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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอไทร
โยค จงัหวดักาญจนบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี และ2) ศึกษาแนวทางการ
พฒันาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอไทรโยค  
จงัหวดักาญจนบุรี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
ประกอบการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์โดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การสนทนา
กลุ่ม ท าการวเิคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

 

สรุปผลการวจิัย 
 

 1.ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวม อยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า อยู่ในระดบัน้อยท่ีสุดทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการออกเสียงเลือกตั้ง  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ประกอบดว้ย การเป็นเจา้หนา้ท่ีพรรคการเมืองและผูร้ณรงคห์าเสียง
เลือกตั้ง การเป็นผูมี้บทบาทร่วมพฒันาชุมชน การติดต่อสัมพนัธ์กบัทางราชการ การร่วมชุมนุมทาง
การเมือง และการเป็นผูส่ื้อสารทางการเมือง ตามล าดบั 
 2. แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอไทรโยค  
จงัหวดักาญจนบุรี  ดงัน้ี 
 2.1 ควรส่งเสริมให้ประชาชนรู้จกับทบาทสิทธิหนา้ท่ีของตนเองตามรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนัท่ีเนน้ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง  การปกครอง มากข้ึน   
 2.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเลือกตั้ง  ควรจดัอบรม  สัมมนา  ให้ความรู้ทางการ
เมือง  การปกครอง  และการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ใหก้บัประชาชนอยา่งสม ่าเสมอ 
 2.3 ควรรณรงคใ์ห้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์  และความส าคญัขอการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง  ทางส่ือต่างๆ  เช่น  วิทยุชุมชน  โทรทศัน์เคเบิ้ลทีวี  ส่ือส่ิงพิมพ ์ หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน   แผ่น
พบั  ป้ายโฆษณา  เป็นตน้ 
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อภิปรายผลการวจิัย 
  
 จากการสรุปและการวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ือง แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตอ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี พบประเด็นท่ีน่าสนใจและน ามาอภิปราย
ไดด้งัน้ี 

1. ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวม อยู่ในระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการออกเสียงเลือกตั้ง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดย
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ประกอบด้วย การเป็นเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมืองและผูร้ณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง การเป็นผูมี้บทบาทร่วมพฒันาชุมชน การติดต่อสัมพนัธ์กบัทางราชการ การร่วมชุมนุมทาง
การเมือง และการเป็นผูส่ื้อสารทางการเมือง ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุณยธี์ร์ มหกร 
(2548, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัธุรกิจไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
พนกังานเครือซีเมนต์ไทย ผลการศึกษาพบว่า อายุ ประสบการณ์ท างาน ระดบัพนกังานและระดบั
รายไดต่้อเดือนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนกังานเครือซีเมนตไ์ทย 
ถึงแมว้า่ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ พนกังานเครืองซีเมนตไ์ทยมีส่วนร่วมทางการเมืองระดบัต ่า แต่
ปัจจยัดงักล่าวข้างตน้เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึงสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัท่ีสูงข้ึน และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของมนตรี ใจอ่อน (2550, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของ
ประชาชนในด้านการเมืองการบริหารของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษากรณี
จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงผลการวจิยั พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการเมืองการบริหารของ
ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนต าบลอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย ควรมีการรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ให้เป็นท่ีรู้จกัในหมู่ประชาชนอยา่งกวา้งขวาง รวมทั้งการสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนเห็นความส าคญัของการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการบริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอยู่ในระดบัปานกลาง ควรมีการประชาสัมพนัธ์มติท่ีประชุมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล แผนพฒันา องคก์ารบริหารส่วนต าบล ให้ประชาชนในต าบลรับทราบ และมีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในต าบลเพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดบันอ้ย ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบกิจกรรมต่าง ๆ และ
ขอความร่วมมือจากประชาชนในการเขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมดว้ย  อาทิเช่น ให้ประชาชนมีหน้าท่ี
ตรวจนบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ รายไดแ้ละ
การศึกษา  

  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 
 

59 
 

 2.  แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี  ดังน้ี ควรส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักบทบาทสิทธิหน้าท่ีของตนเองตาม
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัท่ีเน้นให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง  การปกครอง มากข้ึน  
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเลือกตั้ง  ควรจดัอบรม  สัมมนา  ใหค้วามรู้ทางการเมือง  การปกครอง  
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ให้กบัประชาชนอย่างสม ่าเสมอ ควรรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึง
ประโยชน์  และความส าคญัขอการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ทางส่ือต่างๆ  เช่น  วิทยุชุมชน  โทรทศัน์
เคเบิ้ลทีวี  ส่ือส่ิงพิมพ ์ หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน   แผน่พบั  ป้ายโฆษณา  เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัจิรศกัด์ิ 
ปานเจริญ (2543, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัล าพูน  ผลการศึกษาพบวา่โครงการหรือ
กิจกรรมท่ีระชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐานรองลงมาเป็นการพฒันาและส่งเสริม
อาชีพ และมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด  ไดแ้ก่  ประเภทอ่ืนๆ โดยจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในลกัษณะของการแสดง
ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการไดรั้บประโยชน์จากโครงการกิจกรรม การเขา้
ไปมีส่วนร่วมจะเขา้ร่วมโดยสมคัรใจมากกวา่ถูกผูอ่ื้นชกัชวน ส่วนรูปแบบของการมีส่วนร่วมนั้นจะ
เขา้ร่วมโดยผ่านตวัแทน คือ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากราษฎรใน
หมู่บา้น รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกกลุ่มต่างๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนในหมู่บา้ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เขา้ไปมีส่วนร่วม อยู่ในระดบั
ปานกลางค่อนข้างสูง และสาเหตุของการเข้าไปมีส่วนร่วม ได้แก่ การท่ีจะมีโอกาสได้ร่วม
รับผิดชอบท้องถ่ินของตนเอง ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง และจะท าให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะเป็นวิธีหน่ึงในการควบคุมการ
ท างานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

จากผลการศึกษา แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอ
ไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ควรด าเนินการดงัน้ี 

1. ควรส่งเสริมใหป้ระชาชนรู้จกับทบาทสิทธิหนา้ท่ีของตนเองตามรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนัท่ีเนน้ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง  การปกครอง มากข้ึน   
 2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเลือกตั้ง  ควรจดัอบรม  สัมมนา  ใหค้วามรู้ทางการเมือง  
การปกครอง  และการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ใหก้บัประชาชนอยา่งสม ่าเสมอ 
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 3. ควรรณรงคใ์หป้ระชาชนเห็นถึงประโยชน์  และความส าคญัขอการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
ทางส่ือต่างๆ  เช่น  วทิยชุุมชน  โทรทศัน์เคเบิ้ลทีว ี ส่ือส่ิงพิมพ ์ หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน   แผน่พบั  
ป้ายโฆษณา  เป็นตน้ 
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเมืองในประเทศไทย และรูปแบบท่ี
เหมาะสมกบัประเทศไทย 
 2. ควรศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
 


