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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ี มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง
ของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบลกับลักษณะทางชีวสังคม เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ
ระหวางสภาพแวดลอมทางการเมืองและลักษณะทางจิตวามีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวม 
ทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบล และเพ่ืออธิบายพฤติกรรมการ 
มีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบลจากสภาพแวดลอม 
ทางการเมืองและลักษณะทางจิต   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  เปนหัวหนาครัวเรือนจํานวน 400 คนท่ีอาศัยอยูใน  
8 หมูบาน  จาก 4 องคการบริหารสวนตําบล  ใน 4 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม  ตัวแปรอิสระ 
ที่ศึกษามี 3 กลุม  ประกอบดวย  สภาพแวดลอมทางการเมือง 3 ตัวแปร  เชน  การรับขาวสาร 
ทางการเมือง  สัมพันธภาพทางการเมืองกับเพ่ือน   การเขารวมกับกลุมในทองถิ่น  ลักษณะทางจิต  
2 ตัวแปร  เชน  เจตคติตอการมีสวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบล  ความรูสึก 
มีสมรรถนะทางการเมือง  และลักษณะทางชีวสังคม 2 ตัวแปร  ไดแก  ระดับการศึกษา  รายได  
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม 1 ชุด  จํานวน 7 ตอน  
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติการทดสอบคาที (t-test) สถิติการวิเคราะห    
ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Variance) เปรียบเทียบรายคูโดยการเขียน
คําส่ังมาโนวา (MANOVA Script) และสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณแบบข้ันตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) 

             ผลการวิจัยพบวา  

1.  หัวหนาครัวเรือนท่ีมีระดับการศึกษาและรายไดแตกตางกัน   มีพฤติกรรมการ 
มีสวนรวมทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบลแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

2.  ไมพบปฏิสัมพันธระหวางความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง และการเขารวมกลุม      
ในทองถิ่นท่ีมีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหาร    
สวนตําบล                  

3.  พบปฏิสัมพันธระหวางการรับขาวสารทางการเมือง และเจตคติตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองในองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง 
ของหัวหนาครัวเรือนในองคการบริหารสวนตําบล  

4.  ตัวแปรในการทํานายพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของหัวหนาครัวเรือน       
ในองคการบริหารสวนตําบล  ไดแก  การรับขาวสารทางการเมือง   การเขารวมกับกลุมในทองถิ่น 
และสัมพันธภาพทางการเมืองกับเพ่ือน  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการมีสวนรวมทาง 
การเมืองในองคการบริหารสวนตําบลได  คิดเปนรอยละ 31.4 
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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 are 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 household heads with different education and income had no 
different political participation behavior at  the .05 level of statistical significance. 

2. There were no interactions between political efficacy and participation 
with the local group affecting political participation behavior of household heads in 
Tambon Administrative Organization. 

3. 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.  

4. 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% 


