติช่วง กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การ
บริหารส่วนต าบลว่าสามารถกระท าได้ ดังนี้ 

                                                 
45ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์, การปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2547), หน้า 
153 – 154. 
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1) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3) ให้ข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า หรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
4) เสียสละแรงงาน ทรัพย์สิน ร่วมในโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ค าแนะน าโดยชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
6) เสียภาษีให้องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับก าหนด 
7) ร่วมกิจกรรมทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะการพัฒนาชนบทและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
8) ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ในการพัฒนาชนบทตาม

แผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
9) ร้องขอให้ออกข้อบังคับต าบล โดยราษฎรไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
10) ตรวจสอบพฤติกรรม ควบคุมการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(1) ตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างสม่ าเสมอ 
(2) เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างสม่ าเสมอ 
(3) ขอรับทราบข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบล หากเห็นไม่โปร่งใส 
(4) ตรวจสอบแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล หากเห็นว่าไม่โปร่งใส 
(5) ตรวจสอบการจัดท าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล ว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณไปท าอะไรบ้าง ตรงตามแผนพัฒนาประจ าปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือไม่ 

(6) ตรวจสอบ ติดตามการก่อสร้างโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลว่าถูกต้อง โปร่งใสและเกิดประโยชน์หรือไม่ 

(7) ติดตามข้อมูลข่าวสาร และประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(8) คัดค้านข้อบังคับหรือมติขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ท าให้ประชาชน

เดือดร้อน 
(9) การด าเนินงานเพ่ือให้การตรวจสอบ ควบคุมองค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุผล 

เช่น แจ้งประธานองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกรณีเพิกเฉยต่อ
การคัดค้านของประชาชนให้ร้องเรียนไปยังนายอ าเภอทันที  

(10) กรณีคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล หรือพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท าให้ประชาชนเสียหายสามารถฟ้องศาลได้ สามารถถอดถอนคณะกรรมการบริหาร 
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หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามเกณฑ์ที่ก าหนดเข้าชื่อ
ร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 3 ใน 4 ของผู้มาลงคะแนนเสียงมีมติให้ถอดถอน 

(11) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการซื้อการจ้าง โดยวิธีการสอบราคา ประกวด
ราคา และวิธีพิเศษขององค์การบริหารส่วนต าบล อย่างน้อยคณะละ 2 คน 

(12) เจตนารมณ์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเงื่อนไขส าคัญ
ในการรวมองค์การบริหารส่วนต าบล 

(13) เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือเป็นฐานก าลังในการพัฒนาท้องถิ่นกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

(14) การบริการสาธารณะ และบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขจากองค์การบริหารส่วนต าบล46 
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นลักษณะที่เปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการตัดสินใจ การค้นหาสาเหตุอันเนื่องมาจากเหตุผลพ้ืน 
ฐาน และด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเข้าร่วมในลักษณะของการรับผลประโยชน์ตอบแทน
ในด้านต่าง ๆ ประชาชนในสังคมมีอิสระที่จะร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  

2) ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น 
  การจัดสรรทรัพยากรของสาธารณะให้สูงขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนช่วยให้เกิด
ความกระจ่างในวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้น ๆได้อยู่ เสมอ 
สาธารณชนสามารถที่จะผลักดันให้เกิดการทบทวนข้อสันนิษฐานที่ปิดบังอยู่ ซึ่งอาจจะปิดบังไม่ให้
มองเห็นทางออกท่ีมีประสิทธิภาพที่สุด  

(2) ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถที่จะ
ลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของประชาชนได้ การตัดสินใจโดยกลุ่มซึ่งมี
ส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นวิธีการลดความขัดแย้งได้เช่นกัน 

(3) การสร้างฉันทามติ ข้อตกลงที่มั่นคงและยืนยาวและการยอมรับระหว่ างกลุ่มซึ่ง
อาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันคนละทาง ก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณี ลดความขัดแย้งทาง
การเมืองและก่อให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 

(4) ความส าเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ การตัดสินใจท าให้คนเรามีความรู้สึก
ถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น ตลอดจนรู้สึกกระตือรือร้นในการท่ีจะช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

                                                 
46โกวิทย์ พวงงาม และปรีดี โชติช่วง, อะไร ท าไม อะไร อบต. ประชาธิปไตยของประชา 

ชนในชนบท, (กรุงเทพมหานคร : วีเจพริ้นติ้ง, 2544), หน้า 31-39. 
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(5) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่รุนแรง ความขัดแย้งใน
โครงการอาจน าไปสู่การเป็นปฏิปักษ์อันยากที่จะแก้ไข การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่ยาวิเศษมัน
ไม่อาจที่จะลดหรือก าจัดความขัดแย้งในทุก ๆ กรณีได้47 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
พัฒนาและการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น สามารถน ามาซึ่งประโยชน์สุขคืนสู่ประชาชน ได้แก่ 

1) ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการด าเนินงานทั้งด้านบุคคล แผนงาน
โครงการ ด้านการเงินและระเบียบ กฎหมาย 

2) ท าให้การพัฒนา การแก้ไขปัญหา และการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสอดคล้องตามความต้องการของประชาชน เป็นไปตามความจ าเป็นเร่งด่วน 

3) เป็นการควบคุมการปฏิบัติงาน การใช้อ านาจของคณะผู้บริหาร ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

4) การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย48 
สรุปได้ว่า การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหลักการที่ขาดเสียมิได้ของระบบประชาธิปไตย 

และเป็นเครื่องมือส าคัญในการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น ซึ่งผู้ปกครองต้องได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้น ได้ส าคัญยิ่งเพราะประชาธิปไตยจะอยู่
ไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่ไปออกเสียงเลือกตั้ง 

 

2.4 สภาพพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยมุ่งจะกล่าวถึง ประวัติความเป็นมา 
สภาพทั่วไป ตามล าดับ ดังนี้ 

2.4.1 ประวัติความเป็นมา 
ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้วิจัยมุ่งจะกล่าวถึง สมัยก่อนการตั้งบ้านเรือน และการตั้งบ้านเรือน  ต าบลเหล่าหลวง เดิม่ขึ้นกับ

                                                 

   
47นวลน้อย ตรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมดาเพรสจ ากัด, 2545), 
หน้า 380 – 381. 

48โกวิทย์ พวงงาม และปรีดี โชติช่วง, อะไร ท าไม อะไร อบต. ประชาธิปไตยของประชา 
ชนในชนบท, อ้างแล้ว, หน้า 18 – 19. 
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ต าบลเมืองเกษ ประมาณ 100 ปีมาแล้ว และเมื่อปี 2531 ได้แยกหมู่บ้านและแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 2 ต าบล คือ ต าบลเหล่าหลวง และต าบลโนนสว่าง ในปัจจุบันต าบลเหล่าหลวง แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน 

2.4.2 สภาพทั่วไป  
สภาพทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้วิจัยมุ่งจะกล่าวถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น ประชากร ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคม ดังนี้ 

2.4.3 สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ต าบลเหล่าหลวงมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและลาดเทโดยลาดเอียงลงทางทิศใต้สู่น้ าเสียว

ใหญ่ ซึ่งไหลผ่านทางตอนล่างของต าบล ส่วนตอนกลางของต าบลเป็นดอนมีป่าละเมาะโดยทั่วไป 
2.4.4 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต าบลหนึ่งของ

อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ประมาณ 37.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,550 ไร่ ตั้งอยู่
ทางทิศเหนือของอ าเภอ ระยะทางห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ
ต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ      ติดกับ ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศใต้          ติดกับ ต าบลน้ าอ้อม อ าเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลเกษตรวิสัย อ าเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันตก   ติดกับ ต าบลโนนสว่าง อ าเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.4.5 ประชากร  
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 15 

หมู่บ้าน 1,545 ครัวเรือน ประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งอาศัยในองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 7,961 คน ความหนาแน่นของจ านวนประชากร ชาย 
3,907 คน หญิง จ านวน 4,054 คน49    

 
 
 

                                                 
49องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง, “บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเหล่าหลวง”, ร้อยเอ็ด : องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย, 2553, 
(อัดส าเนา). 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งอาศัยในองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

บ้านอุ่มเม่า 
บ้านสระหลวง 
บ้านเหล่าหลวงพัฒนา 
บ้านสิงห์ไคล 
บ้านคุยผง 
บ้านดอนดู่ 
บ้านเหล่าเสือ 
บ้านหนองสังข์ 
บ้านโพนสะอาด 
บ้านโพนส าราญ 
บ้านดงน้อย 
บ้านสนามชัย 
บ้านเขื่อนค า 
บ้านสิงห์ทอง 
บ้านอุ่มเม่า 

142 
412 
293 
312 
312 
242 
133 
251 
344 
60 
328 
180 
394 
238 
266 

167 
380 
291 
324 
362 
247 
130 
261 
352 
84 
325 
195 
396 
264 
276 

309 
792 
584 
636 
674 
489 
263 
512 
696 
144 
653 
375 
790 
502 
542 

68 
160 
113 
100 
145 
93 
63 
110 
136 
34 
130 
88 
82 
90 
130 

รวม 3,907 4,054 7,961 1,542 
 

2.4.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
 เป็นที่ราบลุ่มสลับดอนลักษณะลอนลูกฟูก ทางทิศใต้เป็นเนินสูงลาดเอียง ไปสู่ที่ราบลุ่มทาง
ทิศเหนือ กล่าวโดยทั่วไปทางทิศใต้เป็นที่ดอนลักษณะเป็นสันสูง มีป่าธรรมชาติเป็นป่าโปร่งพวกไม้
เบญจพรรณ จะมีที่สามารถท าการเกษตรได้ริมรอบที่ลุ่มริมร่องน้ า ทางทิศเหนือมีการพัฒนาขุดลอก
เป็นล่องน้ าไหลลงสู่แม่น้ ามูลส่วนที่ราบลาดเอียงลงไปทางทิศเหนือค่อยๆเป็น ที่ราบเรียบเรื่อยเป็นที่
นาเหมาะกับการปลูกข้าวหอมมะลิ 

2.4.7 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะโดยทั่วไป อยู่ในพ้ืนที่เขตลมมรสุม ทั้งฤดูหนาว และฤดูฝนมีอิทธิพลของฤดูร้อน เช่น
ใต้ฝุ่นและดีเปรสชั่น จากทะเลจีนใต้เข้ามาในช่วง เดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งถือว่าเป็นฤดูฝน 
เดือนกันยายน ถือว่าเป็นเดือนที่มีฝนมากที่สุดแต่ถึงกระนั้น ก็ยังถือว่ามีปริมาณ น้ าฝนโดยเฉลี่ยต่อปี 
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มีปริมาณน้อยเพราะฝนฤดูกาลจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะปะทะแนวเขาสันก าแพงและ
ดงรัก ท าให้เกิดเป็นพ้ืนที่เขตเงาฝนในฤดูร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดปริมาณ 40 -42องศาเซลเซียล                
ในฤดูอากาศแห้งแล้ง เมื่อก่อนอากาศหนาวจัดมาก แต่ปัจจุบันอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นอาจเป็นเพราะ
อิทธิพลของโลกร้อน 

2.4.8 สภาพทางเศรษฐกิจ 
ประชากรของต าบลเหล่าหลวงประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมแทบทุกครัวเรือนโดยการ

ท านาปีเป็นหลัก หลังจากนั้นจะอพยพเข้าเมืองเพ่ือหางานท า ผลผลิตข้าวเก็บไว้บริโภคในครอบครัวที่
เหลือน าไปจ าหน่ายกับพ่อค้าคนกลางและสหกรณ์ ไม่นิยมรวมตัวเพ่ือจัดตั้งกลุ่ม ขาดพลังต่อรอง
เนื่องจากสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ผลผลิตจึงได้น้อย เฉลี่ย 250 – 350 กิโลกรัม ส่วนอาชีพ
รองและอาชีพเสริมคือ เลี้ยงไหม , โค , กระบือ , เป็นต้น 

2.4.9 สภาพสังคม 
 สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านต าบลเหล่าหลวงมีความมั่นคงถาวร มีการจัดบ้านเรือนเป็น
ระเบียบถูกสุขลักษณะ ครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 35
ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มี
อายุ 15-60 ปี อ่านออกเขียนได้เป็นส่วนใหญ่ ผู้สูงอายุมีเบี้ยยังชีพให้เดือนละ 500 บาท / คน 
ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธแลประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ไม่ติดสุรา ยาเสพติด และ
มีการปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง50 

จากการศึกษาสภาพพ้ืนที่ที่ท าการวิจัย ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีสภาพความเป็นอยู่ที่
ค่อนข้างม่ันคงถาวร มีอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก และมีรายได้เสริมจากอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน 
ดังนั้นสภาพทางเศรษฐกิจจึงค่อนข้างดีกว่าหมู่บ้านอ่ืนๆของศาสนา นอกจากนี้ประชาชนยังให้ความ
ร่วมมือกันกับวาระต่างๆ ของเทศกาลวันส าคัญทางศาสนา และงานประเพณีวันส าคัญของส่วนรวม 

 
 
 
 
 

                                                 
50องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง, “แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า

หลวง ประจ าปี 2553 – 2557”, ร้อยเอ็ด : องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย, 
2553, (อัดส าเนา).    
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษา “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยเชิงส ารวจหรืองานวิจัยภาคสนาม (Survey Research or Field Research) ดังต่อไปนี้ 
 ภาวิณี โพธิมั่น ได้ท าการวิจัย “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในองค์กรบริหาร
ส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า “การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในองค์กรบริหารส่วนต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในดับปานกลางทั้งห้าด้าน เรียงจาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการติดตามข่าวสาร ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการ่วม
กิจกรรมทางการเมือง ด้านการพัฒนาทางการเมือง และด้านการตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง 
เป็นล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนประชาชนในองค์กรบริหารส่วนต าบล
ขุนคง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ 
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้านพบว่า ด้านการติดตามข่าวสาร 
ประชาชนประชาชนในองค์กรบริหารส่วนต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุ ต่างกัน 
มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05”51 

พันต ารวจโทบุญมา แสงกล้า ได้ท าการวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น” 
ผลการศึกษาพบว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญเทศบาล
ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากสามด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสองด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย คือ ด้านความต้องการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการก ากับตรวจสอบและ
ติดตาม ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามล าดับ” 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า “ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองแค จังหวัดสระบุรีที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม ไม่
แตกต่างกัน ส่วนรายด้าน พบว่า ด้านความต้องการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนที่

                                                 
51ภาวิณี โพธิ์มั่น, “รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต

พบลขุนคง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 2548, 189 หน้า. 
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มีอายุ อาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านความต้องการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ นอกนั้นไม่แตกต่างกัน”52 

พรทิพย์ รัตนวารินทร์ชัย ได้ท าการศึกษา “ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลหนองแค จังหวัดสระบุรี” ผลการศึกษาพบว่า “การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองแค จังหวัดสระบุรี  โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการติดตาม
สถานการณ์ทางการเมือง ด้านการเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมือง และด้านการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง ตามล าดับ” 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า “ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองแค จังหวัดสระบุรีที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วน 
ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ประชาชนที่มีอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ นอกนั้นไม่มีความแตกต่างกัน”53  

เลิศอนันต์ ยาวิชัยแก้ว ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบว่า “การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน อยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน เรียงจาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านติดตามสถานการณ์ทางการเมือง 
ด้านการร่วมพัฒนาทางการเมือง ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง และด้านการตรวจสอบ
พฤติกรรมทางการเมือง ตามล าดับ 

                                                 
52พันต ารวจโทบุญมา แสงกล้า, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นตาม

รัฐธรรมนูญปัจจุบัน : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น”, วิทยา 
นิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น), 2548, 124 หน้า. 

53พรทิพย์ รัตนวารินทร์ชัย, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล : 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลหนองแค จังหวัดสระบุรี”, ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), 2548, 112 หน้า. 
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 ผลการเปรียบเทียบสมมติฐานของการวิจัย พบว่า “ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม 
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน”54 

กัลยาสุดา บัวแก้ว ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น  : 
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง คือ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คิดเป็นร้อยละ 34.6 ด้านเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง พบว่า 
ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับฟังการประชุมสภา คิดเป็นร้อยละ 83.3 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล คิดเป็นร้อยละ 60.7 และด้านการตรวจสอบทางการเมือง พบว่า มีส่วนร่วมการ
ตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล คิดเป็นร้อยละ 53.3”55 
 ซ่อนกลิ่น วิเชยันต์ ได้ท าการศึกษา “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลวังดิน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน” ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อยู่ในระดับมาก ด้านติดตามข่าวสาร
ทางการเมืองในระดับท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ด้านการให้ความร่วมมือกับเทศบาล อยู่ในระดับมาก 
ด้านการติดตามดูแลความชอบธรรม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อกล่าวโดยสรุปได้ว่า พบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมทางการเมืองค่อนข้างอยู่ในระดับมาก”56 

พระนครินทร์ ชาตวีโร (หงษ์ศิริ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น
ของประชาชน ต าบลโดดอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า “ประชาชน

                                                 
54เลิศอนันต์ ยาวิชัยแก้ว, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

เวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”, ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), 2549, 95 หน้า. 

55กัลยาสุดา บัวแก้ว, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น : 
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ”,                 
สารนิ พนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2550, 
98 หน้า. 

56ซ่อนกลิ่น วิเชยันต์, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น : 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลวังดิน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2550, 70 หน้า. 
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ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น โดยรวมทั้ง 3 ด้าน 
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ ในระดับมากที่สุดหนึ่งด้าน คือ ด้าน
การไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่
ในระดับน้อยหนึ่งด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองท้องถิ่น และอยู่ในระดับน้อย
ที่สุดหนึ่งด้าน คือ ด้านการตรวจสอบพฤติกรรม ควบคุมการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองถิ่น โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05”57 

สุรีย์พร คุรุสิทธิ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลโนนเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรณรงค์และการ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการเมืองการเลือกตั้ง และด้านการติดตาม
ตรวจสอบการเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน”58 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่น เป็นรูปแบบทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนต้องร่วม 
ตัดสินใจภายในกรอบของรัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาชนในเขตพ้ืนที่ต้องร่วมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ร่วม
พัฒนาทางการเมือง ร่วมกิจกรรมทางการเมือง และร่วมตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง และจาก
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับปาน
กลาง ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และ
รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน และไม่แตกต่างกัน ตามสภาพพ้ืนที่ในแต่
ละแห่ง ซึ่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะได้น าไปใช้ในการอภิปรายผลในบทที่ 5 ต่อไป 

 

                                                 
57พระนครินทร์ ชาตวีโร (หงษ์ศิริ) “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ต าบล

โดดอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2550, 155 หน้า. 

58สุรีย์พร คุรุสิทธิ, การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
โนนเจริญ อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์, ภาคนิพนธ์รป.ม. (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) (บุรีรัมย์ : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์), 2552, 89 หน้า. 
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2.6 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้วิจัย
ก าหนดปัจจัยส่วนบุคคล ไว้สี่ด้าน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ เป็นตัวแปร
อิสระ (Independent Variables) และน าเอาแนวคิดของ ของสิทธิพันธ์ พุทธหุน59ได้อธิบายถึงการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง ไว้สี่ด้าน คือ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง และด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการ มาประยุกต์เป็นตัว
แปรตาม (Dependent Variables) สรุปเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย ดังภาพประกอบที่ 2.2 

 
          ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม  
 (Independent Variables)                     (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบที่ 2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

                                                 
59สิทธิพันธ์ พุทธหุน, ทฤษฎีพัฒนาการเมือง, อ้างแล้ว, หน้า 156. 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดในสี่ด้าน 
1) ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
2) ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
3) ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง 
4) ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการ
เมือง 

  ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา 
4) ประกอบอาชีพ 



 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัย “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า

หลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย            
มีข้ันตอน และวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
3.4 การสร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 

33.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชำกร (Population) 
ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 

อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายชื่อในแต่ละหมู่บ้าน จ านวน 7,961 คน1  
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) 

 ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เทียบสถิติผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อในแต่ละหมู่บ้าน รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 7,961 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 381 คน2 

                                                 
1องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง, “บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเหล่าหลวง”, ร้อยเอ็ด : องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย , 2553, 
(อัดส าเนา). 

2กัลยา วานิชย์บัญชา, สถิติส ำหรับงำนวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชย 
ศาสตร์และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้า 19.  
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3.2 เทคนิควิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เป็นการ
สุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงความน่าจะเป็นของประชากรที่ได้รับเลือก ซึ่งจะเป็นไปในแบบการสุ่มไม่
เฉพาะเจาะจง ในกรณีนี้ตัวอย่างทุกกลุ่มในประชากรจะมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน ท าให้สามารถ
คาดคะเนความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง3 ซึ่งมีเทคนิควิธีการสุ่มอย่างตามล าดับต่อไปนี้  

1) ก ำหนดกลุ่มประชำกร (Population Size) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายชื่อในแต่
ละหมู่บ้าน จ านวน 7,961 คน 

2) ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Size) โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ได้แก่    

สูตร              N 
          1 + N (e) 2 
    n =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
          N =   ขนาดของกลุ่มประชากร 
           e =   ค่าความคลาดเคลื่อนทางสถิติร้อยละ 95 หรือ 0.05 
  แทนค่า  n =         7,961  
             1 + 7,961 (0.05)2 

         n   =      380.86 
 จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 380.86 คน เพ่ือให้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนเต็มจึงปรับให้เป็น 381 คน  

3) ก ำหนดกลุ่มย่อยโดยอำศัยสัดส่วน ก ำหนดสัดส่วน และขนำด (Proportional to Size) 
โดยหาลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา ตามบัญชีรายชื่อที่ก าหนดไว้ เพ่ือค านวณหาอัตราสัดส่วน โดยแบ่ง
สัดส่วนของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหมู่บ้าน และเพศ เพ่ือใช้เป็นตัวแปรอิสระควบคุม 
(Control Variable) ตามสูตร ดังนี้ 

n1        =   
N

Ni  x n 

   n1 = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   Ni = จ านวนประชากร 
   n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม 
                                                 

3ประกายรัตน์  สุวรรณ, คู่มือกำรใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 12 ส ำหรับ Windows, 
(กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548), หน้า 63. 

n =   
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   N = จ านวนประชากรทั้งหมด  
 จากการค านวณได้กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหมู่บ้าน และเพศ ดัง
รายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.1 ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 3.1 แสดงจ ำนวนประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อำศัยอยู่ในเขต

พื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำหลวง อ ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด                  
จ ำแนกตำมหมู่บ้ำน และเพศ 

 

หมู่ บ้ำน 

ประชำกร (Ni) กลุ่มตัวอย่ำง (n1) 
เพศ 

รวม 
เพศ 

รวม 
ชำย หญิง ชำย หญิง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

บ้านอุ่มเม่า  
บ้านสระหลวง 
บ้านเหล่าหลวงพัฒนา 
บ้านสิงไคล 
บ้านคุยผง 
บ้านดอนดู่ 
บ้านเหล่าเสือ 
บ้านหนองสังข์ 
บ้านโพนสะอาด 
บ้านโพนส าราญ 
บ้านดงน้อย 
บ้านเขื่อนค า 
บ้านสนามชัย 
บ้านสิงห์ทอง 
บ้านอุ่มเม่าพัฒนา 

142 
412 
293 
312 
312 
242 
133 
251 
344 
60 
328 
180 
394 
238 
266 

167 
380 
291 
324 
362 
247 
130 
261 
352 
84 
325 
195 
396 
264 
276 

309 
792 
584 
636 
674 
489 
263 
512 
696 
144 
653 
375 
790 
502 
542 

7 
20 
15 
15 
15 
12 
6 
12 
16 
3 
16 
9 
19 
11 
13 

8 
18 
14 
15 
17 
12 
6 
12 
16 
4 
16 
9 
19 
13 
13 

15 
38 
28 
30 
32 
24 
13 
24 
33 
7 
31 
18 
38 
24 
26 

รวม 3,907 4,054 7,961(N) 189 192 381 (n) 
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4) สุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling)4 สุ่มตัวอย่างโดยประชากรมีสิทธิ
ได้รับเลือกเท่า ๆ กัน ตามบัญชีรายชื่อจ าแนกตามหน่วยเลือกตั้ง หมู่ บ้าน และเพศ และท าการจับ
สลาก จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามต้องการ ซึ่งมีล าดับขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
  (1) จัดท าบัญชีรายชื่อประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน จ านวน 7,961 คน โดย
จ าแนกออกตามหมู่บ้าน และเพศ แบ่งเป็นเพศชายกลุ่มหนึ่ง กับเพศหญิง อีกกลุ่มหนึ่ง 
   (2) เขียนชื่อประชากรตามบัญชีรายชื่อแต่ละหมู่บ้าน ลงในแผ่นกระดาษโดยใช้ 1 ชื่อ ต่อ 
1 แผ่น แล้วม้วนสลากน าลงกล่องแล้วเขย่าให้คละกัน 
  (3) จับขึ้นมาทีละแผ่น โดยแต่ละครั้งที่หยิบมาได้ ต้องน าแผ่นสลากมาจดบันทึกไว้ว่าเป็นใคร 
  (4) ม้วนสลากแผ่นเดิมใส่ลงในกล่องเดิมแล้วจับสลากขึ้นมาใหม่เพ่ือที่จะให้โอกาสถูกเลือก
ทุกคนเท่ากัน 
  (5) กรณีหยิบได้ชื่อเดิมก็ม้วนสลากน าใส่ลงไปในกล่องเดิมแล้วจับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 
ด าเนินการเช่นนี้เรื่อยไปจนได้กลุ่มตัวอย่างครบ 381 คน 

 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็นสามตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) เกี่ยวกับปัจจัยส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะค าถามแบบ (Check list) มีค าตอบให้เลือกตอบ จ าแนกออกเป็น
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยให้ผู้ตอบ
เลือกระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในข้อค าถาม จ านวน 24 ข้อ จ าแนกออกเป็นสี่ แต่ละด้านมีจ านวนข้อ
ค าถาม คือ 

1) ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   จ านวน 6 ข้อ 
2) ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง  จ านวน 7 ข้อ 
3) ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง   จ านวน 6 ข้อ 
4) ด้านติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง จ านวน 5 ข้อ 

                                                 
4ศาสตราจารย์ ดร อุทุมพร จามรมาน, กำรสุ่มตัวอย่ำงทำงกำรศึกษำ (Sampling In 

Education), พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงมหานคร : โรงพิมพ์ฟันนี่พับบลิซชิ่ง จ ากัด, 2548), หน้า 48. 
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ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถามข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

3.4 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการสร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (Questionnaire) 
ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 กำรสร้ำงเครื่องมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต าราวิชาการ แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่
เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยเชิงส ารวจ หรืองานวิจัยภาคสนาม 
(Survey Research or Field Research) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2) ก าหนดประเด็นให้ตรงตามวัตถุประสงค์กรอบแนวคิด ค านิยามศัพท์เฉพาะ เพ่ือน าไปใช้ใน
การสร้างเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม 
 3) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษา จากเอกสารงานวิจัย แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แบ่งค าถามออกเป็น 2 แบบ คือ แบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire)  
แบ่งออกเป็นสี่ด้าน จ านวน 24 ข้อ และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) เป็นข้อเสนอแนะ 
 4) น าเครื่องมือที่สร้างข  ้ึนทั้งสี่ด้าน จ านวน 24 ข้อ 1 ชุด ปรึกษาขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือช่วยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในประเด็นค าถาม การใช้ส านวน ถ้อยค า ภาษา           
ค าชี้แจง โครงสร้าง และเนื้อหา (Construct and Content Validity) ว่ามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ และน าค าชี้แนะ กลับมา ปรับปรุงแก้ไข จนถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์              
แล้วน าไป ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เป็นล าดับต่อไป  

3.4.2 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ  
ผู้วิจัย ได้ท าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงตรง (Content 

Validity) การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination Power/DP) และการหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามท้ังฉบับ (Reliability) ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

1) กำรหำค่ำควำมเที่ยงตรง (Content Validity)  
น าแบบสอบถามฉบับร่างที่สมบูรณ์ผ่านการตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องจากอาจารย์ที่

ปรึกษามาแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญให้ตรวจสอบพิจารณา และประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์ (Index of Item - objective Congruence /IOC) ว่ามีความถูกต้องตรงตาม
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โครงสร้าง (Construct Validity) เนื้อหา (Content) และส านวนภาษา (Wording) จ านวน 3 ท่าน 
ได้แก ่

(1) ดร.ประพิศ โบราณมูล วุฒิการศึกษา ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) ต าแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายบริการงานทั่วไป แลบริการวิชาการศูนย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านสถิติ และวิทยาการวิจัย และพิจารณาความสอดคล้อง 

(2) นายเอ่ียม อามาตย์มูลตรี วุฒิการศึกษา กศ.ม.(การศึกษามหาบัณฑิต) สาขา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหา
มกุฎรชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านภาษา และพิจารณาความสอดคล้อง  

(3) นายณรงค์ ขันแข็ง วุฒิการศึกษา รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหน่อม อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านโครงสร้างเนื้อหา และพิจารณาความสอดคล้อง 

แล้วน าผลที่ผ่านการพิจารณา และประเมินจากผู้เชี่ยวชาญสามท่าน ด าเนินการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item - objective Congruence /IOC) 
ตามสูตรนี้5   

สูตร  IOC  = 


  
 เมื่อ  IOC แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 

   แทนผลรวมของคะแนนการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญ 

  แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
ให้คะแนน   +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน   -1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

              ผลกำรประเมิน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) IOC โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค าถามทั้งหมด จ านวน 24 ข้อ ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 จ านวน 24 ข้อ ซึ่งใช้ได้ทั้งหมด แล้วน าข้อค าถามที่ใช้ได้ทั้งหมด            
ไปหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination Power/DP) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ (Reliability) เป็นล าดับต่อไป 
 

                                                 

 5ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, เครื่องมือวิจัยทำงกำรศึกษำ : กำรสร้ำงและกำรพัฒนำ, (นคร 
ปฐม : ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), หน้า 65.  
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2) หำค่ำอ ำนำจจ ำแนก (Item Total Correlation) ) และค่ำควำมเชื่อม่ันของ
แบบสอบถำมท้ังฉบับ (Reliability) 

น าข้อค าถามท่ีผ่านการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องใช้เป็นแบบสอบถามน าไปทดสอบกับ
ประชาชนไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try-Out) แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 30 คน แล้วน าผลการตอบ
แบบสอบถาม ทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ แบ่งออกเป็น คุณภาพรายข้อ และคุณภาพทั้งฉบับ 
ใช้เครื่องมือวัดแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบ่งกลุ่ม
สูงและกลุ่มต่ าออกเป็นกลุ่มละ 25 % แล้วใช้ T-Test ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่ม
ต่ า จากนั้นจึงท าการหาคุณภาพรายข้อ และคุณภาพท้ังฉบับ ด าเนินการตามล าดับต่อไปนี้ 

 (1) กำรหำค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อ (Discrimination Power/DP) โดยวิธีหาค่า 
t-test โดยใช้เกณฑ์ค่า t ตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์การตัดสินว่าข้อนั้นมีอ านาจจ าแนกใช้ได้ 
สมควรน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ตามสูตรนี้6  

 
t   =   

 
t  แทน ค่าอ านาจจ าแนก  
X  แทน คะแนนของข้อที่หาค่าอ านาจจ าแนก  
Y  แทน คะแนนรวมของทุกข้อ 

  ผลกำรทดสอบ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ผ่านเกณฑ์ใช้ได้ทั้งหมดทุกข้อ  
   (2) กำรหำค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมทั้งฉบับ (Reliability) น าข้อที่มีค่า
อ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์ หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ตามสูตรนี้7  

       =      
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เมื่อ  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
   k แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

     แทน      ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
     แทน      ความแปรปรวนของคะแนนรวม  

                                                 
6ดร.ประพิศ โบราณมูล ,  เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำระเบียบวิจัย Research 

Methodology) SO 2009, (กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, 2550), หน้า 87 - 88. 
7กัลยา วานิชบัญชา, สถิติส ำหรับกำรวิจัย, อ้างแล้ว, หนา้ 49. 
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  ผลจำกกำรทดสอบ ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ (Reliability) เท่ากับ 0.92 
3.4.3 น าเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยตามล าดับต่อไป 
 

3.5 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ ดังต่อไปนี้  
3.5.1 น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  จากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด น าเรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ แจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลใน
พ้ืนที่หน่วยงาน ตาม วัน เวลา ที่ก าหนดไว้ จนครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 381 คน  

3.5.2 น าแบบสอบถาม จ านวน 381 ชุด แจกให้กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
ชี้แจง ท าความเข้าใจให้กลุ่มตัวอย่างให้ได้ทราบก่อนท าการตอบค าถาม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบใน
ประเด็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และเลือกระดับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมทั้งให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะโดยอิสระในแต่ละ
ด้าน ในกรณีผู้ตอบค าถามไม่เข้าใจในประเด็นค าถาม ผู้วิจัยจะท าการชี้แจงซ้ าอีกครั้ง เพ่ือให้ผู้ตอบค าถามได้
เข้าใจ จนเลือกตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อได้ถูกต้องชัดเจน โดยให้เลือกก าหนด ค่าน้ าหนัก หรือ
คะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ต์ (Likert’s Scale)8 ซึ่งก าหนดค่าคะแนน ดังนี้  

ระดับมากท่ีสุด  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 5      
ระดับมาก  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 4      
ระดับปานกลาง  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 3      
ระดับน้อย  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 2      

  ระดับน้อยที่สุด  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 1  
3.5.3 น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 

  
 
 
 
 

                                                 
8บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น,พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

2545), หน้า 99 
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยมีวิธีด าการดังต่อไปนี้ 
  3.6.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ จากนั้นน าไปลง
รหัส(Coding) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือช่วยในการค านวณและ
วิเคราะห์  
 3.6.2 น าแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ที่มีความสมบูรณ์ของการตอบแล้วลงรหัสตาม
แบบการลงรหัส (Coding Form)  

3.6.3 น าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
วิเคราะห์ตามล าดับตอน คือ 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกออกตาม
เพศ อายุ  ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ โดยแจกแจงความถี่  และค านวณร้อยละ 
(Percentage)9 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อย เอ็ด จ านวน 4 ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง และด้านติดตามตรวจสอบพฤติกรรม
ทางการเมือง โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้ง
ในภาพโดยรวม รายด้าน และเป็นรายข้อ แล้วแปลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ โดยใช้หลักเกณฑ์การวัด
ระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้10  

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า  ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด   
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า  ระดับการมีส่วนร่วมมาก   
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า  ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า  ระดับการมีส่วนร่วมน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า  ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

                                                 
9นิภา เมธธาวีชัย, วิทยำกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543), หน้า 

128. 
10รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร, เรียนรู้สถิติและกำรวิจัยด้วยกรณีศึกษำ , 

(กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่บริษัทจูนพับลิซซิ่ง จ ากัด, 2548), หน้า 43. 
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ประกอบอาชีพ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)11  ค่า t - 
test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ และค่าความแปรปรวนสองทาง One-Way-
ANOVA หรือ F - test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไป12 ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประกอบอาชีพ 

ตอนที่  4  วิ เ คราะห์ ความถี่ แบบสอบถามปลาย เปิ ด  (Open-ended Questions) 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้ว
น ามาแจกแจงความถี่ (Frequency)  

 

3.7 สถติิที่ใช้ในกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี ้

3.7.1 สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่  
1) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item 

Objective Congruence หรือ (IOC ) 
2) ค่าอ านาจจ าแนก โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์ รายข้อ (Item Total Correlation) 
3) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แบบแอลฟา (Reliability) 

3.7.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
  1) ความถ่ี (Frequency) 

2) ร้อยละ (Percentage) 
3) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.7.3 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1) ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) 
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ (F-test)13 

                                                 
11ส่งศรี  ชมภูวงศ์, กำรวิจัย, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 

2547), หน้า 55. 
12ล้วน  สายยศ และ อังคนา สายยศ, เทคนิคกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร :  

สุวีริยาสาส์น, 2540), หน้า 53. 
13รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร, เรียนรู้สถิติและกำรวิจัยด้วยกรณีศึกษำ, อ้างแล้ว

, หน้า 43. 
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สูตรกำรหำค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ดังนี้ 
1) ค่ำควำมตรงตำมเนื้อหำของแบบสอบถำมแต่ละข้อ (Index of Item Objective 

Congruence)  

  IOC   =  


  
เมื่อ  IOC  = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือ 

ระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 

X  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
N  = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด14 

 

2) ค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อ (Discrimination Power/DP)   
 

r   =   
 
r  แทน ค่าอ านาจจ าแนก  
X  แทน คะแนนของข้อที่หาค่าอ านาจจ าแนก  
Y  แทน คะแนนรวมของทุกข้อ15 

 

3) ค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำม (Reliability)  
 

       =      
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1  

เมื่อ  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
  k แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

    แทน      ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
    แทน      ความแปรปรวนของคะแนนรวม16 

 
 

                                                 

 14ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, เครื่องมือวิจัยทำงกำรศึกษำ : กำรสร้ำงและกำรพัฒนำ, อ้าง
แล้ว, หน้า 65.  

15ดร.ประพิศ โบราณมูล,  เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำระเบียบวิจัย Research 
Methodology) SO 2009, อ้างแล้ว, หน้า 87 - 88. 

16กัลยา วานิชบัญชา, สถิติส ำหรับกำรวิจัย, อ้างแล้ว, หน้า 35. 
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4) ร้อยละ (Percentage)17 
 

    P     =   
N

X 100  

    P =    ค่าร้อยละ 
X  =    จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
N  =    จ านวนประชากร 

 

5) ค่ำเฉลี่ย (Mean)18 

X  =      
N

fx  

 
X  =  ค่าเฉลี่ย 

  fx  =    ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
N  =  จ านวนประชากร 

 
6) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)19 
 

S =  
)1(

)(
22



 

NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2
fx  =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 

N  =  จ านวนประชากร 
 

 

 

 

                                                 
17นิภา เมธธาวีชัย, วิทยำกำรวิจัย, อ้างแล้ว, หน้า 128. 
18ส่งศรี  ชมภูวงศ์, กำรวิจัย, อ้างแล้ว, หน้า 55. 
19เรื่องเดียวกัน, หน้า 55. 
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 X  1 - X  2 

7) ทดสอบสมมติฐำน (t-test) 20 

 

t  =              S1
2  

- S2
2  

          

เมื่อ  t  = ค่าที-เทสท์ (t- test) 

X  1, X 2 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 

S1
2 

, S2
2  =     ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มท่ี1 และกลุ่มที่2 ตามล าดับ 

 n1 , n2 =     จ านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 
 

8) กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test) 
21 

 

    F  =  
w

b

MS

MS  

      F  =  อัตราส่วนของความแปรปรวน 
  

b
MS  =  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

w
MS  =    ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

 
 

                                                 
20ล้วน  สายยศ และ อังคนา สายยศ, เทคนิคกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, อ้างแล้ว, หน้า 53. 
21เรื่องเดียวกัน, หน้า 110. 

n1    n2  



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

การวิจัย “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า
หลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัย
ได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
t แทน ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม 
F แทน ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่มข้ึนไป 

 df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
 SS แทน ผลรวมก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS แทน  ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสอง (Mean Square) 

Sig แทน  ค่านัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
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4.2 ขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหาร              
ส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และ               
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบ            
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) หรือ F - test  

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์            
การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) แล้วเรียงล าดับความถี่ (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.1 - 4.4 

 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

187 
194 

49.08 
50.92 

รวม 381 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 194 คน              
คิดเป็นร้อยละ 50.92 และเพศชาย จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 49.08 

 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 27 ปี 
28 – 37 ปี 
38 – 47 ปี 
48 ปีขึ้นไป 

76 
89 
94 
122 

19.95 
23.36 
24.67 
32.02 

รวม 381 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 48 ปีขึ้นไป จ านวน 122 คน  
คิดเป็นร้อยละ 32.02 รองลงมา คือ อายุ 38 - 47 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 24.67                
อายุ 28 - 37 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.34 และอายุ 18 – 27 ปี จ านวน 76 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 19.95 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 

170 
132 
79 

44.62 
34.65 
20.73 

รวม 381 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา   
จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 44.62 รองลงมา คือ มัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ านวน 132 คน           
คิดเป็นร้อยละ 34.65 และอนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.73 

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกรรม 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ  

160 
70 
110 
41 

41.99 
18.37 
28.87 
10.77 

รวม 381 100.00 
   

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 160 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.99 รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย/อาชีพส่วนตัว จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.37 รับจ้าง/ลูกจ้าง จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 18.37 และประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงาน
ของรัฐ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.77 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังตารางที่ 4.5-4.9 
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม             

ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน 

 

ด้าน 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 

ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง 
ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง  

3.57 
3.47 
3.44 
3.40 

0.71 
0.63 
0.62 
0.60 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.47 0.64 ปานกลาง 
            (n = 381) 

 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสามด้าน เรียงจากด้าน              
ที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง             
ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง และด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม            
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยรวมและรายข้อ 

 

 
ข้อที ่

ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ระดับการมีส่วนร่วม 

( X ) S.D. แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 

ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งพรรคการเมือง 
ตรวจบัญชีรายชื่อสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนไปใช้สิทธิ 
ตรวจสอบพรรคการเมืองก่อนลงคะแนน 
ร่วมชักชวนเพื่อนบ้านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
พิจารณาคุณสมบัตินักการเมืองก่อนตัดสินใจใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
ร่วมติดตามผลการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง 

3.58 
3.61 
3.56 
3.55 

 
3.53 
3.60 

0.69 
0.73 
0.72 
0.71 

 
0.68 
0.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 3.57 0.71 มาก 
             (n = 
381) 

 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยรวม              
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ 2 
ที่ว่า “ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนไปใช้สิทธิ ”รองลงมา คือ ข้อ 6 ที่ว่า              
“ร่วมติดตามผลการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า 
“พิจารณาคุณสมบัตินักการเมืองก่อนตัดสินใจใช้สิทธิเลือกตั้ง” 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง โดยรวมและราย
ข้อ 

 

ข้อที่ ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
ระดับการมีส่วนร่วม 

( X ) S.D. แปลผล 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือสมาชิกพรรค 
ร่วมเข้าประชุมวางแผนในการหาเสียง  
ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียง 
ร่วมรับฟังติดตามค าปราศรัยของนักการเมือง  
ช่วยโฆษณาพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ร่วมเป็นหัวคะแนนให้กับพรรคการเมือง 
ร่วมติดป้ายประกาศสนับสนุนให้ผู้อ่ืนทราบโดยทั่วไป  

 3.43 
3.47 
3.49 
3.50 
3.48 
3.44 
3.46 

 0.62 
0.64 
0.60 
0.65 
0.62 
0.63 
0.64 

 ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม  3.47  0.63 ปานกลาง 
                                       (n = 381) 

 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง โดยรวม            
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมรับฟังติดตามค าปราศรัยของนักการเมือง” รองลงมา คือ ข้อที่ 3                
ที่ว่า “ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เป็นคณะกรรมการ 
หรือสมาชิกพรรค” 
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ตารางท่ี 4.8  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที่ 
 

ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง 
ระดับการมีส่วนร่วม 

( X ) S.D. แปลผล 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 

ร่วมรณรงค์ออกไปเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง 
ร่วมร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ร่วมสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ ์
สนับสนุนสมาชิกพรรคที่มี อุการณ์เป็นคนดี  และมี
คุณธรรม 
สนับสนุนเงินบริจาคให้กับพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ 

 3.48 
3.45 
3.41 
3.42 

 
3.43 
3.44 

0.66 
0.62 
0.60 
0.59 

 
0.63 
0.61 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.44 0.62 ปานกลาง 
                                       (n = 381) 

 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 
ที่ว่า “ร่วมรณรงค์ออกไปเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย”รองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ร่วมรณรงค์
ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วม
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง 
โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที่ 
 

ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง 
ระดับการมีส่วนร่วม 

( X ) S.D. แปลผล 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 
 

ร่วมติดตามตรวจสอบการหาเสียงของนักการเมือง 
ร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารงานของนักการเมือง 
ร่วมติดตามตรวจสอบการท างานของนักการเมือง 
ร่วมติดตามตรวจสอบการทุกจริตคอร์รัปชั่นของ
นักการเมือง  
ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ
ของนักการเมือง 

3. 43 
3.41 
3.45 

 
3.36 

 
3.37 

0.62 
0.59 
0.63 

 
0.60 

 
0.57 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

รวม 3.40 0.60 ปานกลาง 
                                       (n = 381) 

 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการ
เมือง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งห้าข้อ                
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารงานของนักการเมือง” 
รองลงมา คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมติดตามตรวจสอบการท างานของนักการเมือง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ทีสุ่ด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมติดตามตรวจสอบการทุกจริตคอรร์ัปชั่นของนักการเมือง” 
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลการเปรียบเทียบปรากฏผลดังตารางที่ 4.10-4.49 
 
ตารางท่ี 4.10  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง        
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
ชาย 
หญิง 

187 
194 

3.49 
3.45 

0.63 
0.65 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 381 3.47 0.64 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง                  
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน โดยเพศชาย มีส่วนร่วม
มากกว่า เพศหญิง 
 
ตารางท่ี 4.11  แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม       
จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
X  S.D. t Sig 

ชาย 
หญิง 

187 
194 

3.49 
3.45 

0.63 
0.65 

0.22 0.06 

 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง                  
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม ไม่แตกต่างกัน              
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง       
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
ชาย 
หญิง 

187 
194 

3.60 
3.54 

0.70 
0.72 

มาก 
มาก 

รวม 381 3.57 0.71 มาก 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยเพศชาย        
มีส่วนร่วมมากกว่า เพศหญิง 
 
ตารางท่ี 4.13  แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
X  S.D. t Sig 

ชาย 
หญิง 

187 
194 

3.60 
3.54 

0.70 
0.72 

0.06 0.08 

 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง      
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.14  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง      
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง จ าแนก
ตามเพศ 

 

เพศ n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
ชาย 
หญิง 

187 
194 

3.48 
3.46 

0.62 
0.64 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 381 3.47 0.63 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกัน โดยเพศชาย มีส่วนร่วมมากกว่า เพศหญิง 
 
ตารางท่ี 4.15  แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วม
กิจกรรมทางการเมือง จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
X  S.D. t Sig 

ชาย 
หญิง 

187 
194 

3.48 
3.46 

0.62 
0.64 

0.07 0.09 

 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.16  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง        
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง จ าแนกตาม
เพศ 

 

เพศ n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
ชาย 
หญิง 

187 
194 

3.48 
3.40 

0.61 
0.63 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 381 3.44 0.62 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง                    
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วมพัฒนา
การเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกัน โดยเพศชาย มีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิง 
 
ตารางที่ 4.17  แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วม
พัฒนาการเมือง จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
X  S.D. t Sig 

ชาย 
หญิง 

187 
194 

3.48 
3.40 

0.61 
0.63 

0.12 0.07 

 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วมพัฒนา
การเมือง ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.18  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง        
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม
ทางการเมือง จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
ชาย 
หญิง 

187 
194 

3.44 
3.36 

0.61 
0.59 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 381 3.40 0.60 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง                   
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มเีพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมทางการเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลาง เช่นเดียวกัน โดยเพศชาย มีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิง 
 
ตารางท่ี 4.19  แสดงการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n 
X  S.D. t Sig 

ชาย 
หญิง 

187 
194 

3.44 
3.36 

0.61 
0.59 

0.09 0.09 

 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง                 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มเีพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.20  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง        
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
18 – 27 ปี 
28 – 37 ปี 
38 – 47 ปี 
48 ปีขึ้นไป 

76 
89 
94 
122 

3.45 
3.46 
3.49 
3.48 

0.61 
0.63 
0.66 
0.65 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 381 3.47 0.64 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง                   
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย ได้แก่ ช่วงอายุ 38 – 47 ปี  48 ปีขึ้นไป  28 – 37 ปี  และช่วงอายุ 18 – 27 ปี 
ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.21  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.57 
169.65 

3 
377 

0.19 
0.45 

0.42 0.12 

รวม 170.22 380 
 

จากตารางที ่4.21 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มอีายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.22  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
18 – 27 ปี 
28 – 37 ปี 
38 – 47 ปี 
48 ปีขึ้นไป 

76 
89 
94 
122 

3.55 
3.56 
3.59 
3.58 

0.71 
0.69 
0.72 
0.73 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 381 3.57 0.71 มาก 
 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง                     
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มอีายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง        
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า อยู่ในระดับมากที่มีอายุ ต่างกัน เรียงจาก
ช่วงอายุที่มคี่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ช่วงอายุ 38 – 47 ปี  48 ปีขึ้นไป  28 – 37 ปี  และช่วงอายุ 
18 – 27 ปี ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.23  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด             
ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.48 
139.49 

3 
377 

0.16 
0.37 

0.43 0.14 

รวม 139.97 380 
 

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มอีายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ไมแ่ตกต่างกัน  

 
 



76 
 

ตารางท่ี 4.24  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง จ าแนก
ตามอายุ 

 

อายุ n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
18 – 27 ปี 
28 – 37 ปี 
38 – 47 ปี 
48 ปีขึ้นไป 

76 
89 
94 
122 

3.45 
3.46 
3.49 
3.48 

0.64 
0.60 
0.65 
0.62 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 381 3.47 0.63 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุก
ช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ช่วงอายุ 38 – 47 ปี  48 ปีขึ้นไป  28 – 
37 ปี  และช่วงอายุ 18 – 27 ปี ตามล าดับ 

  
ตารางท่ี 4.25  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด      
ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.36 
162.11 

3 
377 

0.12 
0.43 

0.28 0.15 

รวม 162.47 380 
 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง              
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.26  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง จ าแนกตาม
อายุ 

 

อายุ n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
18 – 27 ปี 
28 – 37 ปี 
38 – 47 ปี 
48 ปีขึ้นไป 

76 
89 
94 
122 

3.42 
3.43 
3.45 
3.46 

0.60 
0.61 
0.63 
0.64 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 381 3.44 0.62 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.26 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วมพัฒนา
การเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกช่วง
อายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ช่วงอายุ 38 – 47 ปี  48 ปีขึ้นไป  28 – 37 ปี  
และช่วงอายุ 18 – 27 ปี ตามล าดับ 

 
 

ตารางท่ี 4.27  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด                
ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.42 
173.42 

3 
377 

0.14 
0.46 

0.30 0.42 

รวม 173.42 380 
 

จากตารางที่ 4.27 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วมพัฒนา
การเมือง ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.28  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง        
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม
ทางการเมือง จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
18 – 27 ปี 
28 – 37 ปี 
38 – 47 ปี 
48 ปีขึ้นไป 

76 
89 
94 
122 

3.38 
3.39 
3.42 
3.41 

0.58 
0.61 
0.62 
0.60 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 381 3.40 0.60 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.28 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มอีายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมทางการเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ช่วงอายุ 38 – 47 ปี  48 ปี
ขึ้นไป  28 – 37 ปี  และช่วงอายุ 18 – 27 ปี ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.29  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด       
ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.54 
180.96 

3 
377 

0.18 
0.48 

0.38 0.42 

รวม 181.50 380 
 

จากตารางที่ 4.29 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มอีายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.30  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 

170 
132 
79 

3.46 
3.47 
3.49 

0.66 
0.63 
0.65 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 381 3.47 0.64 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.30 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง                 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกระดับการศึกษา 
เรียงจากระดับการศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/เทียบเท่า  
และอนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.31  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.30 
181.44 

2 
378 

0.15 
0.48 

0.31 0.20 

รวม 181.74 380 
 

จากตารางที่ 4.31 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม ไม่แตกต่างกัน       
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.32  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ ง จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 

170 
132 
79 

3.59 
3.58 
3.54 

0.69 
0.74 
0.70 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 381 3.57 0.71 มาก 
 

จากตารางที่ 4.32 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง                   
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับประถมศึกษา  
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า  และอนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.33  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด               
ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.32 
196.56 

2 
378 

0.16 
0.52 

0.31 0.71 

รวม 196.88 380 
 

จากตารางที่ 4.33 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง           
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.34  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 

170 
132 
79 

3.48 
3.47 
3.45 

0.66 
0.60 
0.65 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 381 3.47 0.63 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.34 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วม
กิจกรรมทางการเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า               
อยู่ในระดับปานกลาง ทุกระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/เทียบเท่า  และอนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป ตามล าดับ 

  
ตารางท่ี 4.35  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด             
ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.32 
189.00 

2 
378 

0.16 
0.50 

0.32 0.19 

รวม 189.32 380 
 

จากตารางที่ 4.35 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง          
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วม
กิจกรรมทางการเมือง ไมแ่ตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.36  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 

170 
132 
79 

3.47 
3.45 
3.42 

0.62 
0.65 
0.61 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 381 3.44 0.62 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.36 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วม
พัฒนาการเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทุกระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับ
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/เทียบเท่า  และอนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 4.37  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด                 
ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.18 
139.86 

2 
378 

0.09 
0.37 

0.24 0.15 

รวม 140.14 380 
 

จากตารางที่ 4.37 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง                   
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วม
พัฒนาการเมือง ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.38  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 

170 
132 
79 

3.42 
3.41 
3.37 

0.61 
0.59 
0.60 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 381 3.40 0.60 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.38 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง                 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามระดับ
การศึกษา พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/เทียบเท่า  และอนุปริญญา/เทียบเท่าขึ้นไป 
ตามล าดับ 

 
 

ตารางท่ี 4.39  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.26 
173.88 

2 
378 

0.13 
0.46 

0.28 0.85 

รวม 174.14 380  
 

จากตารางที่ 4.39 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.40  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
เกษตรกรรม 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ  

160 
70 
110 
41 

3.48 
3.44 
3.49 
3.46 

0.67 
0.64 
0.63 
0.62 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 381 3.47 0.64 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.40 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง                    
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกกลุ่มอาชีพ เรียงจากกลุ่ม
อาชีพที่มคี่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว  เกษตรกรรม  รับราชการ/พนักงานของ
รัฐ และรับจ้าง/ลูกจ้าง  

 
ตารางท่ี 4.41  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม จ าแนกตามอาชีพ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.54 
180.96 

3 
377 

0.18 
0.48 

0.38 0.10 

รวม 181.50 380 
 

จากตารางที ่4.41 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน  มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.42  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
เกษตรกรรม 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ  

160 
70 
110 
41 

3.58 
3.55 
3.59 
3.56 

0.70 
0.72 
0.68 
0.69 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 381 3.57 0.71 มาก 
 

จากตารางที่ 4.42 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกอาชีพ 
เรียงจากกลุ่มอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว  เกษตรกรรม  รับราชการ/
พนักงานของรัฐ และรับจ้าง/ลูกจ้าง  

 
ตารางท่ี 4.43  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จ าแนกตามอาชีพ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.42 
173.42 

3 
377 

0.14 
0.46 

0.30 0.42 

รวม 173.42 380 
 

จากตารางที่ 4.43 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง          
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน  มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.44  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง จ าแนกตาม
อาชีพ 

 

อาชีพ n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
เกษตรกรรม 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ  

160 
70 
110 
41 

3.47  
3.45 
3.49 
3.46 

0.63 
0.64 
0.65 
0.60 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 381 3.47 0.63 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.44 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วม
กิจกรรมทางการเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกกลุ่มอาชีพ เรียงจากกลุ่มอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว  
เกษตรกรรม  รับราชการ/พนักงานของรัฐ และรับจ้าง/ลูกจ้าง  

 
ตารางท่ี 4.45  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง จ าแนกตามอาชีพ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.36 
162.11 

3 
377 

0.12 
0.43 

0.28 0.14 

รวม 162.47 380 
 

จากตารางที่ 4.45 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง                  
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน  มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วม
กิจกรรมทางการเมือง ไมแ่ตกต่างกัน  

 



87 
 

ตารางท่ี 4.46  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง        
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง จ าแนกตาม
อาชีพ 

 

อาชีพ n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
เกษตรกรรม 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ  

160 
70 
110 
41 

3.45 
3.41 
3.46 
3.43 

0.63 
0.64 
0.61 
0.59 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 381 3.44 0.62 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.46 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง                
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วม
พัฒนาการเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางทุก กลุ่มอาชีพ เรียงจากกลุ่มอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว  
เกษตรกรรม  รับราชการ/พนักงานของรัฐ และรับจ้าง/ลูกจ้าง  

 
ตารางท่ี 4.47  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง จ าแนกตามอาชีพ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.48 
139.49 

3 
377 

0.16 
0.37 

0.43 0.17 

รวม 139.97 380 
 

จากตารางที่ 4.47 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง         
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน  มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วม
พัฒนาการเมือง ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.48  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง 
จ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n 
ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
เกษตรกรรม 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ  

160 
70 
110 
41 

3.41 
3.38 
3.42 
3.40 

0.61 
0.62 
0.60 
0.58 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 381 3.40 0.60 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.48 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง              
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลางทุกกลุ่มอาชีพ เรียงจากกลุ่มอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ค้าขาย/
อาชีพส่วนตัว  เกษตรกรรม  รับราชการ/พนักงานของรัฐ และรับจ้าง/ลูกจ้าง  

 
ตารางท่ี 4.49  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด        
ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง จ าแนกตามอาชีพ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.57 
169.65 

3 
377 

0.19 
0.45 

0.42 0.42 

รวม 170.22 380 
 

จากตารางที่ 4.49 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง               
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน  มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน 
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ตอนที่ 4 แสดงค่าความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.50-4.53 
 

ตารางท่ี 4.50  แสดงค่าความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

ล าดับ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ความถี่ 

1. 
 

2. 

ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสนใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มาก
ยิ่งขึ้น 
ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้ งตามแนวทาง
ประชาธิปไตย  

 
9 

 
4 

 

 จากตารางที่ 4.50 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่น ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ประชาชน เรียงตามล าดับความถี่สูงไปหาต่ า ได้แก่ ควรรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสนใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้มากยิ่งขึ้น และควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตย มากยิ่งขึ้น 
 
ตารางท่ี 4.51  แสดงค่าความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

 

ล าดับ ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง ความถี่ 

1. 
 

2. 

ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการร่วมจัดกิจกรรมทางการเมือง ให้มาก
ยิ่งขึ้น 
ควรส่งเสริมความรู้ในการร่วมแสดงความคิดในกิจกรรมทางการเมือง ให้มาก
ยิ่งขึ้น 

 
12 
 
5 
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จากตารางที่ 4.51 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่น ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง เรียงตามล าดับความถี่สูงไปหาต่ า ได้แก่ ควรส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในการร่วมจัดกิจกรรมทางการเมือง ให้มากยิ่งขึ้น และควรส่งเสริมการร่วมแสดง
ความคิดในกิจกรรมทางการเมือง ให้มากยิ่งขึ้น 

 
ตารางท่ี 4.52  แสดงค่าความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง 

 

ล าดับ ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง ความถี่ 

1. 
2. 

ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มากยิ่งขึ้น
ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อพัฒนาทางการเมือง ให้มากยิ่งขึ้น 

   8 
4 

 

จากตารางที่ 4.52 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง เรียงตามล าดับความถี่สูงไปหาต่ า ได้แก่ ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มากยิ่งขึ้น และควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อพัฒนาทาง
การเมือง ให้มากยิ่งขึ้น 

 
ตารางท่ี 4.53  แสดงค่าความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง  

 

ล าดับ ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง  ความถี่ 

1. 
 

2. 

ควรรณรงค์ให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น
นักการเมืองให้มากยิ่งขึ้น 
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบนักการเมือง มากยิ่งขึ้น 

 
22 
19 

 

 จากตารางที่ 4.53 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่น ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง เรียงตามล าดับความถี่สูงไปหาต่ า ได้แก่ 
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ควรรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบนักการเมืองมากกว่าที่เป็นอยู่ และควร
รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบนักการเมืองมากกว่าที่เป็นอยู่ 
 โดยสรุป ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ล าดับตามความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับ
ได้แก่ ควรรณรงค์ให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นนักการเมืองให้
มากยิ่งขึ้น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบนักการเมือง มากยิ่งขึ้น และควรส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในการร่วมจัดกิจกรรมทางการเมือง ให้มากยิ่งขึ้น 
 

 



  
บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัย “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย (Research Objectives) ไว้ 3 ประการ คือ 1) เพ่ีอศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน และ3) 
เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัย
ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายชื่อในแต่ละหมู่บ้าน จ านวน 7 ,961 คน ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 381 
คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถามลักษณะปลายปิดแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ เลือกตอบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 24 ข้อ จ าแนกเป็นสี่ด้าน คือ ด้าน
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง และด้าน
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) เท่ากับ 0.92 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติ t-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ และ F-test 
(One-way ANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง 3 
กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ และน าเสนอในรูปตารางตามล าดับ ซึ่ง
สามารถสรุปผลการวิจัยตามประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้  
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5.1 สรุปผล 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด

ร้อยเอ็ด สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
5.1.1 ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อย

ละ 50.92 มีอายุ 48 ปีขึ้นไป จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 32.02 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา 
จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 44.62 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.99 

5.1.2 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสามด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง 
และด้านติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง ตามล าดับ เมื่อแยกเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้  
 1) ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท้ังหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ 2 ที่ว่า “ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนไปใช้สิทธิ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “พิจารณา
คุณสมบัติของนักการเมืองก่อนตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” 

2) ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 

อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ร่วม
รับฟังติดตามค าปราศรัยของนักการเมือง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เป็น
คณะกรรมการ หรือสมาชิกพรรค” 

3) ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง 
พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 

อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วม



94 
 

รณรงค์ออกไปเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วม
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” 

4) ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง 
พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 

อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมติดตามตรวจสอบผลงานของนักการเมือง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 
4 ที่ว่า “ร่วมติดตามตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมือง” 

5.1.3 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน            
ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน             
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ทีป่ระกอบอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ทีป่ระกอบอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
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5.1.4 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

โดยสรุป ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ล าดับตามความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับ
ได้แก่ ควรรณรงค์ให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นนักการเมืองให้
มากยิ่งขึ้น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบนักการเมือง มากยิ่งขึ้น และควรส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจในการร่วมจัดกิจกรรมทางการเมือง ให้มากยิ่งขึ้น 

 

5.2 อภิปรายผล 
จากการสรุปผลการวิจัย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน คือ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการ
ร่วมกิจกรรมทางการเมือง ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง และด้านติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการ
เมือง ผู้วิจัยเห็นผลการวิจัยที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายผลเพิ่มตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 5.2.1 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย            
ได้ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วน
ร่วมทางการเมือง อยู่พอสมควร เพราะอาจเห็นว่า ได้มีเปิดโอกาสในการตัดสินใจ ออกไปใช้สิทธิ์ตาม
รัฐธรรมนูญ และเห็นว่าด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นด้านที่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมมากกว่าด้านอ่ืน 
ๆ แต่ในด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และเป็น
ด้านที่ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมน้อย อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศอนันต์ ยาวิชัยแก้ว ได้
ท าการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงแสน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์พร คุรุสิทธิ ได้ท า
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนเจริญ 
อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ รัตนวารินทร์ชัย ได้ท าการศึกษา “การมีส่วนร่วม
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ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลหนองแค จังหวัดสระบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ในเขตเทศบาล ต าบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 
ด้านการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งและด้านการติดตามสถานการณ์ทางการเมือง อยู่ในระดับปาน
กลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง และด้านติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง พบว่า  

1) ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า
หลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อยู่มาก
พอสมควร เพราะอาจเห็นว่ามีโอกาส ได้ร่วมตัดสินใจ ในด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อยู่มาก อาจด้วย
เหตุนี้จึงท าให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซ่อนกลิ่น วิเชยันต์ ได้ท าการศึกษา “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลวังดิน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน” ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ รัตนวารินทร์ชัย ได้ท าการศึกษา “ การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลหนองแค จังหวัดสระบุรี” ผล
การศึกษาพบว่า “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองแค จังหวัด
สระบุรี ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ 2 ที่ว่า “ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อน
ไปใช้สิทธิ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนก่อนไปใช้สิทธิ อยู่มากพอสมควร เพราะอาจเห็นว่าได้ร่วมตัดสินใจตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ก่อนไปใช้สิทธิ อยู่มาก อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าใหป้ระชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมทางการเมือง ในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ 
ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ณรงค์ สินสวัสดิ์ 
กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่า หมายถึง บุคคลที่สนใจการเมือง มีความเข้าใจ
การเมือง เชื่อว่าตนเองมีประสิทธิภาพทางการเมือง มีความศรัทธาในกระบวนการทางการเมือง และ
ตัวนักการเมือง และคิดว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหน้าที่ของตน เป็นคนที่มี
ความสามารถในการเข้าสังคม และเป็นคนที่มีหวังในชีวิต 



97 
 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 5 ที่ว่า “พิจารณาคุณสมบัติของนักการเมืองก่อนตัดสินใจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมพิจารณาคุณสมบัติของ
นักการเมืองก่อนตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อยู่พอสมควร เพราะอาจเห็นว่าได้ร่วมตัดสินใจพิจารณา
คุณสมบัติของนักการเมือง ก่อนตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในรายข้อนี้ต่ ากว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
สิทธิพันธ์ พุทธหุน ได้กล่าวว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ใน
ข้อ 1) การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ ก่อนออกไป
ใช้สิทธิควรตรวจบัญชีรายชื่อสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบ
พรรคการเมืองก่อนลงคะแนน  
 2) ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมกิจกรรมทางการ
เมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมทางการเมือง ในด้านการร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง อยู่พอสมควร เพราะอาจเห็นว่ามีโอกาส ได้ร่วมตัดสินใจ ในด้านการร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง อยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยาสุดา บัวแก้ว ได้
ท าการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น:  ศึกษาเฉพาะ
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการศึกษาพบว่า การ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ รัตนวารินทร์ชัย ได้
ท าการศึกษา “ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล
ต าบลหนองแค จังหวัดสระบุรี” ผลการศึกษาพบว่า “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้านการเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองโดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมรับฟังติดตามค าปราศรัยของนักการเมือง” ซึ่งมี
ค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมรับฟังติดตามค าปราศรัยของนักการเมือง อยู่
พอสมควร เพราะอาจเห็นว่าได้ร่วมรับฟังติดตามค าปราศรัยของนักการเมือง อยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้จึง
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ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สิทธิพันธ์ พุทธหุน ได้กล่าวว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถแบ่งออกเป็น 4 
รูปแบบ ในข้อ 2) การร่วมกิจกรรมทางการเมือง คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองถือว่าเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาทางการเมือง ซึ่งมีแนวทางการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือสมาชิกพรรค ร่วม
ประชุมวางแผนในการหาเสียง ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียง รับฟังติดตามค าปราศรัยของนักการเมือง 
ช่วยโฆษณาพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ร่วมเป็นหัวคะแนนให้กับพรรคการเมือง และร่วมติดป้าย
ประกาศสนับสนุนพรรคการเมืองให้ผู้อ่ืนทราบโดยทั่วไป ซึ่งได้ว่าเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เป็นคณะกรรมการ หรือสมาชิกพรรค” ซึ่งมีค่าแปล
ผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า
หลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อยู่พอสมควร 
แต่ยังอาจเห็นว่ามีโอกาส ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือสมาชิกพรรค น้อยเกินไป อาจด้วยเหตุนี้จึงท า
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในรายข้อนี้ต่ ากว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ จรูญ สุภาพ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึง การมีส่วนร่วมที่ประชาชนจะ
พึงมีในการก าหนดนโยบาย ในการตัดสินใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล และในทางการเมืองเป็น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในรัฐบาล เช่น การเข้าเป็นรัฐบาล การมีอิทธิพลต่อรัฐบาล การแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง  

3) ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง 
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในด้านการร่วมพัฒนาการเมือง อยู่พอสมควร 
เพราะอาจเห็นว่ามีโอกาส ได้ร่วมตัดสินใจ ในด้านการร่วมพัฒนาการเมือง อยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้ จึง
ท าให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วน
ร่วมทางการเมือง ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยใน
ประเด็นนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศอนันต์ ยาวิชัยแก้ว ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบว่า 
“การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้าน
การร่วมพัฒนาทางการเมืองโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  

ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า  “ร่วมรณรงค์ออกไปเลือกตั้ งตามระบอบ
ประชาธิปไตย” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมรณรงค์ออกไป
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย อยู่พอสมควร เพราะอาจเห็นว่ามีโอกาส ได้ร่วมรณรงค์ออกไป
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เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย อยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรายข้อนี้สูง
กว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ จรูญ สุภาพ ได้กล่าวถึงการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองแบบโบราณไว้ ในข้อ 1) การมีส่วนร่วมแบบกรีก (Greek System) วัตถุประสงค์
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบนี้ ต้องการให้ประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศ ได้มีส่วนร่วม
ในทางการเมืองโดยตรง ซึ่งก าหนดให้ประชาชนทั้งนครรัฐประชุมร่วมกันเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็น ความต้องการและก าหนดนโยบาย รวมทั้งก าหนดตัวผู้ปกครองด้วย  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ซึ่งมีค่า
แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อยู่
พอสมควร แต่อาจยังเห็นว่ามีโอกาสได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นน้อยอยู่บ้าง อาจด้วย
เหตุนี้จึงท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรายข้อนี้ต่ ากว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ สวนา พรพัฒน์กุล ได้จัดแบ่งระดับการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ในข้อ 8) การติดตาม
ตรวจสอบของนักการเมืองเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  

4) ด้านติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วม
ทางการเมือง ในด้านติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง อยู่พอสมควร เพราะอาจเห็นว่ามี
โอกาส ได้ร่วมตัดสินใจ ในด้านติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง อยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้จึงท า
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านนี้ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรีย์พร คุรุสิทธิ์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลโนนเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการติดตาม
ตรวจสอบการเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมติดตามตรวจสอบผลงานของนักการเมือง” ซึ่ง
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบผลงานของ
นักการเมือง อยู่พอสมควร เพราะอาจเห็นว่ามีโอกาส ได้ร่วมติดตามตรวจสอบผลงานของนักการเมือง 
อยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เกษม อุทยานิน ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
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ปัจจุบัน ในข้อ 4) การร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในปัญหาที่ส าคัญ เมื่อรัฐบาลไม่สามารถตัดสินปัญหานั้น ๆ ได้ 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมติดตามตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
นักการเมือง” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบ
การทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมือง อยู่พอสมควร แต่อาจยังเห็นว่ามีโอกาสร่วมติดตามตรวจสอบ
การทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมือง น้อยเกินไป อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในรายข้อนี้ต่ ากว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ สิทธิพันธ์ พุทธ
หุน ได้กล่าวว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ในข้อ 4) การ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีบทบาทในการ
เข้าไปร่วมตรวจสอบทางการเมืองเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง และประเทศ ดังนั้นจึง
ควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมการหาเสียงของนักการเมือง ตรวจสอบพฤติกรรมการบริหารงาน ให้
การตรวจสอบผลการท างานต่อเนื่อง ตรวจสอบในโครงการที่น ามาพัฒนา และตรวจสอบการทุจริต
คอร์รัปชั่นในโครงการต่าง ๆ เป็นต้น 

5.2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ 
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า  
 1) เพศ จากสมมติฐานที่ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ
ต่างกัน ส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เพศเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่บ่ง
บอกให้ทราบว่าเป็นหญิงหรือชายเท่านั้น แต่การมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่ได้จ ากัดว่าเป็นเพศหญิง
หรือชาย ที่จะต้องร่วมตัดสินใจทางการเมือง ดังนั้น เพศจึงไม่มีผลใดๆที่ท าให้การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ พรทิพย์ รัตนวารินทร์ชัย ได้วิจัย เรื่องการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลหนองแค จังหวัดสระบุรี 
พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน  
 2) อายุ จากสมมติฐานที่ว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
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ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ
ต่างกัน ส่วนร่วมทางการเมือง ไมแ่ตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่บ่ง
บอกให้ทราบว่าใครเกิดก่อนและหลังเท่านั้น แต่การมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่ได้จ ากัดว่าจะอายุมาก
หรือน้อยเพียงใด ที่จะต้องร่วมตัดสินใจทางการเมือง ดังนั้น อายุจึงไม่มีผลใดๆที่ท าให้ มีส่วนร่วม
ทางการเมือง แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศอนันต์ ยาวิชัยแก้ว ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผล
การเปรียบเทียบสมมติฐานของการวิจัย พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน จังหวัด
เชียงรายที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3) ระดับการศึกษา จากสมมติฐานที่ว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษาเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบว่า
การศึกษาสูงหรือต่ า แต่การมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่ได้จ ากัดว่าระดับการศึกษาสูงหรือต่ า ที่จะต้อง
ร่วมแสดงออกต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่เหนือกว่า หรือแตกต่างกัน ดังนั้น ระดับการศึกษาจึง
ไม่มีผลใดๆที่ท าให้การมีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ พรทิพย์ 
รัตนวารินทร์ชัย ได้วิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล : ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาลต าบลหนองแค จังหวัดสระบุรี พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วม
ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน 

4) ประกอบอาชีพ จากสมมติฐานที่ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน ส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
การประกอบอาชีพเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบว่าอาชีพ ต่างกัน แต่การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ไม่ได้จ ากัดว่าผู้ที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน จะต้องร่วมแสดงออกต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่
เหนือกว่าหรือแตกต่าง ดังนั้น อาชีพจึงไม่มีผลใดๆที่ท าให้การมีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน       
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ภาวิณี โพธิม่ัน ได้ท าการวิจัย “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในองค์กรบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี ต าบลขุนคง อ า เภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่” ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนประชาชนในองค์กรบริหารส่วนต าบล
ขุนคง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม ไม่
แตกต่างกัน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตต าบลเหล่าหลวง 

อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นข้อเสนอแนะ และข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัย และ
การอภิปรายผล ทั้ง 4 ด้าน ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง ด้านการร่วม
พัฒนาการเมือง และด้านติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง โดยควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์ใน
ด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง และเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากยิ่งขึ้นต่อไป อีกทั้ง เพ่ือให้เป็นประโยชน์ แก่ศึกษาในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้น ามาเป็นข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้  

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
ผลการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ

เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควร
ปรับปรุง แก้ไข และยกระดับพัฒนาโดยรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ให้มีส่วนร่วมทางการเมือง ให้มาก
ยิ่งขึ้น 

และแบ่งเป็นรายด้านในการเสนอแนะเชิงนโยบายตามล าดับดังนี้ 
1) ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการ
พัฒนาโดยรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนไป
ใช้สิทธิ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ
ยกระดับการพัฒนาโดยรณรงค์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนก่อนไปใช้สิทธิ ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้อยู่ในระดับมาก
ที่สุดต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “พิจารณาคุณสมบัติของนักการเมืองก่อนตัดสินใจไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษา
มาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยรณรงค์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ
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พิจารณาคุณสมบัติของนักการเมือง ก่อนตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 
 2) ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมกิจกรรมทางการ
เมือง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และ
ยกระดับการพัฒนาโดยรณรงค์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านกิจกรรมทางการเมือง ให้
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้อยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุดต่อไป 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมรับฟังติดตามค าปราศรัยของนักการเมือง” ซึ่งมี
ค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับ
การพัฒนา โดยรณรงค์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจรับฟัง ติดตามค าปราศรัยของ
นักการเมือง ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้อยู่ในระดับมาก และ
มากที่สุดต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เป็นคณะกรรมการ หรือสมาชิกพรรค” ซึ่งมีค่าแปล
ผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการ
พัฒนาโดยรณรงค์ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือสมาชิกพรรค ให้มากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้อยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุดต่อไป 

3) ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง 
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับ
การพัฒนาโดยรณรงค ์และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านพัฒนาทางการเมือง ให้มากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้อยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุดต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมรณรงค์ให้มีการออกไปเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควร
ปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยรณรงค์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมออกไป
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ให้อยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุดต่อไป 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ซึ่งมี
ค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรปรับปรุงแก้ไข และ
ยกระดับพัฒนาโดยรณรงค์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้มาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้อยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุดต่อไป 
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4) ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการ
พัฒนาโดยรณรงค์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม
ทางการเมือง ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้อยู่ในระดับมาก 
และมากท่ีสุดต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมติดตามตรวจสอบผลงานของนักการเมือง” ซึ่ง
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการ
พัฒนาโดยรณรงค์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบผลงานของนักการเมือง ให้
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้อยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุดต่อไป 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “ร่วมติดตามตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
นักการเมือง” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรปรับปรุง
แก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยรณรงค์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
นักการเมือง ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้อยู่ในระดับมาก และ
มากที่สุดต่อไป 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 จากผลการวิจัย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ

เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัยต่อยอด ในประเด็น 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในแต่ละด้าน และข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุด  
จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

1) ควรวิจัย สภาพปัญหา และอุปสรรคการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการตรวจสอบ
พฤติกรรมทางการเมืองในเขตต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

2) ควรวิจัย การมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง ของประชาชนในเขต
ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

3) ควรวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทางการเมืองของประชานในเขตต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บุญมา แสงกล้า, พันต ารวจโท.“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
ปัจจุบัน : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น”. วิทยา 
นิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. 

พรทิพย์ รัตนวารินทร์ชัย. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล : ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาลต าบลหนองแค จังหวัดสระบุรี”. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548. 

ภาวิณี โพธิ์มั่น. “รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตพบลขุนคง 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียใหม่”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548. 

เลิศอนันต์ ยาวิชัยแก้ว. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย”. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549. 

สุรีย์พร คุรุสิทธิ. การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโนนเจริญ 
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์. ภาคนิพนธ์รป.ม. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ บุรีรัมย์ : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย,์ 2552. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 
1) ดร.ประพิศ โบราณมูล  

กศ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปร.ด.
(วัฒนธรรมศาสตร์) 

 วุฒิการศึกษา  

 ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป แลบริการวิชาการศูนย์
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด 

2) นายเอี่ยม อามาตย์มูลตรี   
 วุฒิการศึกษา  กศ . ม . ( ก า รศึ กษ ามหาบัณฑิ ต )  ส า ข าภาษา ไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 
 ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฎรชวิทยาลัย วิทยา

เขตร้อยเอ็ด 
3) นายณรงค์ ขันแข็ง     
 วุฒิการศึกษา รป.ม (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหน่อม อาเภออาจสามารถ 

จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ศธ 6015/ว 182                      มหาวิทยาลัยมหามกุฎราวิทยาลัย  
                  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
           ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
           จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
                         

              11 กุมภาพันธ์ 2554 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เจริญพร     ดร.ประพิศ  โบราณมูล 
    

ด้วย นายอภิวัฒน์ ภูสนาม นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ทาสารนิพนธ์เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่า
หลวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
รัฐศาสตรหาบัณฑิต (ศน.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอเจริญพร 

                 
 

(พระราชปริยัติวิมล, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.0-45351-8364,0-4351-6076 
โทรสาร.0-4351-4681 
http://www.rec.mbu.ac.t 
 

http://www.rec.mbu.ac.t/


 
 

ศธ 6015/ว 182               มหาวิทยาลัยมหามกุฎราวิทยาลัย  
                  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
           ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
           จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
 
                         

              11 กุมภาพันธ์ 2554 
 
 

เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เจริญพร     นายเอี่ยม อามาตย์มุลตรี 
    

ด้วย นายอภิวัฒน์ ภูสนาม นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ทาสารนิพนธ์เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่า
หลวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
รัฐศาสตรหาบัณฑิต (ศน.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอเจริญพร 

 
                                     

(พระราชปริยัติวิมล, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.0-45351-8364,0-4351-6076 
โทรสาร.0-4351-4681 
http://www.rec.mbu.ac.th 

http://www.rec.mbu.ac.th/


 
 

 
ศธ 6015/ว 182                      มหาวิทยาลัยมหามกุฎราวิทยาลัย  
                  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
           ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
           จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
                         

              11 กุมภาพันธ์ 2554 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เจริญพร     นางสาวจารุวรรณ เวียงนนท์ 
    

ด้วย นายอภิวัฒน์ ภูสนาม นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ทาสารนิพนธ์เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่า
หลวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
รัฐศาสตรหาบัณฑิต (ศน.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอเจริญพร 
                                     

 
(พระราชปริยัติวิมล, ดร.) 

รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
โทร.0-45351-8364,0-4351-6076 
โทรสาร.0-4351-4681 
http://www.rec.mbu.ac.th 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ศธ 6015/ว 180                     มหาวิทยาลัยมหามกุฎราวิทยาลัย  
                 วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
          ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
          จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
                         

              11 กุมภาพันธ์ 2554 
 
 

เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เก็บรวมรวบข้อมูล 
 

เจริญพร     นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าหลวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด     
ด้วย นายอภิวัฒน์ ภูสนาม นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยา

เขตร้อยเอ็ดได้ทาสารนิพนธ์เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าหลวง 
อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร รัฐศาสตรหา
บัณฑิต (ศน.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาได้เข้าเก็บ
รวบรวมข้อมูลในหน่วยงานของท่าน ส่วน วัน เวลา นั้น นักศึกษาจะมาติดต่อประสานงานกับท่านโดยตรง 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอเจริญพร 

 

(พระราชปริยัติวิมล, ดร.) 

รองอธิการบดี 
                                                     มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.0-45351-8364,0-4351-6076 
โทรสาร.0-4351-4681 
http://www.rec.mbu.ac.th  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

 
 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

การมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด   

 

 

ค าช้ีแจง      
1) แบบสอบถามนี้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้วิจัย
ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่ตรงความเป็นจริงทุก
ข้อ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากท่านในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูงต่อการศึกษาค้นคว้า
ครั้งนี้ และค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด 

2) แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
      ตอนที่ 1 ถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ในแต่ละด้าน 
               ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

    อภิวัฒน์  ภูสนาม 
   นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 
           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

 
 

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม    
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน [   ] หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน                                        
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1) เพศ                                 
 [   ] 1. ชาย             

[   ] 2. หญิง                
 
2) อายุ                                
 [   ] 1. 18 - 27 ปี  

[   ] 2. 28 - 37 ป ี            
 [   ] 3. 38 - 47 ป ี  

[   ] 4. 48 ปีขึ้นไป 
 
3) ระดับการศึกษา                  
 [   ] 1. ประถมศึกษา  

[   ] 2. มัธยมศึกษา/เทียบเท่า           
 [   ] 3. อนุปริญญา/เทียบเท่าขึ้นไป 
 
4) อาชีพ 

[   ] 1. เกษตรกรรม   
  [   ] 2. รับจ้าง/ลูกจ้าง          

[   ] 3. ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว 
  [   ] 4. รับราชการ/พนักงานของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    
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ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องค าตอบทางขวามือ ของแต่ละข้อ ที่ตรงกับที่ท่านได้รับ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  และให้ตอบครบทุกข้อ 

 

ตัวอย่าง 
 

 
ข้อที่ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    

            ระดับการมีส่วนร่วม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

 5 4 3 2 1 
ท่านมีส่วนร่วมทางการเมือง ในข้อต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

     

 ด้านการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งทางการเมือง      
1. การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง /     
2. ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนไป

ใช้สิทธิ 
 /    

 
อธิบาย 
 ตัวอย่างข้อ 1 แสดงว่า ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ท่านมีส่วนร่วม การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

ตัวอย่างข้อ 2 แสดงว่า ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ท่านมีส่วนร่วม ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนก่อนไปใช้สิทธิอยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต ระดับการมีส่วนร่วม  
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องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด  

 5 4 3 2 1 
ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง  
1. ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งพรรคการเมือง      
2. ตรวจบัญชีรายชื่อสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนไปใช้

สิทธิ 
      

3. ตรวจสอบพรรคการเมืองก่อนลงคะแนน       
4. ร่วมชักชวนเพื่อนบ้านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง       
5. พิจารณาคุณสมบัตินักการเมืองก่อนตัดสินใจใช้สิทธิ

เลือกตั้ง 
      

6. ร่วมติดตามผลการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง      

ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง  

1. เป็นคณะกรรมการ หรือสมาชิกพรรค      
2. เข้าร่วมประชุมวางแผนในการหาเสียง       
3. ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียง       
4. ร่วมรับฟังติดตามค าปากศรัยของนักการเมือง        
5. ช่วยโฆษณาพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง       
6. ร่วมเป็นหัวคะแนนให้กับพรรคการเมือง       
7. ร่วมติดป้ายประกาศสนับสนุนให้ผู้อ่ืนทราบโดยทั่วไป       
ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง  
1. ร่วมรณรงค์ออกไปเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย       
2. ร่วมรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงในการ

เลือกตั้ง 
     

 

3. ร่วมร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น       
4. ร่วมสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์       
5. สนับสนุนสมาชิกพรรคที่มีอุการณ์เป็นคนดี และมี

คุณธรรม 
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ข้อ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    

ระดับการมีส่วนร่วม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
6. สนับสนุนเงินบริจาคให้กับพรรคการเมืองที่มี

คุณภาพ 
     

  ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง 
1. ร่วมติดตามตรวจสอบการหาเสียงของนักการเมือง      
2. ร่ วมติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ

นักการเมือง 
     

3. ร่วมติดตามตรวจสอบผลงานของนักการเมือง      
4. ร่วมติดตามตรวจสอบการทุกจริตคอรัปชั่นของ

นักการเมือง  
     

5. ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตาม
โครงการของนักการเมือง 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    
เพ่ือให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง 

อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ขอความกรุณาเขียนข้อเสนอแนะเพ่ิม
ทั้งสี่ด้าน 
 
1) ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................... .....................................................................................  
2) ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
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3) ด้านการร่วมพัฒนาการเมือ 

 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... .......... 
....................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ....................................... 
4) ด้านการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเมือง 

 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... .......... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือ 
   
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า
หลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(X) 
IOC = 

N

x
 หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1) ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

2) ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง น ำไปใช้ได้ 
1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

3) ด้านการร่วมพัฒนาการเมือง 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
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ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(X) 
IOC = 

N

x
 หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

4) ด้านการติดตามตรวจสอบพฤตกรรมทางการเมือง 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
           ภาคผนวก  ฉ 

                     ค่าอ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
****** Method 3 (space saver) will be used for this analysis ****** 

   R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients    N of Cases = 30            N of Items =24         Alpha = .9210 
 
ข้อที่ Scale   Mean 

if Item                  
Deleted 

Scale  Variance 
if Item                  

Deleted 

Corrected 
Item  Total 
Correlation 

Alpha  if Item 
Deleted 

 
ข้อที่1 78.0303 60.3603 .7202 .9223 
ข้อที่2 78.0787 60.3837 .7783 .9237 
ข้อที่3 78.3535 60.5077 .7533 .9242 
ข้อที่4 78.0909 60.3577 .7332 .9220 
ข้อที่5 80.9288 57.7723 .7780 .9237 
ข้อที่6 78.0000 60.5375 .7539 .9237 
ข้อที่7 80.8585 57.2577 .7830 .9237 
ข้อที่8 80.9295 60.9232 .8078 .9229 
ข้อที่9 78.3333 57.2937 .7507 .9245 
ข้อที่10 78.3333 57.3052 .7577 .9222 
ข้อที่11 78.3929 60.0592 .7778 .9209 
ข้อที่12 78.3838 60.8509 .7777 .9235 
ข้อที่13 78.2727 57.7520 .8063 .9227 
ข้อที่14 78.2525 57.3360 .7775 .9225 
ข้อที่15 78.3838 57.2359 .7533 .9249 
ข้อที่16 80.9093 57.3977 .8078 .9223 
ข้อที่17 80.9093 60.5852 .7507 .9220 
ข้อที่18 78.0909 60.3577 .7332 .9220 
ข้อที่19 80.9288 57.7723 .7780 .9237 
ข้อที่20 78.0000 60.5375 .7539 .9237 
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ข้อที่ Scale   Mean 
if Item                  

Deleted 

Scale  Variance 
if Item                  

Deleted 

Corrected 
Item  Total 
Correlation 

Alpha  if Item 
Deleted 

 
ข้อที่21 78.0303 59.3603 .7202 .9223 
ข้อที่22 78.0785 60.3837 .7783 .9246 
ข้อที่23 80.8585 57.2577 .7730 .9246 
ข้อที่24 78.0303 58.3603 .7202 .9226 

 



ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล : นายอภิวัฒน์ ภูสนาม 
วัน เดือน ปี เกิด : 12 มกราคม 2516 
สถานที่เกิด  ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน : 241 หมู่ 9 ต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
วุฒิการศึกษา   
 พ.ศ. 2550 : บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  
ต าแหน่ง และประวัติการท างาน   
 2558 - ปัจจุบัน : ประกอบอาชีพอิสระ 
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