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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึ ก ษาคื อ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวั งหว้ า อ าเภอศรี ประจั นต์ จั งหวั ด
สุพรรณบุรี จานวน 375 คนโดยใช้ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จ รูป สถิติที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ไ ด้แ ก่ค่า สถิติร้อ ยละค่า เฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้
กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปานกลาง จาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่าตัวแปรทางด้านระดับการศึกษา การอบรมกล่อมเกลา
ทางการเมือง และความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมือง มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ส่วนตัวแปรทางด้าน เพศ และ อายุ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมทางการเมือง, ประชาชน, เทศบาล
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Abstract
The objectives of this research were to study the level of
political participation of people in Wang Wa Municipality Si Prachan
District, Suphan Buri Province. The samples composed of 375 people in
Wang Wa municipality Si Prachan district, Suphan Buri province. The
data were collected by using questionnaires and analyzed by using the
packaging computer program. Statistical tools employed in data
analysis and presented through percentage, mean, standard deviation,
t-test, One-Way ANOVA and Pearson Product – Moment Correlation
Coefficient. The level of significance for statistical testing was 0.05. The
research findings are as follow. The level of political participation of
people in Wang Wa municipality Si Prachan district, Suphan Buri
province was moderate. According to the hypothesis is testing, level of
education, political socialization and political efficacy caused any
difference in the political participation. However, gender and age did
not cause difference in the political participation.
Keywords : Political Participation, People, Municipality.
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บทนำ
การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย
เนื่องจากทาให้ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองได้มีโอกาสทราบความต้องการของกันและ
กันอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย หรือการมีส่วน
ร่วมแบบเสรีนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนมีความสานึกและความตื่นตัวทางการเมือง
นั บ ตั้ ง แต่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475
จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญเป็น
อานาจการปกครองสูงสุดของประเทศ รัฐธรรมนูญได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนของ
ไทยจะประสบผลสาเร็จได้นั้น ประชาชนจะต้องมีความตระหนักและรับรู้ถึงอานาจ
หน้าที่ของตนและใช้อานาจของตนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการที่ประชาชนจะสามารถจะ
ทาเช่นนั้นได้ การอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองก็
เป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถที่ได้รับทราบถึงสิทธิเสรีภาพ รวมถึง
อานาจที่ตนพึงมีตลอดจนการที่ประชาชนได้รับผลจากตัวการในการอบรมกล่อมเกลา
ทางการเมืองไม่ว่าตัวการเหล่านั้นจะเป็นสถาบันหรือ องค์การ เป็นต้นความรู้สึกมี
สมรรถนะทางการเมื อ งของประชาชนก็ เ ป็น ปั จ จัย ที่ ส าคั ญ ที่ ใช้ ป ระกอบการการ
พิจารณาการตัดสินใจในการเข้าร่วมทางการเมืองในโอกาสต่างๆ ซึ่งจะทาให้ระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยพัฒนาเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งขึ้น
การเมื อ งระบอบประชาธิ ป ไตยนั้ น การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชนมีความสาคัญมากทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตั้งแต่การคัดเลือกผู้แทน
เข้า มาทาหน้ าที่ บริห ารประเทศบริห ารกิจ การสาธารณะท้ องถิ่น การแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ เช่น พูดคุยกันทางการเมือง การเขียนบทความ
หรื อจดหมายแสดงความคิ ดเห็ นทางหนั งสื อพิ ม พ์ การร่ว มแสดงความคิด เห็น ใน
รายการสนทนาการเมืองทางโทรทัศน์หรือการรวมตัวประท้วงในรูปแบบของกลุ่ม
ผลประโยชน์ และการแสดงทัศนคติของประชาชนโดยการออกแบบสอบถาม (poll)
ความคิดเห็นต่อการดาเนินนโยบายสาธารณะของรัฐ
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนถือเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเป็น
อย่างมากเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวทางการเมืองและการเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวางคือเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มี
ประชาชน นิสิต นักศึกษานักเรีย นร่วมกันเรียกร้องรัฐธรรมนูญต่อต้านการปกครอง
ของจอมพล ถนอม กิตติขจร จอมพล ประภาส จารุเสถียร และพันเอก ณรงค์ กิตติ
ขจร จนการปกครองของทั้งสามคนโค่นล้มลงในช่วงปี พ.ศ.2516-2519 นั้นประชนมี
ความตื่นตัวในการปกครองสูง พอมาถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่ทหารได้เข้าทา
การรัฐประหารจึงทาให้สภาพความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนลดลง และ
เหตุการณ์ที่สาคัญทางการเมืองอีกเหตุการณ์คือ เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535 ที่
ประชาชนนับแสนคนได้มีการชุมนุมทางการเมือง จนเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองครั้งสาคัญ
นับแต่เกิดเหตุการณ์รัฐ ประหาร 19 กันยายน 2549 ประชาชนมีความ
ตื่นตัวในด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นอย่างมากจึงน่าทาการศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
เข้ามีส่วนร่วมของประชาชน หลังจากปี พ.ศ. 2551 มีประชาชนจานวนมากที่ออกมา
เรียกร้องหรือแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ มากขึ้นและประชาชนทั่วไปเริ่ม
ให้ความสาคัญและสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นเห็นได้จากการที่
มีประชาชนออกมาชุมนุมจานวนมากตามสถานที่ต่างๆ มีการจัดปราศรัย
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนดังกล่าวนั้น ส่งผลให้ในปี พ.ศ.
2557 มีรัฐประหารอีกครั้งเนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งเป็นสองฝ่ายเกิด
การแตกแยกทางความคิดและมีท่าทีว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นจะเข่นฆ่ากัน
บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายไม่สงบสุขจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้ทหารออกมาทาการยึด
อานาจและมีอานาจอีกครั้ง
การวิจัยในครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทั้งนี้ เพราะเทศบาลตาบลวังหว้าเป็นถิ่นกาเนิดของผู้วิจัย ซึ่งเทศบาลตาบลวังหว้านี้
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อยู่ในอาเภอศรีประจันต์ ห่างจากอาเภอเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 30 กิโลเมตร
สภาพทั่วไปของพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม น้าท่วมขังบ้างแต่ไม่นาน ประชากรส่วนใหญ่ทา
อาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งไม่แน่นอน การเกษตรที่
ทาเป็นนาข้าว และมีอาชีพเสริม คือ ทอผ้า หัตถกรรมผักตบชวา ทาแชมพูสระผม ทา
ครีมอาบน้า ทาน้ายาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น วิถีชีวิตจะอยู่กับการทาเกษตรกรรมใช้ชีวิต
เรียบง่ายรักสงบ ไม่มีโรงงานอุสาหกรรมในเขตเทศบาล และยังคงใช้ชีวิตแบบชนบท
มีกิจกรรรมบ้างเป็นครั้งคราว มีอัตราการจัดเก็บภาษีตามเทศบัญญัติแต่ไม่มากนัก
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างถูกต้องตามครรลองของระบอบการปกครอง
แบบประชาธิ ป ไตยไม่ ว่ า จะเป็ น ในระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง จะมี ส่ ว นช่ ว ย
เสริมสร้างการเมืองการปกครองให้มีความเข้มแข็งด้วยเหตุที่ว่านี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะทาการศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง และ
ความรู้สึกมีสมรรถนะ กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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วิธีกำรวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดวิ ธี ก ารและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ประชากรที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า
อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จากทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ซึ่งมีจานวน 5,935 คน
ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ได้กาหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยการประมาณตาม
สัดส่วน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 375 ตัวอย่าง ทั้งนี้จานวนตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยจะศึกษาจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (proportional
stratified random sampling)
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสาหรับการวิจัย
ที่ ผ่ า นการทดสอบความแม่ น ตรง (Validity) และทดสอบค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็น
ค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวั งหว้ า จั งหวั ด
สุพรรณบุรี ในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับการอบรม
กล่ อ มเกลาทางการเมื อ งของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวั ง หว้ า จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์การสร้างแบบสอบถามเป็นมาตรวัด โดยเกณฑ์การให้
คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่า ส่วนที่ 3
เป็นคาถามเกี่ยวกับความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลวังหว้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์การสร้างแบบสอบถามเป็นมาตร
วัด โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ระดับเช่นกัน และส่วนที่ 4 เป็นคาถาม
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์การสร้างแบบสอบถามเป็นมาตราวัด โดยเกณฑ์การให้
คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ระดับเช่นกัน
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การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติในการวิเคราะห์ผล ประกอบด้วย ค่าสถิติร้อยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) การทดสอบค่ า ที (t-test) การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี
ของ Fisher’s Least Significance Difference : LSD และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ไว้ที่ระดับ 0.05

ผลกำรวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5
ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไป แกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 มีอายุ ประมาณ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.9 มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 34.9
ส่วนที่ 2 กำรอบรมกล่อมเกลำทำงกำรเมือง ของประชำชนในเขต
เทศบำลตำบลวังหว้ำ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพ รรณบุรี มีการอบรมกล่อม
เกลาทางการเมืองในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 โดยการได้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของครอบครัวมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.59 รองลงมา คือการแสดงเหตุผลให้คนในครอบครัวยอมรับและตัดสินใจตาม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และการตัดสินใจในครอบครัวมาจากความคิดเห็นของท่าน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 ตามลาดับ และประชาชนได้รับการอบรมกล่อมเกลาน้อยที่สุด
จากการที่แสดงเหตุผลทาให้ในกลุ่มเพื่อนยอมรับและตัดสินใจตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.98 รองลงมา คือ การคล้อยตามความคิดเห็นทางการเมืองจากเพื่อนภายในกลุ่ม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30 และการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแม้ว่าความ
คิดเห็นของท่านไม่ตรงกับกลุ่มเพื่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 3 ควำมรู้ สึ ก มี ส มรรถนะทำงกำรเมื อ ง ของประชำชนในเขต
เทศบำลตำบลวังหว้ำ อำเภอศรีประจันต์ จังหวั ดสุพรรณบุรี พบว่าประชาชนมี
ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 โดย
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวั งหว้า อ าเภอศรี ป ระจัน ต์ จังหวั ดสุ พ รรณบุ รี มี
ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองเกี่ยวกับการที่ประชาชนไม่สามารถไปมีอิทธิพลใน
การกาหนดนโยบายของรัฐบาลมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 รองลงมาคือ นัก
การเมืองข้าราชการหรือพนักงานรัฐมักละเลยความคิดเห็นของประชาชน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.56 และการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 ตามลาดับ และประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวัง
หว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองน้อย
ที่สุ ด จากการที่มี สิ ทธิ แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการแผ่น ดิ นของ
รัฐบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.96 รองลงมาคือ ในการทาโครงการใดๆ ของรัฐบาลต้อง
ถามความคิด เห็ น ของประชาชนก่อ น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.32 และรั ฐ บาลต้ อ ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในเขตเทศบำลตำบล
วัง หว้ำ อำเภอศรี ประจั น ต์ จัง หวัดสุ พรรณบุ รี โดยวั ด ความถี่ จ ากกิ จกรรมทาง
การเมืองต่างๆ ที่ ประชาชนได้ทา เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การติดตามงานของ
รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง
การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การช่วยผู้สมัครหาเสียง การระดมทุน
ช่วยพรรคการเมือง การไปฟังการปราศรัยหาเสียง การเป็นกรรมการประจาหน่วย
เลือกตั้ง การสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเป็นผู้สมัครรับการเลือกตั้ง
ตลอดจนการเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
วังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 โดย ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวัง
หว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด
ด้านการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 รองลงมา คือ การชักชวน
ผู้อื่นให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 3.46 และการติดตามอ่านข่าวสาร
การเมืองทางหนังสือพิม พ์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.21 ตามลาดับ ประชาชนในเขต
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เทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองน้อยที่สุดในด้านการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.06
รองลงมาคื อ การลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 1.12 และการที่ เ คยเป็ น
คณะกรรมการควบคุมดูแลการเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.43 ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 กำรทดสอบสมมติฐำนและข้อวิจำรณ์
สมมติ ฐ านที่ 1 ประชาชนที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ก ารมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง
แตกต่างกัน ผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
วังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีเพศต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการ
เมื อ งไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ งไม่ เ ป็ น ไปตาม
สมมติฐานแสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างระหว่างเพศไม่มีผล หรือไม่มีอิทธิพลต่อการมี
ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ อาจารี รดิ ศ วงศ์ ( 2552)
ทาการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงาน บริษัท การบินไทย จากัด
มหาชน พบว่า พนักงาน บริษัท การบินไทย จากัด มหาชน ที่มีเพศต่างกันมีการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อาพล สุวรรณรัมย์
(2552) ทาการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ : กรณีศึกษาครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี พบว่า ข้าราชการครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี ที่มีเ พศต่างกันมีการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พลิษฐ์ ลั่นเรือง
ฤทธิ์ (2553) ทาการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตรัฐศาสตร์และ
นิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา วิ ท ยาเขตบางแสน พบว่ า นิ สิ ต รั ฐ ศาสตร์ แ ละ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน ที่มีเพศต่างกันมีการมีส่วนร่วม
ทางการเมื อ งไม่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ เ พราะสั ง คมชนบทในยุ ค ปั จ จุ บั น มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารทาให้การดาเนินชีวิตเหมือนกับสังคม
เมื อ ง กล่ า วคื อ เพศหญิ งและเพศชายมีค วามเท่ า เที ย มในทุก ด้ า นทั้ งสิ ท ธิ หน้ า ที่
เสรีภาพ ทั้งความคิดและการกระทาส่งผลให้เพศหญิงและเพศชายของประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีมีส่วนร่วมทางการ
เมืองไม่แตกต่างกัน ดังนั้น พอสรุปได้ว่ า เพศไม่มีความสัม พันธ์กับการมีส่วนร่ว ม
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ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการเมือง
แตกต่างกัน ผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
วังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีอายุต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองไม่แตกต่างกั น อย่ างมีนั ยสาคั ญที่ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็น ไปตาม
สมมติฐาน จากการศึกษาพบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
ไม่เ ป็น ไปตามสมมติฐ านที่ตั้ งไว้ กล่ าวคือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้ า
อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีอายุในช่วงต่างๆ มีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองที่เหมือนกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การสื่อสารไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็สามารถเข้าถึงข่าวสารได้เท่าเทียมกันสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วีรพัชร พุดทอง (2549) ทาการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พบว่า ประชาชน
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสที่มีอายุต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภัทรกันย์ ฤทธิ์สนธิ์( 2552) ทาการศึกษา
วิ จั ย การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตปริญญาตรี
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีอายุต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการ
เมื อ งไม่ แ ตกต่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ อ าพล สุ ว รรณรั ม ย์ (2552)
ทาการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ : กรณีศึกษาครูโรงเรียน
มัธยมศึก ษา สังกัดกรมสามัญ ศึก จังหวัด นนทบุรี พบว่า ครูโ รงเรีย นมัธ ยมศึ กษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรีที่มีอายุต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พลิษฐ์ ลั่นเรืองฤทธิ์ (2553) ทาการศึกษา
วิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิ ท ยาเขตบางแสน พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนิ สิ ต รั ฐ ศาสตร์ แ ละ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน ที่มีอายุต่างกันมีการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งทิวา คงแจ่ม (2557)
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ทาการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจเมือง
สุพรรณบุรี พบว่า ข้าราชการตารวจอาเภอเมือง จังหวั ดสุพรรณบุรี ที่มีอายุต่างกันมี
การมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน พอสรุปได้ว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการเมือง
แตกต่างกัน ผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
วังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีการศึกษาต่างกันมีการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยที่ความสัมพันธ์ดังกล่าว
ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และอยู่ ใ นระดั บ ต่ า (0.00) ซึ่ ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านจาก
การศึกษา พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจัน ต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ่ ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Almond (2004: 52-57)
พบว่า การศึกษานั้นมีผลต่อทักษะทางการเมืองและทรัพยากรสาธารณะด้วย คนที่
ได้รับการศึกษามานั้นจะทราบถึงผลกระทบจากรัฐบาลต่อชีวิตของพวกเขาและให้
ความสนใจกับการเมืองมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีรพัด พุดทอง (2549)
ทาการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พบว่า ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ที่
มีระดับ การศึก ษาต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกั น สอดคล้องกั บ
ผลการวิจั ย ของ เพ็ ญ พิ ม ล วิ ภ าคทรั พ ย์ (2551) ท าการศึ ก ษาวิจั ย การมีส่ ว นร่ ว ม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนใน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีรยุทธ เต๊ะอั้น (2552) ทาการศึกษา
วิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ที่ มี ก ารศึ ก ษาต่ า งกั น มี ก ารมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งแตกต่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิ จั ย ของ สายพิ ณ ประพฤติ กิ จ (2554) ท าการศึ ก ษาวิ จั ย การมี ส่ ว นร่ ว ม
ทางการเมื องของประชาชนในเขตองค์ การบริ ห ารส่ วนต าบล ต าบลจอมประทั ด
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อาเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาบลจอมประทัด อาเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน กล่าวคือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า
อาเภอศรีป ระจัน ต์ จั งหวัด สุพรรณบุรี ที่มีร ะดั บการศึ กษาสู งกว่ ามี การมีส่ วนร่ว ม
ทางการเมืองสูงกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ากว่า โดยประชาชนที่มีการศึกษา
สูงกว่ า ปริ ญ ญาตรี มี การมีส่ วนร่ วมทางการเมือ งสูงที่สุ ด และประชาชนที่ มี ระดั บ
การศึกษาประถมศึกษา มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่าที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การเป็ น เรื่ อ งใกล้ ตั ว และประชาชนต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเมื อ งตลอดเวลา การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้ประชาชนมี
ความสนใจในการเมืองและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาชนที่มีโอกาสได้รับ
การศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู งกว่ า ก็ จ ะมี แ นวโน้ ม เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งสู งกว่ า
ประชาชนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่ากว่า ดังนั้น พอจะสรุปได้ว่าระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวัง
อาเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี
สมมติฐานที่ 4 การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จากการศึ ก ษา พบว่ า การอบรมกล่ อ มเกลาทางการเมื อ งมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวัง
หว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะถ้าบุคคลได้รบั การอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง เช่น ในวัยเด็กเคยเห็นคน
ในครอบครัวออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อเติบโตก็จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือถ้าในที่
ทางานมีการพูดคุยกันเรื่องการเมือ งกันก็อาจทาให้เกิดความสนใจในการเมืองด้วย
และถึงขั้นเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆยิ่งได้รับการอบรมกล่อมเกลา
ทางการเมืองในระดับที่มากขึ้นก็จะมีแนวโน้มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองที่มาก
ยิ่งขึ้นด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Almond (2004: 52-57) พบว่า ปัจเจก
บุคคลในแต่ละสังคมนั้นย่อมได้รับผลจากตัวการในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง
ไม่ ว่ า ตั ว การเหล่ า นั้ น จะเป็ น สถาบั น หรื อ องค์ ก ารก็ ล้ ว นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทั ศ นคติ ท าง
การเมืองของบุคคลซึ่งการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองมีทั้งทางตรง และทางอ้อม
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ซึ่งตัวการในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองได้แก่ ครอบครัว (Family) โรงเรียน
(School) สถาบันทางศาสนา (Religious Institutions) กลุ่มเพื่อน (Peer Group)
ชนชั้นทางสังคมและเพศ (Social Class and Gender) สื่อมวลชน (Mass Media)
กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) และ พรรคการเมือง(Political Parties)
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Dawson and Prewitt (1969: 63-64) กล่าวว่า การ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองนั้นมีได้ใน 2 ลักษณะ คือ การอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองที่เกิดจากการเรียนรู้โดยตรง (Direct Learning) หรือการปลูกฝังลัท ธิ
(Indroctrination) เป็ น การอบรมกล่ อ มเกลาทางการเมื อ งที่ ตั้ ง ใจสอนมี ก าหนด
ระยะเวลา มีหลักสูตรวิธีการสอน และมีแผนการสอนที่แน่นอน ส่วนการอบรมกล่อม
เกลาทางการเมื อ งอี ก ลั กษณะหนึ่ ง คื อ การอบรมกล่ อมเกลาทางอ้ อม (Indirect
Learning) เป็นการอบรมโดยไม่ตั้งใจ เช่น ได้ความรู้จากการพูดคุยกับเพื่อน สนทนา
กับคนในครอบครัว กระบวนการดังกล่าวไม่มีการวางแผน มีลักษณะไม่เป็นทางการ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พลิษฐ์ ลั่นเรืองฤทธิ์ (2553) ทาการศึกษาวิจัยการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของนิสิตรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบาง
แสน พบว่า การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของนิสิตรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งทิวา คงแจ่ม (2557) ทาการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรเมือง สุพรรณบุรี พบว่า การ
อบรมกล่ อ มเกลาทางการเมื อ งของข้ า ราชการต ารวจ สถานี ต ารวจภู ธ รเมื อ ง
สุพรรณบุรี มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้น พอจะสรุปได้ว่าการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
สมมติฐานที่ 5 ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จากการศึ ก ษา พบว่ า ความรู้ สึ ก มี ส มรรถนะทางการเมื อ งมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวัง
หว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Mibrath and Goel (1977: 58) พบว่า บุคคลมีความรู้สึกมี
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สมรรถนะทางการเมืองในระดับสูง จะมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่า
บุคคลที่มีความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองที่ต่ากว่า กล่าวคือ ยิ่งบุคคลเข้ามามีส่วน
ร่ ว มทางการเมื อ งมากเขาจะมี ค วามมั่ น ใจมากขึ้ น ซึ่ งเป็ น การน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมือง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาโนชญ์ จารุมนตรี
(2542) ท าการศึ ก ษาวิ จั ย การเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
อัสสัมชัญพาณิชยการ พบว่า ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองของนักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง สอดคล้องกับผล
การศึกษาวิจัยของ วีรพัด พุดทอง (2549) ทาการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พบว่า ความรู้สึกมีสมรรถนะ
ทางการเมืองของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีรยุทธ เต๊ะอั้น (2552)
ทาการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครอง ได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ทาให้เกิดมี
ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมือง แล้วจึงเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้นพอ
สรุปได้ว่าความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อเสนอแนะ
1. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
เทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลางอาจ
เป็นเพราะประชาชนยังไม่เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างเพียงพอ
จึงทาให้ไม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลและ
ทาความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบ
ต่างๆ จากระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของประชาชนที่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา
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ตอนปลาย หน่วยงานที่ควรรับผิดชอบคือกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการปลูกฝัง
แนวคิดการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน ส่งเสริมการเรียนรู้
และการเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งในโรงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา และ
มั ธ ยมศึ ก ษา โดยการบรรจุ วิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชนในด้านต่างๆ และชี้ให้เห็นข้อดีถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยให้
โรงเรี ย นจั ด กิจ กรรมที่มี รู ปแบบในลัก ษณะ ของการให้ นั กเรี ยนเข้า มามี ส่ วนร่ ว ม
แสดงออก ด้านความคิด และการกระทาให้มากยิ่งขึ้น
2. จากการวิจั ย ครั้ งนี้ พบว่ า การอบรมกล่ อ มเกลาทางการเมื อ งของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วน
ใหญ่จะเกิดจากการที่ได้รบั การอบรมกล่อมเกลาจากคนภายในครอบครัว เช่นการได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของครอบครัว การแสดงเหตุผลให้คนใน
ครอบครัวยอมรับและตัดสินใจตาม แต่ก็ยังถือได้ว่าได้รับการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองจากน้อยทาง ส่งผลให้การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมีน้อยถ้าได้รับการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองมากกว่านี้อาจทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองมากกว่านี้ ควรส่งเสริม รณรงค์ให้มีการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองในโอกาส
ต่างๆ ภายนอกครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น และการอบรมกล่อมเกลาที่ดีควรเริ่มตั้งแต่วัย
เด็ก ในโรงเรียนเป็นพื้นฐาน และเมื่อเขาโตขึ้นมาอาจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดับสูงได้
3. จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า รูปแบบการเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมือง
ของกลุ่มตัวอย่างของประชาชนตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นั้นส่วนใหญ่ผ่านทางการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ทางการเมือง ซึ่งยังมีการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอีกหลายรูปแบบที่ประชาชน
ยังเข้า ไปมีส่ วนร่ว มทางการเมืองไม่มากนัก เช่ น การเป็น ผู้สมัค ร การเป็น ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง เป็นต้น จาเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
มี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยของประชาชน และส่ งเสริ ม ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น
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4. การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นเป็นสิ่งสาคัญในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะพัฒนา
มากยิ่งขึ้นถ้าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้นเช่นกัน โดยการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองนั้นต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและมาจากความต้องการอย่างแท้จริง
ของประชาน และประชาชนต้องตระหนักถึง สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพที่ประชนพึงมี
ต่ อ ประเทศชาติ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ พ บว่ า การเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการ
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ปานกลาง ซึ่งยังไม่ดีที่สุด ซึ่งในการพัฒนาการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย นั้น ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆและประชาชนทั่วไปต้อง
ร่วมมือช่วยกันปลูกจิตสานึกในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ และชี้ให้เห็นถึงความสาคัญในการเข้ามามีส่วนร่ว มทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
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