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สภาพแวดลอมทางการเมืองและลกัษณะทางจิตที่เกี่ยวของกบัพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการ
เมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเชียงใหม1 2 

 

     พิทพิชัย หรรษอุดม3 

 
 บทคัดยอ 
 

         การวิจัยคร้ังนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนา
ครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบลกับลักษณะทางชีวสังคม เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางการเมือง
และลักษณะทางจิต  วามีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง  ของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบล 
และเพื่ออธิบายพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบล  จาก
สภาพแวดลอมทางการเมืองและลักษณะทางจิต  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนหัวหนาครัวเรือนจํานวน 400 คน 
ที่อาศัยอยูใน 8 หมูบาน จาก 4 องคการบริหารสวนตําบลใน 4 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม ตัวแปรอิสระท่ีศึกษา มี 3 กลุม 
ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางการเมือง 3 ตัวแปร ไดแก การรับขาวสารทางการเมือง สัมพันธภาพทางการเมืองกับเพื่อน  
และการเขารวมกับกลุมในทองถ่ิน ลักษณะทางจิต 2 ตัวแปร ไดแก เจตคติตอการมี   สวนรวมทางการเมืองในองคการ
บริหารสวนตําบล และความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง  และลักษณะ  ทางชีวสังคม 2 ตัวแปร ไดแก ระดับการศึกษา 
และรายได เคร่ืองมือวิจัยที่ใชเปนแบบสอบถาม 1 ชุด จํานวน 7 ตอน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติการ
ทดสอบคาที (t-test) สถิติการวิเคราะห        ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Variance) เปรียบเทียบ
รายคูโดยการเขียนคําส่ัง    มาโนวา (MANOVA Script) และสถิติการวิเคราะห        การถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวา  

1. ตัวแปรในการทํานายพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก การรับขาวสารทางการเมือง การเขารวมกับกลุมในทองถ่ิน และสัมพันธภาพทางการเมืองกับเพื่อน สามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในองคการบริหาร      สวนตําบลไดคิดเปนรอยละ 31.4 

            2. หัวหนาครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาและรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทาง  การเมืองใน
องคการบริหารสวนตําบล แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

            3. ไมพบปฏิสัมพันธระหวางความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง และการเขารวมกลุมในทองถ่ินที่มีผลตอ
พฤติกรรมการมีสวนรวมทาง  การเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบล                  

 4. พบปฏิสัมพันธระหวางการรับขาวสารทางการเมือง และเจตคติตอการมีสวนรวมทางการเมืองในองคการ
บริหารสวนตําบลที่มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบล  
                  คําสําคัญ:   พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง, หัวหนาครัวเรือน, สภาพแวดลอมทางการเมือง, ลักษณะ
ทางจิต, ลักษณะทางชีวสังคม 
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  Abstract  
 
         The purposes of this research were to compare political participation behavior of household heads in 
Tambon Administrative Organization with bio-social factors, to study interaction between political 
environments and psychological traits affecting political participation behavior of household heads in Tambon 
Administrative Organization, and to explain political participation behavior of household heads in Tambon 
Administrative Organization from two independent variables, i.e; political environments and psychological 
traits. The sample in this research consisted of 400 household heads, who were located in 8 villages of 4 
Tambon Administrative Organizations in 4 districts,Chiangmai province. There were three group of 
independent variables; namely; three variables of political environment factor in the first group, i.e;  political 
news, political relationship with peers, and participation with the local group; two variables of psychological 
trait factor, i.e; attitude toward political participation in Tambon Administrative Organization, and political 
efficacy; two variables of bio-social factor, i.e; education and income. The instruments was a 7 part 
questionnaire. Statistical methods that used to analyze data were t-test, Two-way Analysis of Variance, 
MANOVA Script, and Stepwise Multiple Regression Analysis. The research result was found that :  
            1. The predictive variable of political participation behavior of household heads in Tambon 
Administrative Organization; political news, participation with the local group and political relationship          
with peers could jointly predict political participation behavior in Tambon Administrative Organization             
at 31.4%. 
            2. The household heads with different education and income had no different political participation 
behavior at the .05 level of statistical significance.                                         
            3. There were no interactions between political efficacy and participation with the local group affecting 
political participation behavior of household heads in Tambon Administrative Organization. 
             4.There was interaction between political news and attitude toward political participation in Tambon 
Administrative Organization affecting political participation behavior of household heads in Tambon 
Administrative Organization.  
 
Keywords:   Political participation behavior, Household heads, Political environments, Psychological traits, Bio-
social factors 
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บทนํา 

ในปจจุบันการปกครองสวนทอง ถ่ิน (Local 
Government) ถือไดวาเปนกระแสหลักของการพัฒนา
ศักยภาพการปกครองตนเองของประชาชนในทองถ่ิน 
เนื่องจากเปนการปกครองท่ีสามารถตอบสนองตอความ
แตกตางหลากหลายของสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
แตละพื้นที่ ทําใหประชาชนไดรับประโยชนอยางทั่วถึง  

 การขาดการมีส วนร วมทางการ เมืองของ
ประชาชนเปนปญหาหน่ึงที่ยังคงอยูในสังคมไทย ทั้งนี้ 
การสรางประชาธิปไตยหรือการพัฒนาการเมืองที่ม่ันคง 
จะตองเร่ิมจากการสรางประชาธิปไตย  ในระดับทองถ่ิน
กอน จากการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบ
องคการบริหารสวนตําบล(อบต.) มีบทบาทสําคัญใน
การปกครองสวนทองถ่ิน แมวาจะมีขนาดเล็ก แตก็มี
จํานวนมากและเขาถึงประชาชนในชนบทไดมากท่ีสุด 
ดังนั้น การมีสวนรวมทางการเมืองในองคการบริหาร 
สวนตําบล จึงเปนเร่ืองที่ใกลตัวและเก่ียวของกับทุกขสุข 
ปากทองของประชาชนมากท่ีสุด ซึ่งการขาดการมีสวน
รวมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น ติดตาม 
ตรวจสอบและรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล           
ในการจัดทํากิจกรรมสาธารณประโยชน ลวนเปนปญหา
อุปสรรคตอการพัฒนาตําบลนั้นเอง (วาสนา นรลักษณ. 
2540: 3) ทั้งนี้ยอมแสดงใหเห็นวาหากปราศจากรากฐาน
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระดับ
ทองถ่ินแลว อาจจะสงผลกระทบถึงเสถียรภาพและ
ความม่ันคงของการเมืองระดับชาติ ทําใหการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยประสบกับความ
ลมเหลวไดในอนาคต  

 ทั้ ง นี้  ปญหากา รขาดกา ร มีส วน ร วมทาง  
การเมืองในองคการบริหารสวนตําบลของประชาชน 
จังหวัดเชียงใหม เปนปญหาท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง   
ในการพัฒนาจังหวัดที่ภาครัฐไมควรละเลยหรือนิ่งเฉย 
อันจะสงผลใหประชาชนขาดความเชื่อม่ัน ความไม
ไววางใจในการปกครองสวนทองถ่ิน ขยายไปถึงการ
ปกครองสวนภูมิภาค สงผลกระทบตอความสัมพันธและ

ความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนใหลด
นอยลง จากผลการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองใน
องคการบริหารสวนตําบลของประชาชนในภาคเหนือ
โดยวสันต สุวรรณ(2547: 148) และสุวิทย จันเซง  
(2547: 1) พบวา ประชาชนไดรับขาวสารทางการเมืองนอย 
มี เจตคติที่ ไม ดีต อการ มีส วนร วมทางการ เ มือง มี
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไมดี เชน มีระดับ
การศึกษานอย และมีรายไดนอย   

   อยางไรก็ตาม จากการทบทวนและสังเคราะห
เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของของผูวิจัย ทําใหทราบวา
ปญหานี้นาจะมีสาเหตุที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก ปญหา
สภาพแวดลอมทางการเมือง และปญหา   สวนบุคคล 
ซึ่งสอดคลองกับการมีสวนรวมทาง   การเมืองของ
ประชาชนในประเทศตะวันตกที่เปนแมแบบของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมิลแบรทกับโกล
(Milbrath; & Goal.1977) ไดเสนอกรอบการวิเคราะห
พฤติกรรมการมีสวนรวมทาง การเมืองในระดับบุคคล 
วามีอยู 2 ประการ กลาวคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม
(Environmental Factors) และปจจัยสวนบุคคล
(Personal Factors) (ไชยพร     ตัณฑจิตานนท.2536: 
39-40 อางอิงจาก Milbrath; & Goal.1977) จากเหตุผล
ที่กลาวมาขางตนนั้น    ยอมแสดงใหเห็นวาสาเหตุ
ดังกลาวลวนมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมือง  
ทั้งทางตรงและทางออม   ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําให
ประชาชนในภาคเหนือเขาไป    มีสวนรวมทางการเมือง
ในองคการบริหารสวนตําบลนอย  
          หัวหนาครัวเรือน เปนบุคคลหน่ึงที่เปนผูตัดสินใจ
แกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกบาน โดยไดรับ
การยอมรับและยกยองให  เปนหัวหนาจากสมาชิกคน
อื่นในครัวเรือนนั้น หัวหนาครัวเรือนมักเปนผูที่มีหนาที่
หาเล้ียงครอบครัว  มีความสัมพันธกันกับหัวหนา
ครัวเรือนคนอื่นๆ  ซึ่งจะเปนผูที่ มีความใกลชิดและ         
รู ปญหาในพื้ นที่ ที่ ตน มีภู มิ ลํ า เนาอ ยู เป นอย า ง ดี
โดยเฉพาะลักษณะเขตทองที่การปกครองตําบล ซึ่งเปน
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เ ร่ืองใกลตัวและมีผลกระทบโดยตรงกับตนเองและ
ครอบครัว    ประกอบกับความสําคัญของหัวหนา
ครัวเรือนในฐานะเปนผูนําทางความคิด ทําใหมีบทบาท
ชี้นําและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ รวมท้ังใหคําปรึกษา
ตางๆ  แกสมาชิกครัวเรือนในการเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบลได (ศุภรัตน 
รัตนมุขย; และยงยุทธ พึ่งวงศญาติ. 2540) ดวยเหตุนี้ 
หัวหนาครัวเ รือนจึงถือเปนตัวแทนของสมาชิกใน
ครัวเรือนที่สามารถเขาไปมีสวนรวมในการปกครอง
ทองถ่ินในตําบลได ประกอบกับจากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา การศึกษาพฤติกรรม
การมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนโดยตรง 
ยังมีผูสนใจทําการศึกษานอยและเปนสวนที่ ยังขาด
คําตอบอยู  
         ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดการมี
สวนรวมทางการเมืองของโรเซนสโตนและแฮนเซน 
(Rosenstone; & Hansen.2003) ซึ่งไดสรุปวาการมี
สวนรวมทางการเมืองของบุคคล เกิดจากปฏิสัมพันธ
ระหวางสภาพแวดลอมทางการเมืองและลักษณะ     
สวนบุคคล ซึ่งผูวิจัยไดนําปจจัยสภาพแวดลอมทาง
การเมืองและปจจัยลักษณะสวนบุคคลมากําหนดเปน
ตัวแปรในการศึกษาวิจัยนี้  
 

  ความมุงหมายของการวิจัย 
        1. เพื่ ออธิบายพฤติกรรมการมีส วนร วมทาง  
การเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบล 
จากสภาพแวดลอมทางการเมืองและลักษณะทางจิต 
         2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหาร
สวนตําบลกับลักษณะทางชีวสังคม 
         3. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม
ทางการเมืองและลักษณะทางจิตวามีผลตอพฤติกรรม
การมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนใน
องคการบริหารสวนตําบล 
          

 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
         1. ไดทราบถึงสภาพแวดลอมทางการเ มือง  
ลักษณะทางจิต และลักษณะทางชีวสังคมที่เก่ียวของกับ
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนา
ครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรับผูบริหารทองถ่ิน องคการบริหารสวน
ตําบล และหนวยงานอื ่นๆที่เกี ่ยวของโดยการนําเอา 
ขอคนพบไปประกอบการพิจารณากําหนดแผนการ
สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเปนกลยุทธหนึ่งในการพัฒนา
ชุมชน เขาบรรจุไวในแผนพัฒนาตําบลของอบต. อันจะ
นําไปสูการปฏิบัติโดยอาศัยโครงการและกิจกรรมใน
รูปแบบตางๆ เปนส่ือกลางในการเขาถึง เขาใจประชาชน 
และรวมพัฒนาทองถ่ิน  ซึ่งจะชวยทําใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบล 
มากย่ิงขึ้น 
         2. ผลการวิจัยที่ไดรับจะเปนพื้นฐานสําคัญในการ
ศึกษาวิจัยเชิงลึกตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
       1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ หัวหนาครัวเรือน
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลจาก 22 อําเภอ 
ของจังหวัดเชียงใหม รวม 288,141 ครัวเรือน 
         2. การวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของหัวในองคการบริหารสวนตําบล โดย
ทําการศึกษาเฉพาะกรณีหัวหนาครัวเรือนที่อยูในเขต
องคการบริหารสวนตําบล(อบต.) จํานวน 400 คน        
ที่อาศัยอยูใน 8 หมูบาน จาก 4 องคการบริหารสวน
ตําบล(หรือ 2หมูบาน / อบต.)    ใน 4 อําเภอของจังหวัด
เชียงใหม 
         3. ระยะเวลาในการทําวิจั ย   ผู วิ จัยใช เวลา
ดําเนินการเก็บขอมูล  59 วัน  โดยเ ร่ิมต้ังแตวันที่  1 
มกราคม จนถึง 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550  
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         4. ตัวแปรที่ศึกษา 
                 4.1 ตัวแปรอิสระ 3 กลุม ไดแก กลุมสภาพ 
แวดลอมทางการเมือง (การรับขาวสารทางการเมือง 
สัมพันธภาพทางการเมืองกับเพื่อน และ  การเขารวมกับ
กลุมในทองถ่ิน) กลุมลักษณะทางจิต (เจตคติตอการมี
สวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบล และ
ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง) กลุมลักษณะทาง 
ชีวสังคม (ระดับการศึกษา และรายได) 
                4.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการมีสวน
ร วมทางการ เ มือง ในองค การบ ริหารส วน ตําบล 
ประกอบดวย 3 ดาน คือ การรวมกิจกรรมการเลือกต้ัง
องคการบริหารสวนตําบล การชักชวนผูอื่นใหไปเลือกต้ัง
องคการบริหารสวนตําบล  และการตรวจสอบการ
บริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 
 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
           ในการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่
เก่ียวของกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
หัวหนาครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบล สามารถ
สรุปไดดังนี้  
         แนวคิดการมีสวนรวมทางการเมือง   
            แนวคิดนี้ ใชอธิบายบุคคลที่แสดงพฤติกรรมใน
การเขารวมทํากิจกรรมทางการเมืองตางๆ โรเซน สโตน
และแฮนเซน (Rosenstone; & Hansen.2003: 8-30)  
ไดขอสรุปวา  การมีสวนรวมทางการเมืองเกิดจาก
ปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางการเมืองและ
ลักษณะสวนบุคคล ซึ่งถือเปนปจจัย   เชิงเหตุที่คอย
กระตุนใหบุคคลเขารวมกิจกรรมทางการเมือง และ          
เกิดพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง ทั้ง 4 ดาน  
อันประกอบดวย การรวมกิจกรรมการเลือกต้ัง การชักชวน
ผูอื่นใหไปเลือกต้ัง การตรวจสอบการบริหารงานรัฐบาล
หรือองคกรทองถ่ิน และการทํางานใหกับพรรคการเมือง  
            สําหรับปจจัยเชิงเหตุที่เก่ียวของกับพฤติกรรม
การ มี ส วน ร วมทางการ เมื อ งของบุ คคลมาจาก
สภาพแวดลอมทางการเมือง  ไดแก  การรับขาวสาร

ทางการเมือง สัมพันธภาพทางการเมืองกับเพื่อน  และ
การเขารวมกับกลุมในทองถ่ิน และลักษณะสวนบุคคล 
ประกอบดวย ลักษณะทางจิต ไดแก  เจตคติตอการมี
สวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบล และ
ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง และลักษณะทาง
ชีวสังคม ไดแก ระดับการศึกษา และรายได 
         แนวคิดจิตวิทยาการเมือง 
         แนว คิดนี้ เ ก่ี ย วข อ ง กับพ ลั งแห งอี โ ก (Ego-
strength) ค ว า มส าม า ร ถ เ ชิ ง อั ต วิ สั ย (Subjective 
Competence) ความเช่ือม่ันในตนเอง(Self-confidence) 
และประสิทธิผลสวนบุคคล(Personal Effectiveness) 
(Prewitt.1968: 225) มารวมเปนความรูสึกมีสมรรถนะ
ทางการเมือง(Political Efficacy) นํามาใชวิเคราะห
การแสดงออกในพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล โดย
เกิดจากความเช่ือของบุคคลที่รูสึกวาตนมีความสามารถ
ที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายและการตัดสินใจ  
ในกระบวนการทางการเมืองได แสดงใหเห็นวาผูที่ มี
คว าม รู สึ ก มีสมร รถนะทางกา ร เ มื อ งจะ มีความ
กระตือรือรนและมีแนวโนมที่จะเขาไปมีสวนรวมทาง 
การเมืองมากกวาผูขาดความรู สึกมีสมรรถนะทาง
การเมืองหรือมีความรูสึกแปลกแยก 
         ทฤษฎีความทันสมัยดวยการส่ือสาร  
            ทฤษฎีนี้ เปนแนวคิดของเลอรเนอร(Lerner.1950) 
ที่อธิบายการส่ือสารที่ทันสมัย   เปนปจจัยสําคัญที่จะทํา
ใหการรับขาวสารของคน   ในสังคมมีประสิทธิภาพ โดย
ผานการขัดเกลาทางสังคม เกิดจินตภาพใหม และเกิด
การเคล่ือนยายทางสังคม ตลอดจนผลักดันใหสังคม
วัฒนธรรมเปล่ียนแปลงไปสูภาวะทันสมัยในรูปแบบของ       
การติดตอระหวางบุคคล ระหวางบุคคลตอกลุมคน หรือ
กลุมคนตอกลุมคน ที่ผานส่ือตางๆ จนกระท่ังคนใน
สังคมยอมรับโดยท่ัวกัน ทั้งยังชวยใหเกิดความรูความ
เขาใจ กระตุนและจูงใจใหคนเขามารวมในพฤติกรรม
ทางการเมืองมากย่ิงขึ้น (สนธยา พลศรี.2545: 179-180 
อางอิงจาก Lerner.1950) 
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         ทฤษฎีความสัมพันธ ระหวางบุคคลและ     
การส่ือสารระหวางบุคคล 
          ทฤษฎีนี้ ไดอธิบายความสัมพันธระหวางบุคคล
และการติดตอ ส่ือสารระหวางบุคคลมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลและสามารถทําใหบุคคลมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตองการไดใน
ขณะเดียวกันการติดตอส่ือสารใดๆ ก็ตองอาศัยความ 
สัมพันธระหวางบุคคล เพื่อใหสามารถถายทอดขอมูล
ขาวสารตอไปยังเพื่อนบานหรือบุคคลในเครือขายใกลชิด 
ซึ่งคุณลักษณะของความสัมพันธที่เกิดขึ้น สามารถนํามา 
ใชอธิบายพฤติกรรมของบุคคลได (วันทนีย  วาสิกะสิน;     
สุรางครัตน  วศินารมณ; และกิติพัฒน  นนทปทมะ
ดุลย.2537: 108,110-111) โดยเฉพาะอยางย่ิงพฤติกรรม
การมีสวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบล  
         ทฤษฎีพฤติกรรมและกระบวนการกลุม 
         ทฤษฎีนี้ พัฒนามาจากทฤษฎีกลุมสัมพันธของ   
เลวิน(Lewin) ที่อธิบายกระบวนการปะทะสังสรรคทั้ง
ทางดานกายภาพและจิตใจ การปะทะสังสรรคนี้ เปนไป
เพื่อสนับสนุนใหบุคคลไดบรรลุจุดมุ งหมายหรือมี
พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตองการ ทั้งนี้ กลุมสามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมบุคคลได   ใน 3 ลักษณะ ไดแก   
1) กลุมเปนตัวกลางในการเปล่ียนแปลง โดยกลุมจะเปน 
ตัวกลางที่มีอิทธิพลตอสมาชิกและสามารถทําใหสมาชิก 

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมได 2) กลุมเปนเปาหมายของการ  
เปล่ียนแปลง โดยกําหนดใหกลุม ทั้งกลุมเปล่ียนพฤติกรรม
ทั้งหมด และ3)กลุมเปนตัวนําในการเปล่ียนแปลงโดย
พฤติกรรมของบุคคลที่ เปนสมาชิกเปล่ียนแปลงไป 
เนื่องจากการได เขารวมในกลุมและในกระบวนการ
เปล่ียนแปลงโดยตรง (วันทนีย วาสิกะสิน;  สุรางครัตน    
วศินารมณ; และ กิติพัฒน  นนทปทมะดุลย. 2537:          
108-109 อางอิงจาก สุภัสตรา เกาประดิษฐ. 2535:15) 
              สําหรับในเร่ืองการเมือง กลุมจะคอยเปน
ส่ือกลางในการถายทอดและชวยใหเกิดการเรียนรูทาง
การเมือง สังคม วัฒนธรรมแกสมาชิก แลวกระตุนให
บุคคลเกิดพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง  ใน
องคการบริหารสวนตําบล 
 

  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
             กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดใช
แนวคิดการมีสวนรวมทางการเมืองของโรเซนสโตนและ
แฮนเซน(Rosenstone; & Hansen.2003) เปนแนวทาง
ในการศึกษาวิจัย โดยมุงศึกษาปจจัยทั้งภายนอกและ
ภายในท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการ
เมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบล 
ดังภาพประกอบ 1 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สภาพแวดลอมทางการเมือง 
1. การรับขาวสารทางการเมือง 
2. สัมพันธภาพทางการเมืองกับเพื่อน 
3. การเขารวมกับกลุมทองถ่ิน 

พฤติกรรมการมีสวนรวม 
ทางการเมืองในอบต. 

แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 
1. การรวมกิจกรรมการเลือกต้ังอบต. 
2. การชักชวนผูอื่นใหไปเลือกต้ังอบต. 
3. การตรวจสอบการบริหารงานอบต. 

1. เจตคติตอการมีสวนรวมทางการเมืองในอบต. 
2. ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง 

ลักษณะทางจิต 

ลักษณะทางชีวสังคม 
1. ระดับการศึกษา 
2. รายได 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
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 สมมุติฐานในการวิจัย  
         ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยกําหนดสมมุติฐานการวิจัย 
ดังนี้ 
               1. สภาพแวดลอมทางการเมืองและลักษณะ
ทางจิตรวมกัน สามารถทํานายพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือน ในองคการบริหาร
สวนตําบลได         
               2. หัวหน าค รัว เ รือนที่ มี ระ ดับการศึกษา
แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการมีสวนรวมทาง  การเมือง
ในองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกัน 
           3. หัวหนาครัวเรือนที่มีรายไดแตกตางกัน  จะมี
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในองคการบริหาร
สวนตําบลแตกตางกัน 
              4. หัวหนาครัวเรือนที่มีความรูสึกมีสมรรถนะ
ทางการเมืองสูงและมีการเขารวมกับกลุมในทองถ่ินสูง 
จะมีพฤติกรรมการมีสวนรวมทาง  การเมืองในองคการ
บริหารสวนตําบล มากกวาหัวหนาครัวเรือนอีก 3 กลุม 
              5. หัวหนาครัวเรือนที่ มีการรับขาวสารทาง
การ เ มือง สูงและ มี เจตคติตอการ มีส วนร วมทาง   
การเมืองในองคการบริหารสวนตําบลสูง จะมีพฤติกรรม
การมีสวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบล 
มากกวาหัวหนาครัวเรือนอีก 3 กลุม 
 

  วิธีดําเนินการวิจัย  
         กลุมตัวอยาง  
             กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนหัวหนา
ครัวเรือนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 
400 คนในพื้นที่ 8 หมูบาน จาก 4 องคการบริหารสวน
ตําบล (หรือ 2หมูบาน / อบต.) ใน 4 อําเภอของจังหวัด
เชียงใหม ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
(Multistage random sampling) ไดแก  1) หมู 12 บาน
ตนผ้ึง 29 คน หมู 4 บานศรีดอนชัย 59 คน ของอบต.  
สันทรายในอําเภอสารภี 2) หมู 7 บานทาขุนคง 38 คน หมู 
5 บานขุนคงหลวง 91 คน ของอบต.ขุนคงในอําเภอหางดง 
3) หมู 8 บานมวงมาเหนือ 30 คน หมู 3 บานรองวัวแดง 

53 คน ของอบต.รองวัวแดงในอําเภอสันกําแพง และ   
4) หมู 6 บานทองฝายพัฒนา 37 คน หมู 2 บานทาไคร 
63 คน ของอบต.แมสาในอําเภอ แมริม 
        เครื่องมือวิจัย  
           ในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ใชแบบสอบถาม   
1 ฉบับที่มีทั้งหมด 7 ตอน กลาวคือ 1) สอบถามขอมูล
สวนบุคคล 2) สอบถามพฤติกรรมการมีสวนรวมทาง 
การเมืองในองคการบริหารสวนตําบล  3) สอบถามการ
รับขาวสารทางการเมือง  4) สอบถามสัมพันธภาพ
ทางการเมืองกับเพื่อน  5) สอบถามการเขารวมกับกลุม
ในทองถ่ิน 6) สอบถามเจตคติตอการมีสวนรวมทางการ
เมือง   ในองคการบริหารสวนตําบล และ7) สอบถาม
ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง    
         การเก็บรวบรวมขอมูล  

   ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับหัวหนา
ครัวเรือน ดวยการแจกแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด 
โดยทําการเก็บขอมูลใน 3 ลักษณะ กลาวคือ 1)ผูวิจัย
ดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง 2)ผูชวยนักวิจัยท่ีเปน
คนในพื้นที่ เปนผู ดํา เ นินการเก็บขอมูลให  และ  3)
ผูใหญบานเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลให  สวนในกรณี
หัวหนาครัวเรือนที่ไมรูหนังสือหรือมีปญหาสุขภาพทาง
สายตา ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยจะใชวิธีการเก็บขอมูล
ดวยการสัมภาษณ  ทั้งนี้ มีผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปน
แบบสอบถามท่ีสมบูรณสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลได
จํานวน 400 คน คิดเปนรอยละ100  
         การวิเคราะหขอมูล     
                 การวิจัยคร้ังนี้ประมวลผลขอมูลดวยเคร่ือง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For 
Window Version 11.5 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลในคร้ังนี้ ไดแก สถิติการทดสอบคาที ( t-test ) 
สถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง(Two-way 
Analysis of Variance) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปน
รายคู ดวยการเขียนคําส่ัง มาโนวา (MONOVA Script) 
เม่ือพบวาการวิเคราะหความแปรปรวนมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ  รวมทั้งสถิติวิ เคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

 สรุปผลการวิจัย 
         1. ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
ในการทํานายพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
หัวหนาครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
เชียงใหม พบวา ตัวแปรการรับขาวสารทางการเมือง 
การเขารวมกับกลุมในทองถ่ิน และสัมพันธภาพทางการ
เมืองกับเพื่อน สามารถทํานายพฤติกรรมการมีสวน
รวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบลไดรอยละ 
31.4  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยตัวแปร
ที่มีอํานาจการทํานายอันดับ 1 คือ การรับขาวสารทาง
การเมือง (   = .433) อันดับ 2 คือ การเขารวมกับกลุม
ในทองถ่ิน (   = .237) และอันดับ 3 คือ สัมพันธภาพ
ทางการเมืองกับเพื่อน (   = .122)  ซึ่งผลการวิจัยนี้จึง
สามารถตอบสมมุติฐานขอที่ 1            ไดบางสวน คือ 
ตัวแปรสภาพแวดลอมทางการเมืองสามารถทํานาย
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนา
ครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบลได  สวนตัวแปร
เจตคติตอการมีสวนรวมทางการเมือง และความรูสึกมี
สมรรถนะทางการเมือง ไมสามารถเขารวมทํานาย
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนา
ครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบลได  
         2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหาร 
สวนตําบลที่มีลักษณะทางชีวสังคมแตกตางกัน  พบวา 
หัวหนาค รัว เ รือนที่ มี ระ ดับการศึกษาแตกตาง กัน                 
มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในองคการ
บริหารสวนตําบล แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ( t = .581 , p = .562)  และยังพบวา
หัวหนาครัวเรือนที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการมี
สวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบล 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ  ทางสถิติที่ระดับ .05    

( t = 1.804 , p = .072) ซึ่งผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานขอที่ 2 และขอที่ 3 ที่ผูวิจัยต้ังไว 
         3. ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง 
เพื่อวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทาง
การเมืองและลักษณะทางจิต คือ ความรูสึกมีสมรรถนะ
ทางการเมืองกับการเขารวมกับกลุมในทองถ่ิน และ    
การรับขาวสารทางการเมืองกับเจตคติตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบล พบวา 
          เม่ือศึกษาผลรวมกันของความรูสึกมีสมรรถนะ
ทางการเมืองและการเขารวมกลุมในทองถ่ินที่มีผลตอ
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนา
ครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบล แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ ไมพบ
ปฏิสัมพันธระหวางความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง
กับการเขารวมกลุมในทองถ่ินที่มีผลตอพฤติกรรมการมี
สวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการ
บริหารสวนตําบล( F = .42  ,p =.514 ) ซึ่งผลการวิจัยนี้
ไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 4 ที่ผูวิจัยต้ังไว  
       นอกจากนี้ เม่ือศึกษาผลรวมกันของการรับขาวสาร
ทางการเมืองและเจตคติตอการมีสวนรวมทางการเมือง
ในองคการบริหารสวนตําบลที่มีผลตอพฤติกรรมการมี
สวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการ
บริหารสวนตําบล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  กลาวคือ พบปฏิสัมพันธระหวางการรับ
ขาวสารทางการเมืองกับเจตคติตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบลที่มีผลตอ
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนา
ครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบล( F = 5.32,p =  
.022) โดยพบวา หัวหนาครัวเรือนที่มีการรับขาวสารทาง
การเมืองสูง และมี เจตคติตอการมีสวนรวมทางการ
เมืองในองคการบริหารสวนตําบลสูง ( =79.09) เปนผู
ที่มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในองคการ
บริหารสวนตําบล มากกวากลุมหัวหนาครัวเรือนอีก      
3 กลุม อันไดแก กลุมหัวหนาครัวเรือนที่มีการรับขาวสาร 
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ทางการเมืองสูงและมี เจตคติตอการมีสวนรวมทาง 
การเมืองในองคการบริหารสวนตําบลตํ่า( =78.61) 
กลุมหัวหนาครัวเรือนที่มีการรับขาวสารทางการเมืองตํ่า
และมีเจตคติตอการมีสวนรวมทาง การเมืองในองคการ
บริหารสวนตําบลสูง( =72.16)  และกลุมหัวหนา
ครัวเรือนที่มีการรับขาวสารทางการเมืองตํ่าและมีเจตคติ
ตอการมีสวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวน
ตําบลต่ํ า  ( =65.47) ซึ่ งผลการ วิจั ยนี้ สนับสนุน
สมมุติฐานขอที่ 5 ที่ผูวิจัยต้ังไว  
 

 อภิปรายผล 
         ขอคนพบจาการวิจัยคร้ังนี้ สามารถนํามาอภิปราย
ผล โดยจําแนกตามความมุงหมายของ    การวิจัย ดังนี้  

1. การอธิบายพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการ
เมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบล 
จากสภาพแวดลอมทางการเมืองและลักษณะทางจิต 
          1.1 จากสมมุติฐาน1 ที่วา “สภาพแวดลอมทาง
การเมืองและลักษณะทางจิตรวมกัน สามารถทํานาย
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนา
ครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบลได ”         
        ผลจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน เพื่อคนหาสภาพแวดลอมทางการเมืองและ
ลักษณะทางจิตที่สามารถทํานายพฤติกรรมการมี     
สวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการ
บริหารสวนตําบล พบวา  ตัวแปรการรับขาวสารทาง
กา ร เมื อ ง  กา ร เ ข า ร ว ม กับก ลุ ม ในท อ ง ถ่ิ น  และ
สัมพันธภาพทางการเมืองกับเพื่อน สามารถทํานาย
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในองคการบริหาร
สวนตําบลไดรอยละ 31.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยตัวแปรที่มีอํานาจการทํานายอันดับ 1 คือ 
การรับขาวสารทางการเมือง  อันดับ 2 คือ การเขา
รวมกับกลุมในทองถ่ิน และอันดับ 3 คือ สัมพันธภาพ
ทางการเมืองกับเพื่อน  สําหรับตัวแปรเจตคติตอการมี
สวนรวมทางการเมือง และความรูสึกมีสมรรถนะทาง

การเมือง ไมสามารถเขารวมทํานายพฤติกรรมการมี
สวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบลได  
          จากผลการศึกษาในขางตน  ที่พบผลเชนนี้ 
เนื่องมาจากพื้นที่ในการศึกษาวิจัยเปนหมูบานที่ต้ังอยู
ในเขตชนบท มีความหนาแนนของประชากรนอย  ผูคน
ในชุมชน มีลักษณะทางสังคมคลายคลึงกันหรือเหมือนกัน 
อาทิ การต้ังบานเรือนอยูในละแวกใกลเคียงกัน คนใน
ชุมชนมีความสัมพันธอันดีตอกัน มีความผูกพันแนนแฟน 
มีวิ ถีชีวิตและความเปนอยูคลายกันและยึดม่ันใน
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  (สนธยา  พล
ศรี.2545: 31-32)  รวมทั้ง  มีการถายทอดเร่ืองราวตางๆ 
ทั้งภายในและภายนอกชุมชนผานส่ือชนิดเดียวกัน มีผล
ใหการรับรูขอมูลขาวสารบานเมืองไมตางกันมากนัก 
ฉะนั้นแนวทางปฏิบัติหรือการกระทําในพฤติกรรมตางๆ
ตอสังคม โดยเฉพาะการแสดงออกในพฤติกรรมการมี
สวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการ
บ ริหารส วน ตําบล   จึ ง มี ลักษณะคลอยตามห รือ
สอดคลองกัน ดังนั้น  ตัวแปรสภาพแวดลอมทางการ
เมือง อันไดแก การรับขาวสารทางการเมือง การเขา
รวมกับกลุมในทองถ่ิน และสัมพันธภาพทางการเมือง
กับเพื่อน จึงคอนขางมีอิทธิพลอยูมากภายใตบริบทและ
เงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนเหลานี้  แต
อยางไรก็ตามขอคนพบน้ีก็ไมไดปฏิเสธตัวแปรลักษณะ
ทางจิต ไดแก เจตคติตอการมีสวนรวมทางการเมือง และ
ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง ซึ่งก็พบผลที่มีตอ
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง   ในองคการ
บริหารสวนตําบล แตไมพบผลในการเปนตัวทํานาย 
           2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหาร
สวนตําบลกับลักษณะทางชีวสังคม 

        2.1 จากสมมุติฐาน 2 ที่วา “หัวหนาครัวเรือน   
ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการมี
สวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบล
แตกตางกัน”   
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        ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหาร
สวนตําบลที่ มีระดับการศึกษาแตกตางกัน  พบวา 
หัวหนาครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในองคการบริหาร
สวนตําบลแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ  ทางสถิติที่
ระดับ .05  

       2.2 จากสมมุติฐาน 3 ที่วา “หัวหนาครัวเรือนที่มี
รายไดแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการ
เมืองในองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกัน”  

       ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหาร 
สวนตําบลที่มีรายไดแตกตางกัน  พบวา หัวหนาครัวเรือน
ที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทาง 
การเมืองในองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
          จากผลการศึกษาในขางตน  ที่พบผลเชนนี้ 
หมายความวา หัวหนาครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาสูง
หรือตํ่า หรือมีรายไดสูงหรือตํ่า จะมีพฤติกรรมการมี
สวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบล
ใกลเคียงกัน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะดวยลักษณะของบริบท
ทางสังคมที่เปนชนบท ซึ่งมี    ความใกลชิดสนิทสนม 
และมีลักษณะคลายคลึง   ทางสังคมสูง(Homogeneity)  
มีผลใหการแสดงออกในพฤติกรรมตางๆตอสังคม จึงมี
ลักษณะคลอยตามกัน (สนธยา พลศรี.2545: 31) มีการ
พบปะพูดคุย สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน และ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนระหวางกัน โดยใชส่ือบุคคลเปนสําคัญ (สมร   
ทองดี.2539: 71) ทําใหพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหาร
สวนตําบลจึงมีลักษณะไมแตกตางกัน นอกจากนี้ ตัวแปร
เชิงเหตุที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหาร
สวนตําบลนี้ ก็มีตัวแปรที่แสดงถึงอิทธิพลของกลุมดวย 
ไดแก การเขารวมกลุมในทองถ่ิน และ  สัมพันธภาพทาง

การเมืองกับเพื่อน ซึ่งอธิบายพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทาง การเมืองในองคการบริหารสวนตําบลไดรอยละ 9.3 
         3.การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม
ทางการเมืองและลักษณะทางจิตวามีผลตอพฤติกรรม
การมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนใน
องคการบริหารสวนตําบล 
             3.1 จากสมมุติฐาน 4 ที่วา “หัวหนาครัวเรือนที่มี
ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองสูงและมีการเขารวมกับ
กลุมในทองถ่ินสูง จะมีพฤติกรรม การมีสวนรวมทางการ
เมืองในองคการบริหารสวนตําบล มากกวาหัวหนา
ครัวเรือนอีก 3 กลุม” 
             ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางเพ่ือ
ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางความรูสึกมีสมรรถนะทาง
การเมืองและการเขารวมกับกลุมในทองถ่ินของหัวหนา
ครัวเรือนที่มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง
ในองคการบริหารสวนตําบล ไมพบปฏิสัมพันธ พบแต
เพียงผลหลักของตัวแปร (Main effect) ของแตละตัว 
โดยพบวาหัวหนาครัวเรือนที่มีความรูสึกมีสมรรถนะทาง
การเมืองแตกตางกัน และมีการเขารวมกับกลุมใน
ทองถิ่นที่แตกตางกัน  มีพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบล แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
           จากผลการศึกษาในขางตน ที่พบผลเชนนี้อาจ
เปนไปไดวา ตัวแปรหลักดังกลาว  ซึ่งไดแก ความรูสึก   
มีสมรรถนะทางการเมือง และการเขารวมกับกลุมใน
ทองถ่ิน มีความเขมแข็งอยูแลว จึงมีผลตอพฤติกรรม 
การมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเ รือน         
ในองคการบริหารสวนตําบล  สวนปฏิสัมพันธของ      
ตัวแปรทั้งสอง ซึ่งจากขอคนพบของโรเซนสโตนและ 
แฮนเซน (Rosenstone; & Hansen.2003: 79) ที่พบวา 
ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง และการเขารวมกับ
กลุมในทองถ่ิน มีปฏิสัมพันธซึ่งกัน และกัน จะมีผลตอ
พฤติกรรมการมีสวนรวมทาง  การเมืองในทองถ่ินนั้น   
จึงไมสามารถอธิบายไดในสังคมไทย ซึ่งเปนสังคมที่มี
วัฒนธรรมแตกตางจากสังคมตะวันตก กลาวคือ ในสังคม
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ชนบทน้ันผูที่มีสมรรถนะทางการเมืองสูง มักจะเปนผูที่มี
การเขารวมกับกลุมสูงดวย นอกจากน้ี จากการศึกษา
ของ   มิลแบรทและโกล (Milbrath; & Goal.1977) ที่
ยืนยันถึงความมีอิทธิพลของตัวแปรเชิงเหตุทั้งสอง      
ซึ่งเขาพบวา ผูที่เช่ือวาตนมีความสามารถหรือ มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจในกระบวนการทางการเมืองได หรือที่
เรียกวาผูมีสมรรถนะทางการเมืองสูง ก็มักจะเปนผูที่มี
ความกระตือรือรนสนใจตอการมีสวนรวมทาง  การเมือง
มากกวาผูที่ รูสึกวาไมมีอํานาจทางการเมืองหรือไมมี
ความสามารถทางการเมือง สวนผูที่มีการเขารวมกลุม 
เชน เปนสมาชิกของสมาคม หรือพรรคการเมือง ก็จะมี
ความพรอมตอการมีสวนรวมทาง การเมืองมากกวาผูที่
ไมมีกลุม เชน ประชาชนทั่วไป (ปยะนุช เงินคลาย และ
คณะ.2540: 19 อางอิงจาก Milbrath; & Goal.1977) 
             3.2 จากสมมุติฐาน 5 ที่วา “หัวหนาครัวเรือน   
ที่มีการรับขาวสารทางการเมืองสูงและมีเจตคติตอการมี
สวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบลสูง   
จะมีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในองคการ
บริหารสวนตําบล มากกวาหัวหนาครัวเรือนอีก 3 กลุม”   
             ผลการวิเคราะหความแปรปรวนสองทางเพ่ือ
ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการรับขาวสารทางการเมือง
และเจตคติตอการมีสวนรวมทางการเมืองในองคการ
บริหารสวนตําบลที่มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบลพบปฏิสัมพันธ
ระหวางการรับขาวสารทางการเมืองและเจตคติตอการมี
สวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบลที่มี
ผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนา
ครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบล  
              ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของพฤติกรรมการ
มีสวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบลของ
หัวหนาครัวเรือนในแตละกลุม พบวา ในกลุมหัวหนา
ครัวเรือนที่มีการรับขาวสารทางการเมืองสูงและมีเจตคติ
ตอการมีสวนรวมทาง   การเมืองในองคการบริหารสวน
ตําบลสูง เปนผูที่มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง
ในองคการบริหารสวนตําบล มากกวากลุมหัวหนา

ครัวเรือนกลุมอื่นๆ อีก 3 กลุม อันไดแก กลุมหัวหนา
ครัวเรือนที่มีการรับขาวสารทางการเมืองสูงและมีเจตคติ
ตอ การมีสวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวน
ตําบลตํ่า กลุมหัวหนาครัวเรือนที่มีการรับขาวสารทาง
การเมืองตํ่าและมีเจตคติตอการมีสวนรวมทางการเมือง        
ในองคการบริหารสวนตําบลสูง และกลุมหัวหนา
ครัวเรือนที่มีการรับขาวสารทางการเมืองตํ่าและมีเจตคติ
ตอการมีสวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวน
ตําบลต่ํา 
        จากผลการศึกษาในขางตน  ทั้งนี้ อภิปรายไดวา
เปนผลอันเนื่องมาจากสื่อมวลชน เปนองคกรที่เขามามี
บทบาทในการนําเสนอขาวสารความเคล่ือนไหวและ 
ชวยเสริมสรางคานิยมทางการเมืองแกประชาชน สงผล
ใหประชาชนมีความรู  และเกิดกระบวนการเรียนรู
ทางการเมือง ขณะเดียวกันก็ทําหนาที่คอยทักทวงผูมี
อํานาจ    เม่ือกระทําการอันมิชอบ ซึ่งเปนพื้นฐานในการ
ทําความเขาใจทางการเมืองอยางถูกตอง อันจะชวย
เสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมให
เกิดขึ้นในสังคมไทย ประกอบกับขอคนพบของโรเซน  
สโตนและแฮนเซน(Rosenstone; & Hansen.2003: 24) 
ที่ไดขอสรุปวา ผูที่ติดตามขาวสารทางการเมืองจาก
ส่ือมวลชนมาก จะมีความต่ืนตัวและมีโอกาสเขามีสวน
รวมทางการเมืองมากกวาผูที่ไดรับขาวสารนอย ทั้งนี้ 
เม่ือประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารการทํางาน
และผลการดําเนินงานของอบต.ไดมาก   จะทําให
ประชาชนเห็นถึงคุณคาของการมีองคกรประชาชนที่
พวกเขาเปนเจาของ เกิดความรูถึงคุณประโยชน และ
เขาใจถึงกระบวนการดําเนินงานและผลงานของสมาชิก
อบต.ที่เปนตัวแทน สําหรับ  เจตคติตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบลนั้น มีผล
โดยตรงตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง ทั้งนี้ 
เพราะหัวหนาครัวเรือนไดรับทราบหรือไดรูถึงประโยชน
และโทษในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ยอมนํา 
ไปสูความรูสึกที่ดีตอการมีสวนรวมทางการเมือง และ
พรอม ที่จะมีแนวโนมและมีพฤติกรรมการมีสวนรวม
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ทางการเมืองงคการบริหารสวนตําบล  ซึ่ งจากผล
การศึกษาของวรรณะ   บรรจง (2546)  พบวา ครูที่มี
เจตคติที่ดีตอการมีสวนรวมทางการเมืองสูง  เปนผูที่มี
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาผูที่ มี
ลักษณะตรงกันขามและเม่ือบุคคลท่ีมีเจตคติตอการมี
สวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบลสูง
อยูแลวและเปนผูที่มีการรับขาวสารทางการเมืองสูงดวย 
ก็จะเปนส่ิงที่สงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในองคการบริหาร
สวนตําบล นอกจากน้ีผูที่ไดรับขาวสารทางการเมืองมาก 
มีแนวโนมวาจะพัฒนาเจตคติ อันจะนําไปสูการเขามามี
สวนรวมทางการเมืองไดดวย  (ประจิตร มหาหิง.2529: 
252-255 อางอิงจาก Milbrath; & Goal.1977) กลาวคือ 
นอกจากจะเปนตัวแปรที่สงผลรวมกันแลวยังเปนตัวแปร
ที่เสริมซ่ึงกันและกันอีกดวย  โดยเฉพาะเร่ืองการเมืองใน
สังคมชนบท ผูคนมักจะถามความเห็นของผูนําชุมชน 
เชน กํานัน ผูใหญบาน หรือเครือญาติ เชน ญาติพี่นอง 
ควบคูกับคอยดูกระแสของสวนรวมวามีแนวโนมหรือ
ทิศทางเปนเชนใด แลวนําขอมูลที่ไดรับกลับมาประเมิน
คา พรอมกับใสความรู สึกนึกคิดของตนวาเห็นดวย
หรือไมเห็นดวย ชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจ 
กอนที่จะตัดสินใจเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองใน
องคการบ ริหารส วน ตําบล  ยอมแสดงให เห็น ถึ ง
ความสําคัญของความเห็นของบุคคลรอบขางและ
สวนรวมที่เขามามีอิทธิพลตอการแสดงออกในพฤติกรรม
การมีสวนรวมทางการเมืองของคนในชนบทเปนอยางมาก 
เปนผลให  คนในชนบทมักจะมีลักษณะการกระทําหรือ
แสดงออกท่ีคลอยตามหรือใครวาอยางไรก็วาตามกัน 
เช นเด ียวก ับห ัวหน าคร ัว เร ือนที ่ม ีเจตคติต อการมี    
สวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบลและ 
มีการรับขาวสารทางการเมืองเกิดขึ้นไปพรอมๆ กัน       
มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในองคการ
บริหารสวนตําบล 
  
 

  ขอเสนอแนะ 
        ขอเสนอแนะของงานวิจัยฉบับนี้ แบงเปน 2 สวน 
คือ ขอเสนอแนะจากการวิจัย และขอเสนอแนะเพื่อการ
ทําวิจัยคร้ังตอไป มีรายละเอียดดังนี้  
       1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
          1.1 หัวหนาครัวเรือนที่มีพฤติกรรมการมีสวน
รวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบลมาก คือ 
หัวหนาครัวเรือนที่มีการรับขาวสารทางการเมืองสูงและ
มีเจตคติตอการมีสวนรวมทาง  การเมืองสูง ดังนั้น 
ผูบ ริหารทอง ถ่ิน  องคการบ ริหารส วนตําบลและ
หนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ ควรใหความสําคัญกับการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร และกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลในพ้ืนที่ของตนใหมาก โดยอาศัยชองทาง
ส่ือสารในรูปแบบตางๆ  ผานส่ือที่สามารถเขาถึงหัวหนา
ครัวเ รือนไดอยางกวางขวาง  รวดเ ร็ว  และทันตอ
เหตุการณ ที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันขอมูลขาวสารท่ี
เผยแพรออกไปนั้น  จะตองมีความถูกตอง  ชัดเจน 
ปราศจากการบิดเบือนหรืออคติ เพื่อใหหัวหนาครัวเรือน  
และคนในชุมชนไดรับสาระความรู และมีความเขาใจ
อยางถูกตอง อันนําไปสูความรวมมือรวมใจ   ความ
สมัครสมานสามัคคีของหัวหนาครัวเรือนและคนใน
ชุมชน ซึ่งเปนสวนที่สําคัญในการทําใหเกิดพฤติกรรม
การมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนใน
องคการบริหารสวนตําบล 
            1.2 ตัวแปรท่ีมีบทบาทสําคัญในการอธิบาย
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในองคการบริหาร
สวนตําบล ไดแก ตัวแปรสภาพแวดลอมทางการเมือง  
โดยการรับขาวสารทางการเมือง   การเขาเปนสมาชิก
กลุมในทองถ่ิน สัมพันธภาพทางการเมืองกับเพื่อน เปน
ตัวแปรยอยที่มีอํานาจในทํานายพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบลไดมากท่ีสุด 
ตามลําดับ 
              ดังนั้น ผูบริหารทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล  
และหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ  ควรเรงรัดและสงเสริม
การประชาสัมพันธในเชิงรุก โดยเลือกใชชนิดของส่ือใหมี
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ความเหมาะสม มีความหลากหลาย และเพิ่มเติมเนื้อหา
สาระ รวมทั้งสอดแทรกเกร็ดความรูที่ เปนประโยชน 
เพื่อใหหัวหนาครัวเรือนทุกคนสามารถเขาถึง และบริโภค
ขอมูลขาวสารในทองถ่ินไดมากย่ิงขึ้น เชน จัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธภารกิจอบต.ประจําปออกเผยแพร-
แจกจาย, จัดโครงการอบต.เคล่ือนที่ ซึ่งเปนการพบปะ
กันระหวางผูบริหารทองถ่ินกับประชาชนในชุมชน เพื่อ
รับฟงปญหา  และความเดือดรอนของประชาชน โดยทํา                   
การประชาสัมพันธผานเสียงตามสายของหมูบาน 
รวมทั้งจัดหาและนํากลองรับฟงปญหาความเดือดรอน
และขอ คิด เห็นของประชาชนไปติด  ณ  ที่ ทํ าการ
ผูใหญบานทุกหมูบาน ฯลฯ  ซึ่งจากการลงพื้นที่เก็บ
ขอมูลภาคสนามของผูวิจัย ไดทราบขอมูลจากหัวหนา
ครัวเรือนและประชาชนในพื้นที่วาส่ิงตางๆ เหลานี้ อบต.
บางพื้นที่ก็ทํา แตอบต.ในบางพื้นที่ก็ไมทํา หรือทําบางไม
ทําบาง ตลอดจนอบต. ควรมุงเนนการผลักดันและ
สนับสนุนใหเกิดการจัดต้ังกลุมตางๆในทองถ่ิน เชน 
สหกรณประเภทตางๆ  กลุมออมทรัพย กลุมสตรีแมบาน 
กลุมอาชีพตางๆ ในทองถ่ิน รานคาชุมชน ฯลฯ โดยเปด
โอกาสใหหัวหนาครัวเรือนและประชาชนทุกคนไดมี
โอกาสเขารวมกับกลุมในทองถ่ินตามความสมัครใจ    
ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางตนเองกับผูอื่น และชวย
เสริมสรางกระบวนการเรียนรูจากกลุม ส่ิงเหลานี้ ลวนมี
ผลใหพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนา
ครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ 
องคการบริหารสวนตําบลอาจจะทําหนาที่เปนพี่เล้ียง 
ชวยเรงพัฒนาและเสริมสรางใหกลุมนั้นมีความเขมแข็ง
ย่ิงขึ้น ซึ่งรูปแบบของการใหความชวยเหลือ  และการ
พัฒนากลุมตางๆ ในทองถ่ินสามารถจัดทําไดหลาย
ประการ  อาทิ  การเปนปรึกษา  การให คําแนะนํา        
การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร การจัดฝกอบรม
ความรู ทักษะ การแสวงหาพันธมิตรหรือแนวรวม และ
เครือขายทางสังคม  จากหนวยงานอื่นภายนอกชุมชน 
นอกจากนี้ อบต.ควรเพิ่มบทบาทในการเขามาเปน
ตัวกลางหรือเจาภาพในการจัดกิจกรรมตามงานตางๆ

ของทองถ่ิน โดยทําหนาที่คอยประสานงาน สรางความ
รวมมือระหวางคนในชุมชน หรือในบางโอกาสอาจ
ดัดแปลง   ที่ทําการอบต.ใหเปนสถานที่ใชประโยชน
สําหรับ      การจัดกิจกรรมนันทนาการ เชน ลานกีฬา 
ลานเตน อารโรบิกแดนซ สถานท่ีจัดงานวันเด็ก การจัด
เวทีชาวบาน ฯลฯ  ทั้งนี้ เพื่อใหหัวหนาครัวเรือน และ
ประชาชนพ้ืนที่ ไดมีโอกาสพบปะพูดคุย รวมสังสรรค 
และแลกเปล่ียนความรู ประสบการณความคิดเห็น
ระหวางกัน ลวนเปนการเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีทาง
การเมืองระหวางเพื่อนฝูง ญาติมิตร อีกทั้งยังเปนการ
สรางบรรยากาศทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให
เกิดขึ้นในทองถ่ินของตน  ซึ่งความสัมพันธและการ
ติดตอส่ือสารระหวางบุคคลนี้ จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ขอ ง บุ คคล  ร วม ท้ั ง ส ามา ร ถ ทํ า ใ ห บุ ค คลมี ก า ร
เป ล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทิ ศทางที่ ต อ งการ 
โดยเฉพาะการแสดงออกในพฤติกรรมการเขามามีสวน
รวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหาร
สวนตําบลใหมีเพิ่มย่ิงขึ้น 
        2. ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไป  
              2.1 ควรขยายการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการมี
สวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนไปสูองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น โดยเฉพาะเทศบาลตําบล 
เนื่องจากมีปจจัยเงื่อนไขตางๆ หลายประการ ระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลกับเทศบาลตําบล  ที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน  

    2.2 งานวิจัยเร่ืองนี้ ศึกษาพฤติกรรมการมี
สวนรวมทางการเมืองในองคการบริหาร สวนตําบล จาก
ขอมูลที่ไดรับจากหัวหนาครัวเรือน เปนผูรายงานเพียง
ฝายเดียว ซึ่งควรมีการวัดพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบล จากคนอื่น
รวมดวย เชน จากการรายงานของสมาชิกในครัวเรือน  

     2.3 ควรประยุกตแนวทางการวิจัยนี้กับกลุม
ประชากรอ่ืนๆ ที่มีฐานะหรือมีบทบาทเปนผูนําทาง
ความคิดในชุมชน ไดแก หัวหนาคุม ประธานหรือหัวหนา
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กลุมออมทรัพย กลุมสตรีแมบาน และกลุมอาชีพตางๆ
ในทองถ่ิน เปนตน  
                     2.4 ควรทําการศึกษาวิจัย เ ชิง สํารวจ
เพิ่มเติม โดยนําตัวแปรอื่นๆ เขามารวมศึกษา  เชน 
แรง จู ง ใจ  บุค ลิกภาพ   การส นับสนุนทาง สั งคม 
บรรยากาศในกลุมหรือองคกร และการถายทอดทาง
สังคมจากครอบครัว สถาบันการศึกษา สถานที่ทํางาน 
เปนตน ตลอดจนการนําแนวคิดหรือทฤษฎี   การมีสวน
รวมทางการเมืองอื่นๆ เขามาประยุกตใชในการศึกษา 
เพื่อใหไดขอสรุปในเชิงลึกย่ิงขึ้น 
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