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การวิจยัคร้ังน้ี        มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในเขต   
เทศบาลเมืองสุรินทร์ท่ีมีต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ระดบัความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ท่ีมีต่อการเลือกตั้ง       
นายกเทศมนตรีโดยตรงตามเพศ อาย ุ อาชีพ รายได ้ ระดบัการศึกษา การติดต่อกบัเทศบาลเมือง
สุรินทร์ การเป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มองคก์รอ่ืน ๆ และการไดรั้บข่าวสารทางการเมือง   
การปกครอง กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
จาํนวน 392 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบระดบัชั้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบ และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC ใชส้ถิติ ความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเรียงลาํดบั ค่า T – test และค่า F – test โดยกาํหนดระดบั     ความมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์มีความรู้ความเขา้ใจต่อ   การ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงในระดบัมาก ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ท่ีมีความ    
แตกต่างในดา้นอาย ุ อาชีพ รายได ้ และการติดต่อกบัเทศบาลเมืองสุรินทร์ มีความรู้ความเขา้ใจต่อ
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสุรินทร์ท่ีมีความแตกต่างในดา้นเพศ ระดบัการศึกษา การเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง
หรือกลุ่มองคก์รอ่ืน ๆ และการไดรั้บข่าวสารทางการเมืองการปกครอง มีความรู้ความเขา้ใจต่อ   
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงไม่แตกต่างกนั ปัญหาและอุปสรรคต่อการรับรู้เร่ืองการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีโดยตรงเกิดจากการท่ีขอ้มูลข่าวสารการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมีนอ้ย และ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ไม่ใหค้วามสนใจต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง 
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The purposes of this research were to study the level of knowledge and understanding 
of the people in Surin Municipality toward the process of direct election for Mayor and compare 
the difference of level of knowledge and understanding of the people in Surin Municipality 
toward the process of direct election for Mayor by sex, age, occupation, income, level of 
education, contact with Surin Municipality, being a membership of political groups or 
organizations, and access to political news. The respondent of this study consists of 392 people 
possessing the right to vote for Mayor in Surin Municipality. They were selected by stratified 
random sampling method. A test questionnaire was used as a research instrument. The data was 
analyzed by SPSS/PC program. The statistical procedures were frequency, percentage, mean, 
ranking, T – test and F – test. The statistical significance was at the level of 0.05. 
The results of the study revealed that the level of knowledge and understanding of the people in 
Surin Municipality toward the process of direct election for Mayor was at rich level. There were 
significant differences in level of knowledge and understanding toward the process of direct 
election for Mayor of people in Surin Municipality who are in e and understanding toward the 
process of direct election for Mayor. On the contrary, age, occupation, income and contact with 
Surin Municipality. There were non significant differences in level of knowledge and 
understanding toward the process of direct election for Mayor of people in Surin Municipality 
who are different in sex, level of education, being a membership of political groups or 
organizations and access to political news. The problem and the resistance of cognition about the 
direct election for Mayor and the people in Surin Municipality did not pay attention to the direct 
election for Mayor. 


