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     บทคัดยอ 
  
 งานวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของ
ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลเทพารักษ  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
2)เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบล
เทพารักษ  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกัน 3) เพื่อ
ศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของประชาชนในองคการบริหาร
สวนตําบลเทพารักษ  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ ประชากร คือ ประชาชนท่ี
อาศัย อยูในตําบลเทพารักษ  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ มีจํานวน 5,792 คน 
กลุมตัวอยาง (Sample) มีจํานวน 373 คน  เคร่ืองมือท่ีใช ไดแก  แบบสอบถามปลายปดและ
แบบสอบถามปลายเปด  สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคา  t–test  และ F–test  
 ผลการวิจัยพบวา 
   1) การมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบล
เทพารักษ  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมท้ังสามดานอยูในระดับปาน
กลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดลําดับแรก ไดแก ดานการดําเนิน
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ  รองลงมา ดานการใชสิทธ์ิเลือกต้ังของประชาชน และดานการมีสวนรวม
ประชาคมทองถ่ิน นอยท่ีสุด 
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    2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของประชาชนใน 
องคการบริหารสวนตําบลเทพารักษ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีเพศ  
การศึกษา อาชีพตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกัน ซ่ึงไมตรงกับสมมติฐานของการวิจัย
ท่ีต้ังไว  แตประชากรกลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกันมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
   3) ขอเสนอแนะ จากผูตอบแบบสอบถาม พบวา การมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของ
ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลเทพารักษ  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
พบวา ตองการใหมีความโปรงใสในการทํางานและเปดเผยประกาศใหประชาชนมีสวนรวมทางการ
เมือง  ตองการมีสวนรวมในการรับฟงและการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองทองถ่ินใหมาก
ข้ึน ตองการนักการเมืองท่ีไมหวังผลประโยชนทางการเมืองแตมุงประโยชนสุขแกประชาชน 
 
คําสําคัญ  : การมีสวนรวม การเมืองทองถ่ิน 
 

     ABSTRACT    
 
 The objectives of this research were as follows: 1) to study the  local political 
participation of people in Taeparak Subdistrict Administrative Organization,Muaeng Samutprakran 
District, Samutprakran Province.2) To compare the local political participation of people in Taeparak 
Subdistrict dministrative Organization, Muaeng Samutprakran District, Samutprakran Province who had 
similarly sex, age, education and career. 3) To study  suggestions the local political participation of people 
in Taeparak Subdistrict Administrative Organization, Muaeng Samutprakran District, 
Samutprakran Province. A number of people who live in Taeparak Subdistrict, Muaeng 
Samutprakran District, Samutprakran Province were 5,792 and a number of sample  groups was 373. 
A research instruments were unstructured questionnaires and structure questionnaires. Statistical 
research were frequency, percentage, mean, standard deviation  and T-test, F-test.  
 The results of the research were as follow : 
 1) The local political participation of people in Taeparak Subdistrict Administrative 
Organization, Muaeng Samutprakran District, Samutprakran Province. All of them are 
intermediate level. Analyzing the data find that the first highest means is Planning for Economic 
Development than is suffrage and the last is the participation  in local community.  
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  2) The results of hypothesis find out the local political participation of people in 
Taeparak Subdistrict Administrative Organization, Muaeng Samutprakran District, Samutprakran 
Province who have different sex, age, education and career have the same politicalal participation 
so that not to be the same as hypothesis of the research but, people of sample group who have 
different ages also have different politicalal participation so statistical significance at. 0.05 level. 
 3) The suggestion from respondent,  the local political participation of people in Taeparak 
Subdistrict Administrative Organization, Muaeng Samutprakran District, Samutprakran Province find 
out that they need to have transparency works and notice people for politicalal participation, listen 
and give an opinion in their local politicalal and want politicalians not hope advantage from 
politicals but intend benefit to people.  
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