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ช่ือวทิยานิพนธ์      แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 
ผู้วจิัย พระครูใบฎีกาสวรรณ์ จาํเริญลาภ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี อาจารยท่ี์ปรึกษา 1) ผ.ศ. ดร.ดิเรก สุขสุนยั  2) ดร.ประพนัธ์  สหพฒันา ปีการศึกษา 
2556 จาํนวน 85 หนา้ คาํสาํคญั การมีส่วนร่วม การเมือง 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอาํเภอ        
ไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี และ 2) ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอาํเภอ
ไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั ไดแ้ก่ ประชาชนในอาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 396 คน โดย
การสุ่มแบบง่าย  และผูน้าํชุมชนและประชาชน จาํนวน 12 คน ไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เน้ือหา  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอาํเภอไทรโยค จังหวดั
กาญจนบุรี โดยภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 5 ดา้น 
เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี  ดา้นรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง ดา้นร่วมพฒันาชุมชน ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์กบัทาง
ราชการ ดา้นการร่วมชุมนุมทางการเมือง และดา้นการส่ือสารทางการเมือง และระดบัมาก 1 ดา้น คือ ดา้นการออกเสียง
เลือกตั้ง และ 2) แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 
ในแต่ละดา้น คือ 2.1) ดา้นการออกเสียงเลือกตั้ง ควรจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์เม่ือมีการจดัการเลือกตั้งเพ่ือให้
ประชาชนทราบ และมีความกระตือรือร้นในการออกไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 2.2) ดา้นรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง ควรให้
ความรู้เก่ียวกบักฎหมายการเลือกตั้ง การเลือกตวัแทนของประชาชน และหลกัการประชาธิปไตย 2.3) ดา้นร่วม
พฒันาชุมชน  ควรจดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ เพ่ือการปลูกฝังการทาํประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และการการเสียสละใหก้บั
ชุมชน 2.4) ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์กบัทางราชการ ควรจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนกบัหน่วยงาน
ราชการ ตลอดจนช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั  2.5) ดา้นการร่วมชุมนุมทางการเมือง ควรจดักิจกรรมใหค้วามรู้
เก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน การแสดงออกทางการเมืองท่ีถูกต้อง ตลอดจนขอบเขตและความสามารถใน                 
การแสดงออกท่ีทาํไดใ้นระบอบประชาธิปไตย และ 2.6) ดา้นการส่ือสารทางการเมือง ควรจดัพ้ืนท่ีในการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองท่ีกวา้งขวาง เป็นอิสระ โดยให้เกียรติความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้นอยา่งมี
สติ 
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Abstract 
 
 This research aimed to: 1) study level the political participation of the people in Saiyok District, 
Kanchanaburi Province, 2) setup guidelines for strengthening the political participation of the people in Saiyok 
District, Kanchanaburi Province. The samples consisted 396 people selected by simple random and 12 community leaders 
selected by purposive sample. Research instruments were a questionnaire and interview form data were analyzed by mean, 
standard deviation and content analysis. 
 The research results showed that: 1) the political participation of the people in Saiyok District, 
Kanchanaburi Province in overall were at a little level, but  election aspect was at a high, considering aspect by aspect found 
that all of the 5 aspects were also at a little level, ordering from high to low as follows: the campaign aspect, the develop 
community aspect, the relationship with the government aspect, the political rallies aspect and the political communication 
aspect, 2) the guidelines for strengthening the political participation of the people in Saiyok district, Kanchanaburi 
province were as follows; 2.1) the campaign aspect, should be managed public relations activities on election to let people 
know and are eager to go out to the electorate, 2.2) the develop community aspect, should be knowledgeable about election law, 
choosing the representation of the people and democratic principles, 2.3) the relationship with the government, should built 
benefit activities to instill the benefits to the public and sacrifice to the community, 2.4) the relationship with the government. 
aspect, should build activities relationships between citizens and government agencies, as well as the channel of communication 
between each other, 2.5) the political rallies aspect, should be organized to educate the public about the right to freedom of 
composition, expression of political correctness, as well as the scope and ability of expression possible in a democracy and        
2.6) the political communication aspect, should be built to showcase the extensive political independence by the prestigious ideas, 
as well as listen to the opinions of others, consciously. 

 

 
Student’s signature........................................................ 
Thesis advisors’s signature 1. .....................................................  2. ........................................................................     


	4.บทคัดย่อภาษาไทยพระครูใบฎีกาสวรรณ์.pdf
	5.บทคัดย่อภาษาอังกฤษพระครูใบฎีกาสวรรณ์.pdf

