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วิทยานิพนธนี์มีวตัถุประสงคเ์พือ 1) เพือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ 

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2) เพือเปรียบเทียบการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม ตามเพศ  อาย ุ การศึกษา  อาชีพ และรายได ้3) เพือศึกษาขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหา และ

แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนผูมี้สิทธิ

เลือกตงัในเขตพืนทีอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จาํนวน 394 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

คือ แบบประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั โดยมีค่าความชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถาม

ทังฉบับเท่ากับ 0.80 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ค่าที (t-test) ค่าแปรปรวนแบบทางเดียว  

(One – way ANOVA)ถา้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) นาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

ผลการวจิยัพบว่า 

1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอาํเภอพุทธ

มณฑล จงัหวดันครปฐมส่วนมากไปใชสิ้ทธิเลือกตังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ภายในปี 2549-

2556) จาํนวน 374คน คิดเป็นร้อยละ 94.90 และโดยรวมทัง 3 ด้าน อยู่ในระดบัปานกลางเมือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียเรียงตามลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ดา้นการแสดง

ความคิดเห็นทางการเมือง มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้น

สนทนาดา้นการเมือง มีค่าแปลผลอยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ ดา้นการ

รวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบันอ้ยตามลาํดบั 
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2) ผลการทดสอบสมติฐานพบว่า ประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ทีมีเพศ

อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีระดบัส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมทงั 3 ดา้น 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้

3)  สรุปขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 4 ประเด็น ดงันี 1) ดา้น

การใชสิ้ทธิเลือกตงั มีผูเ้สนอแนะมากทีสุดคือ เจา้บา้นควรตรวจสอบรายชือบุคคลทีอยู่ในทะเบียน

บา้นของตน เพือให้จาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตงัถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริง 2) ด้านการแสดงความ

คิดเห็นทางการเมืองมีผูเ้สนอแนะมากทีสุด คือรัฐและหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรเปิดเวทีสาธารณะให้

มากขึน เพือใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ร่วมแสดงประชามติ และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 3) ดา้น

การเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาด้านการเมืองมีผูเ้สนอแนะมากทีสุด คือปัจจุบนัเกิดการแบ่งแยกทาง

การเมือง ทาํใหก้ารพดูคุยเกียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองและปัญหาสังคมกบัเพือน ๆ หรือบุคคล

อืนทาํไดย้าก ดงันนั ประชาชนควรใชก้ารพดูคุย สนทนากนัอยา่งเป็นมิตร และ 4) ดา้นการรวมกลุ่ม

ดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองมีผูเ้สนอแนะมากทีสุด คือ ประชาชนควรใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐ 

โดยการรณรงคใ์นการเลือกตงั เช่น การติดโปสเตอร์แจกเอกสาร แผน่พบั 
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This research aims: 1)tostudy thedemocratic political participation of the people in 

Phutthamonthon district of NakhonPathom province, 2) to compare thedemocratic political 

participation of the people in Phutthamonthon district of NakhonPathom provinceclassified by 

gender, age, education, occupation and income, and3) to examine suggestions in thedemocratic 

political participation of the people in Phutthamonthon district of NakhonPathom province. The 

samples used in the research were 394 voters in Phutthamonthon district of NakhonPathom 

province. The rating scale questionnaire with reliability at 0.80 was used in data collecting. The 

data were analyzed by mean, standard deviation, frequency, percentage, t-test and f-test. The 

Scheffe’s pair test was used when distinctions were found. The results were presented tabular 

forms.  

The results of this research were found that: 

1)  The democratic political participation of 374 people or 94.90% in Phutthamonthon 

district of NakhonPathom provincein general election (B.E.2549 to 2556) was in the moderate 

level in 3 aspects. In each aspect running from top to low, it started with political opinions and 

followed by political dialogue andpolitical activity union respectively. 

2)  From hypothesis test, the people with different gender, age, educational level, 

occupation and monthly income had different levels of political participationin all three aspects 

with a of statistically significant figure at 0.05, following the hypothesis. 

3)  Summary suggestions in 4 aspects: 1) In the use of vote, the house owners should check 

the list of their own family members to find out the correctnumbers of the voters. 2) Inpolitical 

opinions, more public forums should be opened and supported by state and  concerned authorities. 3) 

In political dialogue, there are political divisions in our society resulting to social problem solution, so 
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the talk and dialogue in politics should be friendly and for conciliation.  4) political activity union, 

people should cooperate with government agencies in electoral campaign, such as providing posters, 

brochures, and leaflets. 
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4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
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การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํแนกตามระดบัการศึกษา  

 

 

84 

4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการแสดง

ความคิดเห็นทางการเมือง ทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

 

 

84 

4.35 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการ

แสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํแนกตามระดบัการศึกษา ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) 

 

 

 

85 

4.36 แสดงค่าเฉลีย () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง จาํแนกตามระดบัการ

ศึกษา 

 

 

 

86 

4.37 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการเป็นผู ้

ชกันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง ทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

 

 

86 

   



 ฐ

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที  หนา้ 

4.38 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการ

เป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง จาํแนกตามระดบัการศึกษา ดว้ยวิธีการของ

เชฟเฟ่ (Scheffé)  87 

4.39 แสดงค่าเฉลีย () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม ด้านการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง จาํแนกตามระดับการ

ศึกษา 88 

4.40 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการรวม

กลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง ทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 88 

4.41 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการ

รวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง จาํแนกตามระดบัการศึกษา ดว้ยวิธีการของ

เชฟเฟ่ (Scheffé)  89 

4.42 แสดงค่าเฉลีย () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม โดยรวม จาํแนกตามอาชีพ 90 

4.43 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม ทีมี

อาชีพต่างกนั 90 

4.44 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐมโดยรวม 

จาํแนกตามอาชีพ ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 91 

4.45 แสดงค่าเฉลีย () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํแนกตามอาชีพ 92 



 ฑ

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที  หนา้ 

4.46 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการแสดง

ความคิดเห็นทางการเมือง ทีมีอาชีพต่างกนั 92 

4.47 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการ

แสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํแนกตามอาชีพดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 93 

4.48 แสดงค่าเฉลีย () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง จาํแนกตามอาชีพ 

 

 

94 

4.49 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการเป็นผู ้

ชกันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง ทีมีอาชีพต่างกนั 94 

4.50 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการ

เป็นผูช้ักนาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง จาํแนกตามอาชีพ ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) 95 

4.51 แสดงค่าเฉลีย () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง จาํแนกตามอาชีพ 96 

4.52 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านการ

รวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง ทีมีอาชีพต่างกนั 96 

4.53 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการ

รวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง จาํแนกตามอาชีพ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) 97 

   



 ฒ

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที  หนา้ 

4.54 แสดงค่าเฉลีย () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม โดยรวม จาํแนกตามรายได ้ 98 

4.55 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม ทีมี

รายไดต่้างกนั  

 

 

98 

4.56 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐมโดยรวม 

จาํแนกตามรายได ้ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 99 

4.57 แสดงค่าเฉลีย () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํแนกตามรายได ้ 100 

4.58 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการแสดง

ความคิดเห็นทางการเมือง ทีมีรายไดต่้างกนั 100 

4.59 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการ

แสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํแนกตามรายได ้ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 101 

4.60 แสดงค่าเฉลีย () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง จาํแนกตามรายได ้ 102 

4.61 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการเป็นผู ้

ชกันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง ทีมีรายไดต่้างกนั 102  

4.62 แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐมโดยรวม

ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง จาํแนกตามรายได ้ดว้ยวิธีการของ

เชฟเฟ่ (Scheffé) 103 



 ณ

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที  หนา้ 

4.63 แสดงค่าเฉลีย () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง จาํแนกตามรายได ้ 104 

4.64 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการรวม

กลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง ทีมีรายไดต่้างกนั 104 

4.65 แสดงค่าความถีขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล

จงัหวดันครปฐม ดา้นการใชสิ้ทธิเลือกตงั 105 

4.66 แสดงค่าความถีขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการมีส่วน 

ร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล

จงัหวดันครปฐม ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 106 

4.67 แสดงค่าความถีขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการมีส่วน 

ร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล

จงัหวดันครปฐม ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง 107 

4.68 แสดงค่าความถีขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการมีส่วน 

ร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล

จงัหวดันครปฐม ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง 108  

 



ด 

สารบัญแผนภูม ิ
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

นับจากการเปลียนแปลงครังสําคัญทางการเมืองไทยทีมีผลมาจากการเปลียนปลงการ

ปกครองใน พ.ศ. 2475 ทาํใหเ้กิดโครงสร้างทางเมืองใหม่โดยมีการจดัตงัสถาบนัใหม่ ๆ เช่น รัฐสภา 

รัฐธรรมนูญ การเลือกตงัและแนวคิดใหม่ในทางการเมืองขึน ซึงเป็นความพยายามพฒันาการ

เมืองไทยไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย ดงัเช่น การเมืองในประเทศตะวนัตก และเป็นจุดเริมตน้ของ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน แต่การเมืองในช่วงหลงัการเปลียนแปลงการปกครอง

ดงักล่าว กลบัไม่ไดเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ ของความพยายามทีจะพฒันาการเมืองไทยไปสู่ความ

เป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิงเจตนารมณ์ทางการเมืองทีให้อาํนาจอธิปไตย เป็นของ

ประชาชนชาวไทยอยา่งแทจ้ริง ปัญหาและอุปสรรคหลายประการทีทาํใหค้วามพยายามดงักล่าว ไม่

สามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนาทีได้ตงัเอาไว ้มีปัจจยัและอิทธิพลสาํคัญประการหนึงมาจาก

เหตุการณ์ทางการเมืองภายหลงัการเปลียนแปลงการปกครองและเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์ 

ในช่วงเวลาต่อมา ต่อเนืองจนถึงปัจจุบนัและยงัส่งผลต่อการเปลียนแปลงโครงสร้างทางการเมือง

ครังสาํคญัอีกครังหนึงในประวติัศาสตร์การเมืองไทยในปัจจุบันอีกดว้ย และเมือมีการจดัทาํร่าง

รัฐธรรมนูญ หลงัจากผ่านกระบวนการยกร่างและนําเสนอสู่ขันตอนของรัฐสภาแลว้ ในทีสุด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หรือทีเรียกกันว่า “รัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชน” ไดมี้การประกาศใชห้ลงัจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ (พ.ศ. 2535) รัฐธรรมนูญฉบบันีมี

ความโดดเด่นในดา้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกบั

ความเป็นประชาธิปไตยในตวักฎหมาย นอกจากนียงับญัญติัให้สมาชิกของทงัสองสภามาจากการ

เลือกตงัทงัหมด มีการรับรองสิทธิมนุษยชนจาํนวนมากตามกฎหมาย และมีมาตรการต่าง ๆ เพือเพิม

เสถียรภาพของรัฐบาลทีมาจากการเลือกตงั ขณะทีมีการจดัตงัองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญขึนเพือ

ตรวจสอบฝ่ายบริหารเป็นครังแรก เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และสาํนักงานผูต้รวจการ

แผน่ดินของรัฐสภา  

อยา่งไรก็ตาม หลงัจากรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ถกูยก 

เลิก คณะรัฐประหารไดป้ระกาศกฎอยัการศึกและรัฐธรรมนูญฉบบัชวัคราวขึนปกครองประเทศ ซึง
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มีเนือหาใหค้ณะรัฐประหารมีอาํนาจแต่งตงันายกรัฐมนตรี ฝ่ายนิติบญัญติัและสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะรัฐประหารถูกบีบให้ยินยอมจัดการเลือกตังท้องถินและเทศบาลเป็นปกติในปี พ.ศ. 2550 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 มีการประกาศใช้หลงัลงประชามติ โดย

เนือหามีจุดเด่นดา้นการเพิมสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและการตรวจ 

สอบการใชอ้าํนาจรัฐผา่นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แต่ไดถู้กวิพากษ์วิจารณ์ว่ามาจากคณะรัฐ 

ประหารปี 2549 ทงันี คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาจากการสรรหา ภายหลงัความขดัแยง้ทาง

การเมืองช่วงปี 2556-2557 เกิดรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พร้อมกบัการยกเลิกรัฐธรรม 

นูญ พ.ศ.2550 ภายใตก้ารควบคุมอาํนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐประหารประกาศ 

กฎอยัการศึกและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชวัคราว) พุทธศกัราช 2557 ปัจจุบัน 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ จากการสรรหาและแต่งตงัโดยรัฐบาลทหารกาํลงัร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่  

อาํเภอพุทธมณฑล เป็น 1 ใน 6 อาํเภอของจังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออก 

เป็น 3 ตาํบล 18 หมู่บา้น จาํนวนประชากรทงัสิน รวม 27,914 คน จะเห็นไดว้่า จากสถิติการเลือกตงั

ทีผา่นมาไม่ว่าจะเป็นระดบัทอ้งถิน เช่น การเลือกตงันายกเทศบาลตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล 

เมือปี พ.ศ. 2554 และระดบัชาติในการเลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของประชาชนในเขตอาํเภอ

พุทธมณฑลทีผา่นมา จากจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตงัทงัหมดปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยงัมีความ

ศรัทธาในระบบการเมือง แต่ยงัมีประชาชนอีกส่วนหนึงทีเพิกเฉยต่อสิทธิและหน้าทีของตนใน

ระบอบประชาธิปไตย อีกทงักฎหมายยงักาํหนด อาํนาจหนา้ทีทีประชาชนจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วม

ไม่ว่าในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม เพือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอยา่งแทจ้ริง แต่

ปัจจุบนัประชาชนในหลายอาํเภอประสบปัญหาในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เนืองมาจากนัก 

การเมืองเมือไดรั้บการเลือกตงัแลว้ จะไม่เขา้ถึงประชาชน ไม่ชีแจงการทาํงาน หรือไม่ให้ประชาชน

เขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถินของตนเอง ประชาชนส่วนใหญ่มองนกัการเมืองในแง่ลบ จึง

ไม่ใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ปัญหาเหล่านีมีส่วนสาํคญัทาํใหก้ารมีส่วนร่วมทางการ

เมืองไม่ไดรั้บการพฒันา และไม่สนองตอบความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง ซึงปัจจุบัน

กระบวนการบริหารจดัการประเทศไดเ้ริมเปิดโอกาสใหภ้าคส่วนอืน ๆ เขา้มาร่วมกบัภาครัฐมากขึน 

แต่ภาคประชาชนและภาคสาธารณะอืน ๆ ยงัมีบทบาทจาํกดั กล่าวคือ ภาคการเมืองปรับตวัเขม้แข็ง

ขึนและมีเสถียรภาพอยา่งมาก ขณะทียงัมีการรวมศูนยอ์าํนาจการบริหารจดัการทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ และระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลขาดประสิทธิภาพ ขณะทีการปฏิรูประบบ

ราชการนาํไปสู่ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพมากขึน แต่กระบวนการบริหารจดัการยงัมีลกัษณะ

ปิดค่อนขา้งมาก และยงัขาดกระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองยงั

เป็นเป้าหมายสาํคญัของการพฒันาระบบการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย ทงันีเพราะการมีส่วนร่วม
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ทางการเมืองเป็นดชันีชีวดัทีสาํคญัประการหนึงของระบอบประชาธิปไตย สังคมใดจะมีความเป็น

ประชาธิปไตยสูงหรือตาํ พิจารณาไดจ้ากระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน สังคมที

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง ยอ่มมีระดบัความเป็นประชาธิปไตยสูง ในทางตรงกนัขา้ม ถา้

สงัคมใดมีระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาํ แสดงว่าสงัคมนนัมีระดบัความเป็นประชาธิปไตยตาํ 

จากสภาพปัญหาและความสาํคญัทีกล่าวมาแลว้ในตอนตน้ทาํให้ทราบว่า การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม นันมีปัจจยัต่าง ๆ เขา้มาเกียว 

ขอ้งหลายประการ ดงันนั ผูศึ้กษาในฐานะทีเป็นบุคลากรทางดา้นการศึกษา ปฏิบติัหน้าทีอยู่ในมหา 

วิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ซึงตงัอยูใ่นเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จึงเห็นประโยชน์

ทีจะทาํการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ซึงจะศึกษาปัจจัย ด้านบุคคล ดา้นสิงแวดลอ้มทางสังคม โดยสนใจว่า

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองอย่างไร มีปัจจยัอะไรบา้งทีทาํให้ประชาชนสนใจ

และมีส่วนร่วมทางการเมือง อนัจะสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางส่งเสริมพฒันาการเมือง และนาํ 

ไปสู่การหาขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาดา้นการเมืองการปกครอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.2.1 เพือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอาํเภอ

พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  

1.2.2 เพือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตามเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้

1.2.3 เพือศึกษาขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหา และแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  

 

1.3 สมมตฐิานของการวจิยั 

1.3.1 สมมติฐานที 1 ประชาชนทีมีเพศต่างกนัมีระดบัส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนั 

1.3.2 สมมติฐานที 2 ประชาชนทีมีอายตุ่างกนัมีระดบัส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนั 

1.3.3 สมมติฐานที 3 ประชาชนทีมีการศึกษาต่างกนัมีระดบัส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนั 

1.3.4 สมมติฐานที 4 ประชาชนทีมีอาชีพต่างกนัมีระดบัส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนั 

1.3.5 สมมติฐานที 5 ประชาชนทีมีรายไดต่้างกนัมีระดบัส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนั 
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1.4 ขอบเขตของการวิจยั 

ในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาความรู้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยกําหนดขอบเขตของ

การศึกษาคน้ควา้ไว ้ดงันี 

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 

  ไดแ้ก่ ประชาชนในเขตพืนที อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จาํนวน 27,914 คน 

1.4.2 ขอบเขตด้านเนือหา 

  ได้แก่ การศึกษาเฉพาะการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนใน 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 

2. ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง 

3. ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง 

1.4.3 ขอบเขตด้านพนืที 

  ไดแ้ก่ เขตพืนที อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม เท่านนั 

 

1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ทาํใหท้ราบถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ในเขตพืนที อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

1.5.2 ทาํใหท้ราบผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตพืนที อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ

รายได ้

1.5.3 ทาํให้ทราบข้อเสนอแนะเกียวกับปัญหาและแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมทาง 

การเมือง ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพืนที อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

1.5.4 ทาํใหส้ามารถนาํผลการศึกษาสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการศึกษา

ดา้นการเมืองการปกครอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใหดี้ยงิขึนไป 

 

1.6 คาํนิยามศัพท์เฉพาะทีใช้ในการวจิยั 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนผูที้อาศยัอยูใ่นเขตพืนทีอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  

เพศ หมายถึง เพศของประชาชนทีอาศยัอยูใ่นเขตพืนทีอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

ไดแ้ก่ เพศหญิง เพศชาย  
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อาย ุหมายถึง อายขุองประชาชนผูต้อบแบบสอบถามฉบบันี ทีอาศยัอยู่ในเขตพืนที อาํเภอ

พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 1) 18 – 35, 2) 36 – 50, และ 3) 51 ปีขึนไป 

การศึกษา หมายถึง ระดบัของการศึกษาของประชาชนในเขตพืนทีอาํเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม ซึงแบ่งระดบัการศึกษา เป็น 4 ช่วง คือ 1) ชนัประถมศึกษา, 2) มธัยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า, 3) อนุปริญญา, และ 4) ปริญญาตรี และสูงกว่า  

อาชีพ หมายถึง อาชีพของประชาชนในเขตพืนทีอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ซึง 

แบ่งเป็น 4 อาชีพ คือ 1) เกษตรกรรม, 2) รับจา้ง/ลูกจา้งทวัไป, 3) คา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว 

และ 4) รับราชการ/พนกังานของรัฐ 

รายได้ หมายถึง เงินทีไดรั้บประจาํแต่ละเดือน โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 1) น้อยกว่า 5,000 

บาท, 2) 5,001 – 10,000 บาท, 3) 10,001 – 15,000 บาท, และ 4) มากกว่า 15,000 บาท  

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน หมายถึง การทีประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมและดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในทางการเมืองทงัระดับชาติและระดับทอ้งถินใน

รูปแบบต่าง ๆ โดยแบ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองดงันี 

  การมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตัง หมายถึง การไปใชสิ้ทธิเลือกตงัลงคะแนน

เลือกตงัของประชาชนตามอาํนาจหนา้ทีทีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ  

  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  หมายถึง การเสนอแนะ

แลกเปลียนความคิดเห็นทางการเมืองเกียวกบักระบวนการกิจกรรมทางการเมือง 

  การมส่ีวนร่วมเป็นผู้นํา ชักชวน ผู้อนืสนทนาด้านการเมอืง หมายถึง การทาํหน้าทีเป็น

ผูน้าํพดูคุยประเด็นทางการเมือง หรือทาํหนา้ทีชกัชวนใหผู้อื้นมีความสนใจทางการเมือง 

  การมส่ีวนร่วมในการรวมกลุ่มดําเนินกจิกรรมทางการเมอืง หมายถึง การทีบุคคลรวมตวั

กนัเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ โดยใหค้วามสนใจและเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ในทางการเมือง 

เช่น ร่วมรณรงคใ์หป้ระชาชนไปใชสิ้ทธิเลือกตงั 

ระบอบประชาธิปไตย หมายถึง รูปแบบการปกครองอย่างหนึง ทียึดหลกัว่า อาํนาจ

อธิปไตยเป็นของประชาชน เป็นการปกครองโดยประชาชน และเพือประชาชน และพระมหา 

กษตัริยต์อ้งอยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสูงสุด ทรงอยูเ่หนือการเมือง และทรงดาํรงความ

เป็นกลางทางการเมือง  

ปัญหาการมีส่วนร่วม หมายถึง มูลเหตุทีทาํให้ประชาชนใน เขตพืนทีอาํเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม ไม่สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได ้อนัไดแ้ก่ การขาดความรู้ การไม่ได้

รับข่าวสารทางการเมือง เป็นตน้  

แนวทางการส่งเสริม หมายถึง การส่งเสริมให้ได้รับความรู้ทางการเมือง การให้ได้รับ

ข่าวสารทางการเมือง และการสนบัสนุนใหอ้อกไปใชสิ้ทธิเลือกตงั เป็นตน้ 



 

 

บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

การศึกษาเรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอ 

พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม” ไดใ้ชแ้นวคิดในการศึกษาตลอดจนเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง

ประกอบดว้ย 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

2.2  ทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

2.3  ทฤษฎีเกียวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2.4  การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

2.5  สภาพพืนทีทีศึกษา 

2.6  เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

2.7  สรุปกรอบแนวคิดทีใชใ้นการวิจยั 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎกีารมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมถือเป็นสิงสาํคญัต่อความสาํเร็จของการดาํเนินกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ 

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที

ประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย “กิจกรรมของมนุษยส่์วนใหญ่อาศยัการมีส่วนร่วม คน ๆ 

เดียวไม่สามารถจะทาํกิจกรรมทุกอย่างไดด้ว้ยตนเอง ทงันีเพราะมีขอ้จาํกดัทางดา้นชีววิทยา และ

ทางดา้นเศรษฐกิจ ทุกกิจกรรมลว้นตอ้งการการมีส่วนร่วม จึงจะส่งผลใหก้ารบริหารจดัการงานดา้น

ความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

2.1.1 ความหมายของการมส่ีวนร่วม 

คาํว่า การมีส่วนร่วม (participation) มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน ดงันี 

ยุพาพร รูปงาม (2545, หน้า 5) การจดัทาํงบประมาณนันมีหลายขนัตอน ฉะนันจึงตอ้งมี

การมีส่วนร่วมในการทาํงานของเจา้หน้าทีวิเคราะห์งบประมาณของสาํนักงบประมาณ ซึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อการปรับเปลียนงบประมาณวิธีการทาํงานและบทบาทของเจ้าหน้าทีวิเคราะห์งบ 

ประมาณ อนัจะส่งผลใหสิ้งประสิทธิผลและความสาํเร็จในการปฏิบติังานของสาํนกังบประมาณ 
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การมีส่วนร่วม (participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพอ้งกนัในเรืองของความ ตอ้งการ

และทิศทางของการเปลียนแปลงและความเห็นพอ้งต้องกันจะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริม

โครงการเพือการปฏิบติั เหตุผลเบืองแรก ของการทีมีคนมารวมกนัไดค้วรจะตอ้งมีการตระหนักว่า

ปฏิบติัการทงัหมดหรือการกระทาํทงัหมด ทีทาํโดยกลุ่มหรือในนามกลุ่มนัน กระทาํฝานองค์การ 

(organization) ดงันนัองคก์ารจะตอ้งเป็นเสมือนตวันาํใหบ้รรลุถึงความเปลียนแปลงได ้ 

เสริมศักดิ วศิาลาภรณ์ (2537, หนา้ 178) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารไวว้่า “การมี

ส่วนร่วมของบุคคลจะก่อให้เกิดการมีส่วนเกียวขอ้งและการมีส่วนเกียวขอ้งจะส่งผลให้เกิดความ

ผกูพนัต่อหน่วยงานและภารกิจทีตนเองมีส่วนร่วม” 

เนตนิา โพธิประสระ (2541) การมีส่วนร่วม หมายถึง “การไดเ้ขา้ไปเกียวขอ้งทีอาจเป็นการ

เขา้ร่วมแบบทางตรง หรือทางออ้มในการทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงก็ได”้ 

สายสุนีย์ ปวุฒินันท์ (2541, หน้า 41) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วม หมายถึง “การทีปัจเจก

บุคคลก็ดี กลุ่มคนหรือองคก์รประชาชนไดอ้าสาเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจการดาํเนินโครง 

การ การแบ่งปันผลประโยชน์และการประเมินผลโครงการพฒันาดว้ยความสมคัรใจโดยปราศจาก

ขอ้กาํหนดทีมาจากบุคคลภายนอกและเป็นไปเพือตอบสนองต่อความตอ้งการของสมาชิกในชุมชน 

รวมทงัทีอาํนาจอิสระในการแบ่งปันผลประโยชน์ทีเกิดจากการพฒันาให้กบัสมาชิกดว้ยความพึง

พอใจและผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมมีความรู้สึกเป็นเจา้ของโครงการดว้ย” 

โกวทิย์ พวงงาม (2541) การมีส่วนร่วม หมายถึง “กระบวนการของกลุ่มองคก์รชุมชนมีการ

ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมลงมือปฏิบติั โดยมีความเขา้ใจปัญหาของตนและตระหนกัถึงสิทธิของตน

ทีมีต่อสิงนนั ซึงความรู้สึกเหล่านีจะเกิดขึนไดด้ว้ยการทีบุคคล ไดรั้บขอ้มูลใหม่ทีช่วยเพิมอาํนาจ 

ความคิด และโอกาสไดร่้วมวิเคราะห์ และตดัสินใจกาํหนดเป้าหมายในกิจกรรมเหล่านนั” 

สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, สํานักงานสภาสถาบัน

ราชภัฎ และทบวงมหาวทิยาลยั (2546, หนา้ 114) ไดร้ะบุว่า การมีส่วนร่วม คือ การทีประชาชนหรือ

ชุมชนสามารถเขา้ไปมีส่วนในการตดัสินใจ ในการกาํหนด นโยบายพฒันาทอ้งถิน และมีส่วนร่วม

ในการรับประโยชน์จากบริการ รวมทงัมีส่วนในการควบคุมประเมินผลโครงการต่าง ๆ  ของทอ้งถิน 

นอกจากนียงัไดใ้หค้วามหมายของ การมีส่วนร่วมว่ามี 2 ลกัษณะ คือ 

1. การมีส่วนร่วมในลกัษณะทีเป็นกระบวนการของการพฒันา โดยให้ประชาชน มีส่วน

ร่วมในการพฒันาตงัแต่เริมตน้จนสินสุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปัญหา การวางแผน การ

ดดัสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทอ้งถิน การบริหารจดัการ การคิดตามประเมินผล 

รวมทงัรับผลประโยชน์ทีเกิดขึนจากโครงการ 

2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและพลงั

อาํนาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพฒันาขีดความสามรถของตนในการจดัการเพือรักษา
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ผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใชแ้ละการกระจายทรัพยากรของชุมชนอนัจะก่อใหเ้กิดกระบวน 

การ และโครงสร้างทีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึงความสามารถของตนและไดรั้บ 

ผลประโยชน์จากการพฒันา การเปลียนแปลงกลไกการพฒันาโดยรัฐ มาเป็นการพฒันาทีประชาชน 

มีบทบาทหลกัโดยการกระจายอาํนาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เป็นการคืน

อาํนาจในการพฒันาใหแ้ก่ประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดอนาคตของตนเอง 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527, หนา้ 183) ไดส้รุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วน

ร่วม หมายถึง การเกียวขอ้งทางดา้นจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึงในสถานการณ์กลุ่ม ซึงผลของ

การเกียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทาํการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนัน และทาํให้เกิด

ความมีส่วนร่วมรับผดิชอบกบักลุ่มดงักล่าวดว้ย  

นรินทร์ชัย พฒันพงศา (2546, หนา้ 4) ไดส้รุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วน

ร่วม คือ การทีฝ่ายหนึงฝ่ายใดทีไม่เคยไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเขา้ ร่วม การตดัสินใจหรือ

เคยมาเขา้ร่วมดว้ยเลก็นอ้ยไดเ้ขา้ร่วมดว้ยมากขึน เป็นไปอยา่งมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วม

อย่างผิวเผินแต่เขา้ร่วมดว้ยอย่างแทจ้ริงยิงขึนและ การเขา้ร่วมนันตอ้งเริมตังแต่ขนัแรกจนถึงขัน

สุดทา้ยของโครงการ 

ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532, หน้า 350) ไดร้ะบุว่า การมีส่วนร่วม ของ

ประชาชนในการพฒันาชนบท หมายถึง การทีประชาชนทงัในเมืองและชนบทไดเ้ขา้มีส่วนร่วม

หรือเขา้มีส่วนเกียวขอ้งในการดาํเนินงานพฒันาชนบทขนัตอนใดข้ันตอนหนึงหรือทุกขนัตอน

แลว้แต่เหตุการณ์จะเอืออาํนวย 

วนัรักษ์ มิงมณีนาคิน (2531, หน้า 10) ไดส้รุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง

การเขา้ร่วมอยา่งแข็งขนัและอยา่งเต็มทีของกลุ่มบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุก ขนัตอนของโครงการ

หรืองานพฒันาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิงการมี ส่วนร่วมในอาํนาจ การตดัสินใจและหน้าทีความ

รับผดิชอบ การมีส่วนเขา้ร่วมจะเป็นเครืองประกนัว่าสิงที ผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการทีสุดนัน จกัไดรั้บ

การตอบสนองและทาํใหมี้ความเป็นไปไดม้าก ขึนว่าสิงทีทาํไปนนัจะตรงกบัความตอ้งการทีแทจ้ริง 

และมนัใจมากขึนว่าผูเ้ขา้ร่วม ทุกคนจะไดรั้บประโยชน์เสมอหนา้กนั 

ทองใบ สุดชารี (2543, หนา้ 227) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม (Participation) “เป็นวิธีการทีผูน้าํ

สามารถนาํมาปรับใชใ้นการจูงใจและสร้างขวญักาํลงัใจให้แก่บุคลากร เป็นกลยุทธ์ทีจะช่วยให้มี

แรงจูงใจในการทาํงานมากขึน มีลกัษณะเป็นกระบวนการทีจะทาํให้พนักงานมีสิทธิมีเสียงในการ

ตดัสินใจทีเกียวขอ้งกบังานของตน บุคลากรทีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจอาจมีความผกูพนัในการ

ทาํงานยงิกว่าการเขา้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเท่านนั ยงิไปกว่านันการเขา้ไปมีส่วนร่วมจะทาํให้

บุคลากรเกิดทศันะต่อการบริหารงานขององคก์รดีขึน ส่งผลใหบุ้คคลเกิดความพอใจในการทาํงาน
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และมีแรงใจทีจะมุ่งสู่ความสาํเร็จในชีวิตการทาํงาน ตลอดจนทาํให้เขาไดรั้บการยอบรับ (Recogni 

tion) มีความรับผดิชอบ (Responsibility) และเกิดความนบัถือตนเองมากขึน (Self-esteem) นอกจากนี

ยงัพบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลกรส่งผลใหเ้ขามีความชดัเจนในความคาดหวงัมากยิงขึนกล่าวคือ 

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจะทาํใหบุ้คคลกรเกิดความเขา้ใจการทาํงาน และการบริหารงานใน

องคก์ารไดดี้ยงิขึนอีก ทงัจะเชือมโยงไปสู่ความเขา้ใจในการทาํงานกบัระบบรางวลัไดดี้ขึน” 

Newstrom and Davis (1993) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า “เป็นการเกียวขอ้งใน

ดา้นจิตใจ และอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม ทีจะกระตุน้ใหเ้กิดการสร้างสรรค์ที

จะกระทาํในสิงทีบรรลุเป้ าหมายของกลุ่ม และแบ่งความรับผิดชอบกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่มทาํ

ใหเ้กิดการมีส่วนร่วม” 

Cohen & Uphoff (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง สมาชิกของชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนเกียว 

ขอ้งใน 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วมการตดัสินใจว่าควรทาํอะไรและทาํอยา่งไร 2) การมีส่วนร่วม

เสียสละในการพฒันา รวมทงัลงมือปฏิบัติตามทีไดต้ัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ทีเกิดขึนจากการดาํเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

Cohen and Uphoff (1980) กล่าวถึง “การมีส่วนร่วมในการพฒันาชนบทว่า หมายถึง ความ

ร่วมมือของทอ้งถินทีอยูภ่ายใตเ้งือนไขหรือสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามทีตอ้งการใหป้ระสบผลสาํเร็จใน

เป้ าหมายของการพฒันาทีเกิดขึนโดยหน่วยงานพฒันาและรัฐบาลกลุ่มประเทศดว้ยพฒันา” 

ยุพาพร รูปงาม (2545, หนา้ 6) ไดใ้หค้วามหมายเกียวกบัการมี ส่วนร่วมไวว้่า คือ “กระบวน 

การให้บุคคลเขา้มามีส่วนเกียวขอ้งในการดาํเนินงานพฒันา ร่วมคิด ตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาดว้ย

ตนเอง เนน้การมีส่วนร่วมเกียวขอ้งอยา่งแข็งขนัของ บุคคล แกไ้ขปัญหาร่วมกบัการใชว้ิทยาการที

เหมาะสมและสนบัสนุน ติดตามการ ปฏิบติังานขององคก์ารและบุคคลทีเกียวขอ้ง” 

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วม หมายถึง การเขา้ไปมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง

อาจเป็นการเขา้ร่วมแบบทางตรง หรือทางออ้มก็ได ้และยงัเป็นวิธีการทีผูน้าํสามารถนาํมาปรับใช้

ในการจูงใจและสร้างขวญักาํลงัใจให้แก่บุคลากร เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้กียวขอ้งมีส่วนในการ

กาํหนดแนวทาง ในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมทาํ ตลอดจนติดตามผลการดาํเนินงานนนัดว้ย 

2.1.2 แนวคดิ ทฤษฏีทีเกยีวข้องกบัการมส่ีวนร่วม 

แนวคดิการมส่ีวนร่วม (participation process approach) 

กรมอนามัย (2550) ในทีประชุมเกียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องค์การสห 

ประชาชาติ เมือปี ค.ศ. 1975 กลุ่มผูเ้ชียวชาญทีให้ขอ้เสนอแนะไวว้่า การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป็น คาํทีไม่อาจกาํหนดนิยามความหมายเดียวทีครอบคลุมได ้เพราะความหมายของการมีส่วนร่วม

อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ หรือแมแ้ต่ในประเทศเดียวกนัก็ตาม ดงันนั การนิยามความหมาย
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ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรมีลกัษณะจาํกดัเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง

หนึง ๆ เท่านัน อย่างไรก็ดีกลุ่มผูเ้ชียวชาญดงักล่าวไดข้ยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า

ครอบคลุมประเด็นดงันี  

 ประเด็นที 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสทีเอือให้สมาชิกทุก

คนของชุมชนและของสงัคมไดร่้วมกิจกรรมซึงนาํไปสู่ และมีอิทธิพลต่อกระบวนการ พฒันา และ

เอือใหไ้ดรั้บประโยชน์จากการพฒันาโดยเท่าเทียมกนั 

 ประเด็นที 2 การมีส่วนร่วมสะทอ้นการเขา้เกียวขอ้งโดยสมคัรใจ และเป็นประชาธิปไตย

ในกรณีดงันีคือ การเอือใหเ้กิดการพยายามพฒันา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพฒันาโดยเท่า

เทียมกนั และการตัดสินใจเพือกาํหนดเป้าหมาย นโยบายและการวางแผนดาํเนินการโครงการ

พฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม 

 ประเด็นที 3 การมีส่วนร่วมเป็นตวัเชือมโยงระหว่างประชาชนและทรัพยากรเพือพฒันากบั

ประโยชน์ทีไดรั้บจากการลงทุนดงักล่าว กล่าวอีกนยัหนึงก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ตดัสินใจ ไม่ว่าระดบัทอ้งถิน ภูมิภาค และระดบัชาติจะช่วยก่อให้เกิดความเชือมโยงระหว่างสิงที

ประชาชนลงทุนลงแรงกบัประโยชน์ทีไดรั้บ 

ประเด็นที 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจของ

ประเทศ นโยบาย และโครงสร้างการบริหาร รวมทงัลกัษณะเศรษฐกิจสังคมของ ประชากร การมี

ส่วนร่วมของประชาชนมิได้เป็นเพียงเทคนิควิธีการ แต่เป็นปัจจัยสําคัญในการประกันให้เกิด

กระบวนการพฒันาทีมุ่งเอือประโยชน์ต่อประชาชน 

นอกจากนี ในกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วมจะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจกาํหนดความตอ้งการของตวัเอง การตดัสินใจใชท้รัพยากร โดย ทวีทอง 

หงษว์ิวฒัน์ (2527, หนา้ 2) มีความเห็นทีสอดคลอ้งกนัว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง สิทธิของประชาชน

ต่อการตดัสินใจนโยบายทีเกียวกบัการจดัสรร (allocation) และการใชป้ระโยชน์ (utilization) ของ

ทรัพยากรเพือการผลิต ซึงเป็นความจาํเป็นทีประชาชนตอ้งเขา้ร่วมในการวางแผน เพือการกินดี 

อยูดี่ และสามารถตอบสนองต่อสิงทีเขา้ถึง ซึงการพฒันาใหค้นจนไดรั้บประโยชน์เพือการผลิต การ

บริการ และสิงอาํนวยความสะดวกสาธารณะดว้ย และการมีส่วนร่วมคือการทีประชาชนเขา้ไปมี 

ส่วนในการตดัสินใจในระดบัต่าง ๆ ทางการจดัการบริการทางการเมือง เพือกาํหนดความตอ้งการ

ของชุมชนของตน การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อใหเ้กิดกระบวนการและโครงสร้างทีประชาชน

สามารถทีจะแสดงออก ซึงความตอ้งการของตน การจดัลาํดบัความสาํคญั การเขา้ร่วมในการพฒันา 

และไดรั้บประโยชน์จากการพฒันานนัโดยเนน้การใหอ้าํนาจในการตดัสินใจแก่ประชาชนในชนบท 

และเป็นกระบวนการกระทาํทีประชาชนมีความสมคัรใจเขา้มามีส่วนในการกาํหนดการเปลียนแปลง 
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เพือประชาชนเอง โดยใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนในการตดัสินใจเพือตนเอง ทงันี โดยมิใช่การกาํหนด

กรอบความคิดจากบุคคลภายนอก  

ตามนิยามขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะสมาชิกของสังคม ไม่

ว่าจะในบริบทของการพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือวฒันธรรม ย่อมเป็นสิงทีแสดงออกให้

เห็นถึงพฒันาการรับรู้ และภูมิปัญญาในการกาํหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตนเองในการ

จดัการควบคุมการใช ้และการกระจายทรัพยากรทีมีอยูเ่พือประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตทางเศรษฐกิจ

และสังคม ตามความจาํเป็นอย่างสมศกัดิศรี นอกจากนี การทีประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีด

ความสามารถของตนในการจดัการควบคุมการใชท้รัพยากร ควบคุมการกระจายทรัพยากรทีมีอยู ่

เพือประโยชน์ต่อการดาํรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ทาํให้ประชาชนไดพ้ฒันาการรับรู้และภูมิ

ปัญญา  

ทฤษฎทีีเกยีวข้องกบัการมส่ีวนร่วม  

อคนิ รพพีฒัน์ (2527, หนา้ 7-8) ซึงสรุปไวด้งันี 

1. ทฤษฎกีารเกลยีกล่อมมวลชน (Mass Persuation)  

Maslow กล่าวว่า การเกลียกล่อม หมายถึง “การใชค้าํพดูหรือการเขียน เพือมุ่งให้เกิดความ

เชือถือและการกระทาํ ซึงการเกลียกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ในการ

ปฏิบติังานและถา้จะให้เกิดผลดีผูเ้กลียกล่อมจะตอ้งมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเรืองทีจะ

เกลียกล่อม 

โดยเฉพาะในเรือง ความตอ้งการของคนตามหลกัทฤษฎีของ Maslow ทีเรียกว่าลาํดบัขนั 

ความตอ้งการ (hierarchy of needs) คือ ความตอ้งการของคนจะเป็นไปตามสาํดบัจาก นอ้ยไปมากมี

ทงัหมด 5 ระดบั ดงันี 

1.1 ความตอ้งการทางดา้นสรีระวิทยา (physiological needs) เป็นความตอ้งการขนัพืนฐาน

ของมนุษย ์(survival needร) ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นอาหาร เครืองนุ่งห่ม ทีอยู่อาศยั ยารักษา

โรค และความตอ้งการทางเพศ 

1.2 ความตอ้งการความมนัคงปลอดภยัของชีวิต (safety and security needs) ไดแ้ก่ ความ

ตอ้งการทีอยูอ่าศยัอยา่งมีความปลอดภยัจากการถกูทาํร้ายร่างกาย หรือถกูขโมยทรัพยสิ์น หรือความ

มนัคงในการทาํงานและการมีชีวิตอยูอ่ยา่งมนัคงในสงัคม  

1.3 ความตอ้งการทางดา้นสงัคม (social needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการความรัก ความตอ้งการ

ทีจะใหส้งัคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึงของสงัคม 

1.4 ความตอ้งการทีจะมีเกียรติยศชือเสียง (self-esteem needs) ไดแ้ก่ ความภาคภูมิใจ ความ

ตอ้งการดีเด่นในเรืองหนึงทีจะให้ไดรั้บการยกย่องจากบุคคลอืน ความต้องการด้านนีเป็นความ

ตอ้งการระดบัสูงทีเกียวกบัความมนัใจในตวัเองในเรืองความสามารถและความสาํคญัของบุคคล 
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1.5 ความตอ้งการความสาํเร็จแห่งตน (self-actualization needs) เป็นความตอ้งการในระบบ

สูงสุด ทีอยากจะใหเ้กิดความสาํเร็จในทุกสิงทุกอยา่งตามความนึกคิด ของตนเองเพือจะพฒันาตนเอง

ใหดี้ทีสุดเท่าทีจะทาํได ้ความตอ้งการนีจึงเป็นความตอ้งการพิเศษของบุคคลทีจะพยายามผลกัดนั 

ชีวิตของตนเองใหเ้ป็นแนวทางทีดีทีสุด  

2. ทฤษฎกีารระดมสร้างขวญัของคนในชาต ิ(National Morale) 

คนเรามีความตอ้งการทางกายและใจถา้คนมีขวญัดีพอ ผลของการทาํงานจะสูงตามไปดว้ย 

แด่ถา้ขวญัไม่ดีผลงานก็ตาํไปดว้ย ทงันีเนืองจากว่าขวญัเป็นสถานการณ์ทางจิตใจทีแสดงออกในรูป

พฤติกรรมต่าง ๆ นนัเอง การจะสร้างขวญัใหดี้ตอ้งพยายามสร้างทศันคติทีดีต่อผูร่้วมงาน เช่น การ

ไม่เอารัดเอาเปรียบ การให้ขอ้เท็จจริงเกียวกบังาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นตน้ 

และเมือใดก็ตามถา้คนทาํงานมีขวญัดีจะเกิดสาํนึกในความรับผิดชอบ อนัจะเกิดผลดีแก่หน่วยงาน

ทังในส่วนทีเป็นขวญัส่วนบุคคล และขวัญของกลุ่ม ดังนัน จะเป็นไปได้ว่าขวัญของคนเรา

โดยเฉพาะคนมีขวญัทีดียอ่มเป็นปัจจยัหนึงทีจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไดเ้ช่นกนั  

3. ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตนิิยม (Nationalism)  

อคนิ รพพีฒัน์ (2527, หนา้ 7-8) กล่าวว่า ปัจจยัประการหนึงทีนาํสู่การมีส่วนร่วมคือ การ

สร้างความรู้สึกชาตินิยมใหเ้กิดขึน หมายถึง ความรู้สึกเป็นตวัของตวัเองทีจะอุทิศหรือ เน้นค่านิยม

เรืองผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ มีความพอใจในชาติของตวัเอง พอใจเกียรติภูมิจงรักภกัดี 

ผกูพนัต่อทอ้งถิน  

4. ทฤษฎกีารสร้างผู้นํา (Leadership) 

การสร้างผูน้าํจะช่วยจูงใจใหป้ระชาชนทาํงานดว้ยความเต็มใจเพือบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุ 

ประสงคร่์วมกนั ทงันีเพราะผูน้าํเป็นปัจจยัสาํคญัของการรวมกลุ่มคน จูงใจไปยงัเป้าประสงค์โดย 

ทวัไปแลว้ผูน้าํอาจจะมีทงัผูน้าํทีดีเรียกว่า ผูน้าํปฎิฐาน (positive leader) ผูน้าํพลวตั คือ เคลือนไหว

ทาํงานอยู่เสมอ (dynamic leader) และผูน้าํไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ ทีเรียกว่า ผูน้าํนิเสธ 

(negative leader) ผลของการใหท้ฤษฎีการสร้างผูน้าํ จึงทาํใหเ้กิดการระดมความร่วมมือปฏิบติังาน

อยา่งมีขวญักาํลงัใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์และร่วมรับผิดชอบ ดงันัน การสร้าง

ผูน้าํทีดี ยอ่มจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยดีนนัเอง  

5. ทฤษฎกีารใช้วธิีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 

อคนิ รพพีฒัน์ (2547) กล่าวถึงการใชร้ะบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึงที

ง่ายเพราะใชก้ฎหมายระเบียบ แบบแผน เป็นเครืองมือในการดาํเนินการ แต่อย่างไรก็ตามผลของ

ความร่วมมือยงัไม่มีระบบใดดีทีสุดในเรืองการใชบ้ริหาร เพราะธรรมชาติของคนถา้ทาํงานตาม

ความสมคัรใจอยา่งตงัใจไม่มีใครบงัคบัก็จะทาํงานดว้ยความรัก แต่ถา้ไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตาม
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นโยบายและความจาํเป็นของรัฐ เพราะการใชร้ะบบบริหารเป็นการให้ปฏิบติัตามนโยบายเพือให้

บรรลุเป้าหมายเพิมความคาดหวงัผลประโยชน์  

เลสเตอร์ มลิแบรธ ไดจ้ดัลาํดบัของการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น 14 ระดบัดว้ยกนั 

ดงันี  

1) รับฟังหรือรับทราบข่าวสารการเมือง (เป็นการเกียวขอ้งกบัการเมืองในระดบัตาํสุด หรือ

นอ้ยทีสุด แต่มีคนเกียวขอ้งดว้ยมากทีสุด) 

2)  ไปออกเสียงลงคะแนน (voting) ดว้ยตนเอง 

3)  ชกัชวนใหผู้อื้นสนทนาเรืองการบา้นการเมือง 

4)  ชกัชวนใหผู้อื้นใชสิ้ทธิออกเสียงใหผู้ส้มคัรรับเลือกตงัคนใดคนหนึง 

5)  ช่วยโฆษณาใหพ้รรคการเมืองหรือผูส้มคัรรับเลือกตงัดว้ยวิธีการต่าง ๆ กนั 

6)  ติดต่อแสดงความเห็นหรือขอ้เรียกร้องต่อเจา้หนา้ทีบา้นเมืองหรือนกัการเมือง 

7)  สนบัสนุนดว้ยการบริจาคเงินใหพ้รรคการเมือง หรือผูส้มคัรรับเลือกตงั 

8)  ติดตามการหาเสียงของนกัการเมืองบางคนหรือหลายคน 

9)  เขา้ช่วยผูส้มคัรรับเลือกตงัรณรงคห์าเสียง 

10)  เขา้เป็นสมาชิกพรรคโดยทาํงานใหพ้รรคการเมืองเป็นประจาํเสมอ 

11)  เขา้มีส่วนร่วมในการวางแผนของพรรค 

12)  ช่วยหาเงินเขา้เป็นกองทุนของพรรค 

13)  ส่งสมคัรเขา้แข่งขนัรับเลือกตงั เพือตาํแหน่งทางการเมือง 

14)  เขา้เป็นเจา้หนา้ทีของพรรค หรือไดรั้บการเลือกตงั (เป็นการเกียวขอ้งกบัการเมืองใน

ระดบัทีมากทีสุด แต่มีผูเ้กียวขอ้งโดยตรงนอ้ยทีสุด)  

2.1.3 ลกัษณะของการมส่ีวนร่วม 

ไพรินทร์ เตชะรินทร์ (2547, หนา้ 6) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพฒันา ดงันี 

1. ร่วมทาํการศึกษา คน้ควา้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึนในชุมชนตลอดจนความ

ตอ้งการของชุมชน 

2. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบ รวมทงัวิธีการพฒันาเพือแกไ้ขและลดปัญหาของชุมชน

หรือเพือสร้างสรรคสิ์งใหม่ทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความตอ้งการของชุมชน 

3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพือขจดัและแกไ้ขปัญหา

รวมทงัสนองความตอ้งการของชุมชน 

4. ร่วมตดัสินใจการใชท้รัพยากรทีมีอยา่งจาํกดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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5. ร่วมจดัหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและหน่วยงาน 

7. ร่วมปฏิบติัตามนโยบายแผนงานโครงการ และกิจกรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบาํรุงรักษาโครงการ และกิจกรรมทีไดท้าํไว ้

โดยเอกชนและรัฐบาลใหไ้ดป้ระโยชน์ไดต้ลอดไป 

เนตนิา โพธปิระสระ (2541 หนา้ 17) ไดส้รุปลกัษณะของการมีส่วนร่วมออกดงันี 

1. “การมส่ีวนร่วมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Formal-informal Participation) 

 1.1 การมีส่วนร่วมอยา่งเป็นทางการ เป็นการมีส่วนร่วมทีถูกตอ้งตามระบบขององค์กร

ซึงเป็นการมีส่วนร่วมตามหนา้ทีทีมีอิทธิพลต่อการเขา้ร่วมตามขอบเขตทีองคก์รไดว้างนโยบายไว ้ 

 1.2 การมีส่วนร่วมอยา่งไม่เป็นทางการเป็นการมีส่วนร่วมทีเกิดขึนอย่างไม่มีโครงสร้าง 

เป็นการร่วมตกลงกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ระหว่างพนกังานในบรรยากาศของความเป็นส่วนตวั

มากกว่า ลกัษณะการมีส่วนร่วมอยา่งเป็นทางการ  

2. การมส่ีวนร่วมทางตรงและทางอ้อม (Direct-indirect Participation) 

 2.1 การมีส่วนร่วมทางตรง เป็นการมีส่วนร่วมกนัโดยตรงทีสมาชิก หรือพนักงานใน

องคก์รไดมี้ส่วนร่วมโดยตรงแบบทนัที พนักงานแต่ละคนมีสิทธิและโอกาสทีจะแสดงการมีส่วน

ร่วมทีเกียวขอ้ง 

 2.2 การมีส่วนร่วมทางออ้ม เป็นการมีส่วนร่วมของพนกังานโดยผา่นทางตวัแทนพนกังาน 

Cohen and Uphoff ได้แบ่งลกัษณะการมส่ีวนร่วมเป็น 4 ด้าน คอื 

1.  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Participation n Decision-making) 

2.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั (Participation in Implementation) 

3.  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน ์(Participation in Benefits) 

4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation)  

สาํหรับการมีส่วนร่วมในดา้นต่าง ๆ นี นกัวิชาการสาขาต่าง ๆ มีจุดเน้นของการมีส่วนร่วม

แตกต่างกนัออกไป เช่น นกัรัฐศาสตร์จะใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ นกับริหาร

มกัจะเน้นถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และนักเศรษฐศาสตร์มกัจะเน้นการมีส่วนร่วมในผล 

ประโยชน์ แต่สาํหรับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลนัน ยงัไม่มีการศึกษาทีกวา้งขวางนักซึง 

Cohen and Uphoff ไดอ้ธิบายถึงการมีส่วนร่วม ดงันี 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การตดัสินใจชนิดนีเป็นศนูยก์ลางของการเกิดความคิดที

หลากหลาย มีการกาํหนดและประเมินทางเลือกตดัสินใจ เลือกเปรียบเทียบไดก้บัการวางแผนเพือ

นาํทางทีเลือกมาสู่การปฏิบติั สามารถแบ่งการตดัสินใจนีออกเป็น 3 ชนิด คือ 
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 1.1 การตดัสินใจช่วงเริมตน้ (Initial Decisions) เป็นการเริมตน้หาความตอ้งการจากคน

ในทอ้งถิน และวิธีการเขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการทีสาํคญั ขนัตอนนีมีความสาํคญัทีจะเลือกเอา

โครงการทีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนและมีความเป็นรูปธรรม โดยผา่นการใชก้ระบวนการตดัสินใจ 

ในระยะนีสามารถใหข้อ้มลูทีสาํคญัของทอ้งถินและป้องกนัความเขา้ใจทีอาจจะเกิดขึนและเสนอกล

ยทุธเ์พือแกไ้ขปัญหา ซึงคนในทอ้งถินสามารถเขา้มาเกียวขอ้งตงัแต่ช่วงเริมตน้โครงการทงัในเรือง

การเงิน การจดัสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการและสนบัสนุนโครงการที

จะนาํเขา้มา 

  1.2 การตดัสินใจในช่วงดาํเนินการ (On-going Decisions) คนในทอ้งถินอาจไม่ไดเ้ขา้

มามีส่วนร่วมในช่วงเริมตน้ แต่ถกูขอร้องใหเ้ขา้มาดาํเนินการเมือโครงการเขา้มา ความสาํเร็จในช่วง

นีเกิดขึนไดม้ากกว่าการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในช่วงเริมตน้ ซึงโครงการจะตอ้งคน้หาความ

ตอ้งการของบุคคลทีเขา้มามีส่วนร่วมในภายหลงันี และจัดลาํดบัความสาํคญัของโครงการและ

วิธีการดาํเนินโครงการทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูที้เขา้มามีส่วนร่วม 

 1.3 การตดัสินใจในช่วงปฏิบัติการ (Operational Decisions) เป็นความเกียวขอ้งใน

องคก์รเมือโครงการเขา้มามีการเชือมโยงโครงการเขา้มาสู่คนในทอ้งถิน มีการรวบรวมขององค์กร

ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งเพือกาํหนดกฎเกณฑ์สาํหรับปฏิบติักิจกรรมในโครงการ กรอบทีสมาชิกยึดถือ

ประกอบดว้ย การประชุมเพือจดัทาํนโยบาย การคดัเลือกผูน้าํทีจะมีอิทธิพลต่อองคก์ร 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัคนในทอ้งถินสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบติั แบ่งได ้เป็น 

3 ชนิด คือ 

 2.1 การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) สามารถดาํเนินการ

ไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ แรงงาน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และขอ้มลูข่าวสาร ทงัหมดนีเป็นแหล่งทรัพยากร

หลกัทีสาํคญัซึงมีอยูใ่นทอ้งถิน นาํมาใชเ้พือพฒันาโครงการ การส่งเสริมโดยใชแ้รงงานในทอ้งถิน

เป็นสิงทีดี การบริจาคเงินและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอืน ๆ แสดงใหเ้ห็นทิศทางทีชดัเจนของการมี

ส่วนร่วม สิงสาํคญัของการมีส่วนร่วมนี คือ การรู้ว่าใครเป็นผูส้นับสนุนและทาํอย่างไรโดยวิธีการ

สมคัรใจ การไดรั้บค่าตอบแทน หรือโดยการบีบบงัคบั การสนับสนุน เรืองทรัพยากรบ่อยครังที

พบว่ามีความไม่เท่าเทียมกนัและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั 

 2.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Project Demonstration And 

Co-ordination) คนในทอ้งถินสามารถรวมตวักนัในการปฏิบติังาน โดยการเป็นลูกจา้งหรือสมาชิก

ทีมทีปรึกษาหรือเป็นผูบ้ริหารโครงการ เป็นสมาชิกอาสา ซึงทาํหน้าทีประสานงานกิจกรรมของ

โครงการ มีการฝึกอบรมใหรู้้เทคนิคการปฏิบติังานในโครงการสาํหรับผูเ้ขา้มาบริหาร หรือประสาน 

งาน วิธีนีนอกจากจะเพิมความไวว้างใจให้กบัคนในทอ้งถินแลว้ยงัช่วยให้เกิดความตระหนักถึง
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ปัญหาของตนเองอีกดว้ย อีกทงัยงัทาํให้เกิดการสือสารขอ้มูลภายใน และไดรั้บคาํแนะนาํซึงเป็น

ปัญหาของคนในทอ้งถิน ตลอดจนผลกระทบทีไดรั้บเมือโครงการเขา้มา 

 2.3 การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ (Enlistment) การขอความร่วมมือไม่จาํเป็น 

ตอ้งมีผลประโยชน์เขา้มาเกียวขอ้ง แต่พิจารณาจากขอ้เท็จจริงทีว่า ผลเสียทีตามมาหลงัจากนาํโครง 

การเขา้มา และผลทีเกิดกบัคนในทอ้งถินทีเขา้ร่วมในโครงการ 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นสิงทีเกิดขึนมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจซึงไม่

ควรมองขา้มไป การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได ้3 ชนิด คือ 

 3.1 ผลประโยชน์ดา้นวตัถุ (Material Benefits) เป็นความตอ้งการขนัพืนฐานของบุคคล

เช่น เป็นการเพิมการบริโภค รายได ้และทรัพยสิ์น แต่สิงเหล่านีอาจจะทาํใหก้ารสรุปขอ้มูลลม้เหลว

ได ้ซึงควรวิเคราะห์ใหไ้ดว้่าใครคือผูมี้ส่วนร่วม และดาํเนินการใหเ้กิดขึน 

  3.2 ผลประโยชน์ด้านสังคม (Social Benefits) เป็นความต้องการขันพืนฐานด้าน

สาธารณะ ไดแ้ก่ บริการหรือความพึงพอใจการสาธารณูปโภค การเพิมโครงการพฒันาทอ้งถินโดยใช้

รูปแบบการผสมผสานเพือเพิมคุณภาพชีวิตใหก้บัคนยากจน จึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดการมีส่วน

ร่วมในผลประโยชน์ทงัในเรืองปริมาณ การแบ่งผลประโยชน ์และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 

 3.3 ผลประโยชน์ดา้นบุคคล (Personal Benefits) เป็นความปรารถนาทีจะเขา้มาเป็น

สมาชิกกลุ่มหรือไดรั้บการคดัเลือกเขา้มา เป็นความตอ้งการอาํนาจทางสงัคมและการเมือง โดยผ่าน

ความร่วมมือในโครงการ ผลประโยชน์สาํคญัทีไดจ้ากโครงการมี 3 ชนิด คือ ความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเอง อาํนาจทางการเมือง และความรู้สึกว่าตนเองทาํงานมีประสิทธิผล การมีส่วนร่วมในผล 

ประโยชน์ควรศึกษาผลเสียทีจะเกิดขึนตามมาภายหลงัด้วย เพราะอตัราการมีส่วนร่วมในผล 

ประโยชน์มีความแตกต่างกนั จะเป็นขอ้มลูทีสาํคญัในการวางนโยบายหลกัทีเกียวขอ้งว่าจะใหใ้ครมี

ส่วนร่วม หากผลทีออกมาตรงกนัขา้มกบัความคาดหวงั จะไดแ้กไ้ขเพือหาแนวทางทีมีความเป็นไป

ไดใ้นการวางรูปแบบใหม่ 

4. Cohen and Uphoff (อา้งถึงใน จรัญญา บรรเทิง, 2548) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

เป็นส่วนทีมีการเขียนเป็นรายงานไวน้อ้ย สามารถประเมินโครงการได ้2 รูปแบบคือ การมีส่วนร่วม

ทางตรง และการมีส่วนร่วมทางออ้ม การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าทีจาก

ส่วนกลางมากกว่าคนในทอ้งถิน ซึงทาํหนา้ทีประเมินผลดา้นงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคล

ทีมีต่อโครงการ ประเมินว่ามีผูเ้ห็นดว้ยกบัโครงการหรือไม่ ผูที้มีส่วนร่วมไดแ้ก่ใครบา้ง มีส่วนร่วม

โดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสือต่าง ๆ หรือผ่านตวัแทนทีเลือกเขา้ไปอย่างไร และทาํ

อยา่งไร ความคิดเห็นต่าง ๆ จึงจะไดรั้บการนาํไปใชป้ระโยชน ์

เจิมศักดิ ปินทอง (2539, หน้า 11-13) ไดก้ล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พฒันาชนบท ว่ามี 4 ขนัตอน คือ  
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1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา 

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

3) การมีส่วนร่วมในการลงทุน และปฏิบติังาน 

4) การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล 

กิตติชัย การโสภา (2536, หน้า 37) ไดส้รุป การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัหลกั 

สูตรทอ้งถิน ออกเป็น 10 ลกัษณะ คือ  

1)  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด  

2)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  

3)  การมีส่วนร่วมในการวางแผน  

4)  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ  

5)  การมีส่วนร่วมในการควบคุมหรือตรวจสอบ  

6)  การมีส่วนร่วมในการเสียสละเงิน  

7)  การมีส่วนร่วมในการเสียสละแรงงาน  

8)  การมีส่วนร่วมในการเสียสละวสัดุอุปกรณ์  

9)  การมีส่วนร่วมในการประชุม  

10) การมีส่วนร่วมเป็นวิทยากร  

ชูชาต ิพ่วงสมจติร์ ไดก้ล่าวว่า แนวความคิดของการมีส่วนร่วมขึนอยูก่บัระดบัความสมคัร

ใจแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ  

ระดับที 1 การมีส่วนร่วมโดยสมคัรใจ เป็นการมีส่วนร่วมทีเกิดขึนจากการริเริมของ

ประชาชนเอง  

ระดบัที 2 การมีส่วนร่วมโดยการชกันาํ เป็นการมีส่วนร่วมทีเกิดจากการชกันาํจากภายนอก

หรือจากชนชันนํา โดยอาศยัความแกรงใจทีประชาชนอาจจะมีผลต่อบุคคลทีนับถือ หรือจาก

เจา้หนา้ทีของรัฐ หรืออาจจะใชสิ้งล่อใจทีเป็นผลตอบแทนทางวตัถุ หรือจิตใจกระตุน้ให้ประชาชน

เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา  

ระดบัที 3 การมีส่วนร่วมโดยการบงัคบั เป็นการมีส่วนร่วมทีเกิดการใชอ้าํนาจทีเหนือกว่า

ไปใชบ้งัคบัหรือระดมประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา 

ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ลกัษณะของการมีส่วนร่วมควรจาํแนกออกเป็น 4 ระดบั คือ  

1. การมีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ เป็นการร่วมกลุ่มของประชาชนโดยอิสระไม่มี

กฎหมาย ระเบียบ ประเพณีและขอ้ตกลงรองรับ ซึงเขา้มารวมตวักนัดว้ยความเต็มใจ เพือตอบสนอง

ความตอ้งการทางสงัคมหรือดาํเนินการตามความสนใจทีเหมือนกนัของสมาชิก  
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2. การมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการ การมีส่วนร่วมโดยมีกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีและ

ขอ้ตกลงร่วมกนัรองรับ การมีส่วนร่วมอยา่งเป็นทางการโดยกลุ่มบุคคล ไดแ้ก่ สมาคมครูผูป้กครอง  

3. การมีส่วนร่วมโดยตรง เป็นการมีส่วนร่วมรับผดิชอบโดยตรง มีอาํนาจในการตดัสินใจ  

4. การมีส่วนร่วมทางออ้ม เป็นการมีส่วนร่วมในลกัษณะการเป็นตวัแทนไม่มีอาํนาจในการ

ตดัสินใจ  

สรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมสามารถแบ่งเป็น 4 ลกัษณะ คือ  

1. การมีส่วนร่วมคิด  

2. การมีส่วนร่วมคิด และร่วมตดัสินใจ  

3. การมีส่วนร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วมปฏิบติั  

4. การมีส่วนร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั และร่วมติดตามประเมินผล  

สรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง ความรู้สึกร่วมของบุคคลหนึงทีอยูใ่นกลุ่ม 

องคก์ร หรือชุมชน ซึงเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลนนักระทาํกิจกรรมไดส้าํเร็จตามจุดมุ่งหมายและเกิด

ความรู้สึกร่วมรับผดิชอบในการกระทาํกิจกรรมนนั ๆ  การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นกระบวน 

การซึงประชาชน หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสแสดงทศันะ และเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที

มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทังมีการนําความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการ

พิจารณากาํหนดนโยบายและการตดัสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการ

สือสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสือสารสองทาง ทงัอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึง

ประกอบไปดว้ยการแบ่งสรรขอ้มลูร่วมกนัระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความ

สามคัคีในสังคมทงันี เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเพิมคุณภาพของการตดัสินใจ 

การลดค่าใชจ่้ายและการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ และทาํให้ง่ายต่อการนาํไปปฏิบติั อีก

ทงัช่วยหลีกเลียงการเผชิญหนา้ใน ช่วยใหเ้กิดความน่าเชือถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบ

ความห่วงกงัวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน รวมทงั เป็นการพฒันาความเชียวชาญ

และความคิดสร้างสรรคข์องสาธารณชน 

 

2.2 ทฤษฎกีารมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นกลไกสาํคญัเสมือนหัวใจในระบอบประชาธิปไตย โดย

เป็นการกระทาํทีมีผลต่อการได้มาซึงจาํนวนทางการเมือง หรืออาํนาจปกครองและการพน้จาก

อาํนาจ รวมทงัมีผลต่อนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายของรัฐ จึงขอนาํเสนอแนวคิดการมีส่วน

ร่วมทางการเมือง ใน 7 ประเดน็ คือ ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง, แบบแผนของการ

เขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง, รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง, ขนัตอนการมีส่วนร่วมทางการ
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เมือง, ระดบัและลกัษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง, การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, 

กรรมวิธีในการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัจจัยทีเอือต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน ดงันี  

2.2.1 ความหมายของการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง 

นกัรัฐศาสตร์หลายท่านไดอ้ธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไวด้งันี 

สานิตย์ บุญชู (2542, หนา้ 7) ไคก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้กล่าวคือ ชุมชน

ใดทีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมมากเท่าใด ก็จะทาํใหก้ารพฒันาชุมชนนันสามารถ

เป็นไปไดโ้ดยสะดวกและสามารถดาํเนินไปสู่เป้าหมายทีวางไวไ้ด ้ทงันีโดยมีความเชือพืนฐานทีว่า 

คนมีศักยภาพในการเปลียนแปลงคุณค่าของความคิดและสมรรถภาพของคนเรานันจะไม่มี

ความหมาย ถา้หากขาดการมีส่วนร่วมกบับุคคลอืน 

ไมยรอน ไวยเนอร์ (Myron Weiner) ไดอ้ธิบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง 10 กรณี คือ 

กรณีที 1 การกระทาํเพือสนบัสนุนหรือเรียกร้องกบัผูน้าํของรัฐบาล ในระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยและเผด็จการก็ได ้เช่น การชุมนุมคดัคา้นหรือสนับสนุนการกระทาํของรัฐบาล 

การออกเสียงประชามติ หรือการวดัมติมหาชน หรือการทาํโพล (Pole) ทีแสดงให้เห็นว่า เป็น

ความเห็นของมหาชน อนัจะมีผลต่อการคดัคา้นหรือสนับสนุนการทาํงานของรัฐบาลและสร้าง

ความชอบธรรมใหแ้ก่รัฐบาล 

กรณีที 2 ความพยายามทีจะสร้างผลกระทบต่อการดาํเนินการของรัฐบาลหรือการเลือกตงั

ผูน้าํรัฐบาล เช่น การทีสือและประชาชนแสดงความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์การทาํงานของรัฐบาล

หรือปรับคณะรัฐมนตรี 

กรณีที 3 การกระทาํของพลเมืองของรัฐบาลตามทีกฎหมายกาํหนด เช่น การออกเสียง

เลือกตงั การเขา้ชือเสนอกฎหมาย การร่วมชุมนุม และการยืนขอ้เรียกร้องในเรืองต่าง ๆ โดยไม่ขดั

ต่อกฎหมาย 

กรณีที 4 การมีส่วนร่วมโดยการมีตัวแทน (Representation) ซึงประชาชนตอ้งออกเสียง

เลือกตงัตวัผูแ้ทนทาํหนา้ทีแทนตน 

กรณีที 5 การกระทาํอนัแสดงถึงความรู้สึกแปลกปลอม (Alienation) ทีทาํให้ขาดความ

สนใจ และขาดการกระทาํได ้ซึงการไม่กระทาํทีมาจากความรู้สึกแปลกปลอมนันอาจก่อให้เกิดผล

ทางการเมืองตามมา แต่ตอ้งพิจารณาให้ไดว้่าการไม่กระทาํอนัใด เกิดจากความรู้สึกแปลกปลอม

เป็นการมีส่วนร่วม และการไม่กระทาํในกรณีอืน ๆ ไม่เป็นการมีส่วนร่วม 

กรณีที 6 การกระทาํทีแสดงถึงความตืนตวัทางการเมือง ทงัทีตืนตวัทางการเมืองมากและ

ตืนตวัทางการเมืองนอ้ย เช่น ผูส้มคัรรับเลือกตงัหรือผูที้สมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ผูที้ไม่ไป
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ลงคะแนนแต่ก็ชอบวิพากษว์ิจารณ์ หรือถกเถียงเรืองการบา้นการเมืองกบัเพือนบา้น หรือผูที้แสดง

ทางความคิดเห็นทางการเมือง หรือผูที้สนใจข่าวสารทางการเมืองผา่นทางสือต่าง ๆ  

กรณีที 7 การมีส่วนร่วมในทางการเมือง เป็นการกระทาํทางการเมืองทงัทีมีความต่อเนือง

และเป็นครังคราว ซึงรวมถึงการกระทาํทางการเมืองทีใช้ความรุนแรงด้วย เช่น การสมคัรรับ

เลือกตงั การติดตามข่าวสารทางการเมือง การก่อจลาจล สร้างความวุ่นวาย เป็นตน้ 

กรณีที 8 การกระทาํทีประสงค์จะมีอิทธิพลต่อผูน้าํทางการเมืองและการมีอิทธิพลต่อการ

ปฏิบติัการและการดาํเนินการของขา้ราชการไดด้ว้ย 

กรณีที 9 การมีส่วนร่วม มิใช่การดาํเนินการ ทีมีผลกระทบต่อการเมืองในระดบัชาติเท่านัน 

แต่เป็นกิจกรรมทางการเมือง ทีมีผลกระทบต่อการเมือง ทงัในระดบัทอ้งถินและระดบัชาติ 

กรณีที 10 การปฏิบติัทางการเมือง ซึงเป็นเรืองทีอาจต่างกนัได ้ตามกาลเวลาและสถานที 

เช่น วนัหนึงอาจนบัว่าเป็นการมีส่วนร่วมในทางการเมือง แต่อีกวนัเวลาหนึงอาจจะไม่เป็น หรือใน

พืนทีหนึงอาจถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในทางการเมือง แต่ในอีกพืนทีหนึงอาจถือว่าไม่เป็นก็ได ้

และไดส้รุปความหมาย “การมีส่วนร่วมในทางการเมือง” (Political Participation) ว่า หมาย 

ถึง การกระทาํใด ๆ ก็ตามทีเกิดขึนโดยความเต็มใจ ไม่ว่าจะประสบความสาํเร็จหรือไม่ไม่ว่าจะมี

การจดัอยา่งเป็นระเบียบ หรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดขึนเป็นครังคราวหรือต่อเนืองกนั จะใชว้ิธีทีถูก 

ตอ้งตามกฎหมาย หรือไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย เพือผลในการทีจะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของ

รัฐ หรือต่อการบริหารงานของรัฐ หรือต่อการเลือกผูน้าํทางการเมืองของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นใน

ระดบัทอ้งถิน หรือระดบัชาติก็ตาม 

จกัร พนัธ์ุชูเพชร (2548, หนา้ 194) ไดใ้หนิ้ยาม “การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Par 

ticipation) หมายถึง การทีประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ กาํหนดนโยบาย และกิจการ

ทางการเมืองของรัฐบาล เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร การสร้าง

อิทธิพลต่อการดาํเนินการของรัฐบาล และการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เป็นตน้ การมีส่วน

ร่วมทางการเมืองจึงมีความสาํคญัต่อการเมืองมาก โดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ทีถือว่าเป็นสิงทีประชาชนทวัไปสามารถกระทาํไดอ้ยา่งเต็มทีและกวา้งขวาง” 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงอาจใช้เป็นปัจจัยหนึงในการพิจารณาว่า ประเทศมีการ

ปกครองในระบอบใด เพราะหากเป็นระบอบเผด็จการ ประชาชนมกัถูกกาํหนดบทบาทให้อยู่ใน

ขอบเขตทีจาํกัด โดยเฉพาะบทบาททางการเมือง แต่ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น

ประชาธิปไตยทางตรงหรือทางออ้ม ก็จะมีการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง

ใหม้ากทีสุด เช่น การกระจายอาํนายจากส่วนกลาง (Decentralization) ทีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้

มีส่วนร่วมในการปกครอง เพือใหก้ารตดัสินใจดาํเนินนโยบายสามารถเกิดขึนในระดบัทอ้งถินอนั

หมายถึง การกาํหนดนโยบายสาธารณะในระดบัรากหญา้ (Grass - roots)  
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ปริญญา เทวานฤมติรกุล (2545, หนา้ 8) ไดใ้หนิ้ยาม การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง 

“สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในเรืองใดเรืองหนึง มกักล่าวรวม ๆ กบัคาํว่า

สิทธิทางการเมือง เช่น การเลือกตงั ก็นับว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิการมีส่วนร่วมนี

ถือเป็นสิทธิประเภททีไม่ใช่เสรีภาพ เนืองจากตอ้งอาศยัรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอืนรับรองหรือ

ก่อตงัให้ และตอ้งอาศยัรัฐดาํเนินการบางประการให้ประชาชนถึงจะสามารถมีส่วนร่วมในเรือง 

นนั ๆ ได”้  

จรญ สุภาพ (หน้า 52 –53) ได้ให้ความหมายของประชาธิปไตยไวว้่า “ประชาธิปไตย

หมายถึง การปกครองโดยหมู่ชนหรือประชาชน ประชาธิปไตยอาจแยกออกเป็น 2 คาํ คือ “ประชา” 

หมายถึง “ประชาชน” อาํนาจอธิปไตย หมายถึง “อาํนาจสูงสุดของแผน่ดิน” เมือรวมกนัจึงหมายถึง 

“การปกครองทีอาํนาจสูงสุดเป็นของประชาชนหรือมาจากประชาชน” ประชาธิปไตยจึงมีความ 

หมายทงัในรูปแบบและหลกัในการปกครองตลอดถึงการดาํรงชีวิตร่วมกนัของมนุษย ์ในแง่ของการ

ปกครอง มุ่งถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาํหนดนโยบายอนัเกียวกบัประโยชน์ส่วนตน

และส่วนรวม ในแง่ของการดาํรงชีวิต หมายถึงการยอมรับเสรีภาพ ความสาํคญั และประโยชน์ซึง

กนัและกนั โดยมีเหตุผลเป็นเครืองนาํทาง เพือความผาสุกร่วมกนั และประชาธิปไตยมีทังความ 

หมายอยา่งแคบและอยา่งกวา้ง อยา่งแคบ หมายถึง “ประชาชนมีอาํนาจปกครองตนเอง” อย่างกวา้ง 

หมายถึง “วิถีชีวิตอีกแบบหนึงซึงมีแบบแผนแห่งพฤติกรรมในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม”  

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง เป็นการกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ประชาชน ตามความสมคัรใจในสงัคมการเมืองทีจะเลือกทาํ และถกูตอ้งตามกฎหมาย ซึงมีจุดหมาย

ทงัทางตรงและทางออ้ม ทีตอ้งการมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย หรือดาํเนินการของรัฐบาล ไม่

ว่าจะเป็นในระดบัทอ้งถินหรือระดบัชาติก็ตาม ซึงอาจเป็นกิจกรรมง่าย ๆ เช่น การพูดคุยถกเถียง

ปัญหาทางการเมือง การไปเลือกตงั หรือการสมคัรรับเลือกตงั เป็นต้น ซึงการกระทาํอาจจะผิด

กฎหมายหรือถูกตอ้งตามกฎหมาย อาจใช้ความรุนแรง หรือไม่ใชค้วามรุนแรง อาจจะสําเร็จผล

หรือไม่สาํเร็จผล หรือกระทาํโดยความสาํนึกทางการเมือง หรือถกูชกัจูงระดมพลงัก็ได ้ 

2.2.2 แบบแผนของการเข้ามส่ีวนร่วมทางการเมอืง 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองอาจดาํเนินการได ้2 แบบ คือ 

1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเป็นอิสระ (Autonomous PoliticalParticipation) หมาย 

ถึง การทีประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการแสดงความคิดเห็น ในการตดัสินนโยบาย

ต่าง ๆ ดว้ยความพึงพอใจเป็นการส่วนตวัและเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ เช่น การไปใชสิ้ทธิออก

เสียงเลือกตงัอย่างเสรี โดยไม่ไดรั้บอิทธิพลจากใคร โดยใชว้ิจารณญาณของตนแลว้เห็นว่า ตนมี
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ศกัยภาพพอทีจะก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางการเมืองได ้ประกอบกบัการเลง็เห็นผลประโยชน์ที

จะเกิดขึนจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองดงักล่าว  

2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการถูกปลุกระดม (Mobilized Political Participation) 

หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนทีไม่ไดเ้กิดจากเจตจาํนงของตวัเอง แต่เกิดจากการถูกปลุก

ระดมใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง ประชาชนจะไดรั้บอิทธิพลจากผูน้าํทางความคิด (Opinion 

Leader) เช่น หวัคะแนน ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เป็นตน้ โดยไดรั้บการชกัจูง หว่านลอ้ม โน้ม

นา้ว โฆษณา ชกัชวนใหเ้ขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองจากกลุ่มคนบางกลุ่ม อาจเป็นการขู่เข็ญ บงัคบั 

จูงใจ หรือใชอิ้ทธิพลทางวตัถุ ทงันีเพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคที์ผูป้ลุกระดมตอ้งการ 

มิติทีเกียวกบัรูปแบบทีเป็นทางการ (ถูกกฎหมาย) และไม่เป็นทางการ (ไม่ถูกกฎหมาย) 

(Conventional or Unconventional) 

1) แบบทีเป็นทางการ : การอ่านหนงัสือพิมพ ์สนใจข่าวการเมือง ถกกนัในสภากาแฟ หรือ

อาจเริมตงัแต่ความสนใจพรรคการเมืองพรรคหนึง การไปช่วยพรรคการเมืองหาเสียง การติดต่อโดย 

ตรงกบันกัการเมือง การไปใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตงัตลอดจนสมคัรเขา้รับเลือกตงัเอง นอกจากนียงั

รวมถึงการทาํประชาพิจารณ์ การทาํประชามติ และการรวมกลุ่มกนัเป็นประชาสงัคม 

2) แบบทีไม่เป็นทางการ : มกัจะมีการใชค้วามรุนแรงทางการเมืองร่วมดว้ย เช่น การก่อ

จลาจล สงครามกลางเมือง (Internal war) ตลอดจนการปฏิวติั (Revolution) การลอบสังหาร การ

ทาํลายทรัพยสิ์นราชการ การทาํรัฐประหาร (Coup d’ etat)  

2.2.3 รูปแบบการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง สามารถกระทาํไดห้ลายรูปแบบ ภายใตว้ตัถุประสงค์ทีจะมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจของรัฐ หรือเลือกผูน้าํโดยรูปแบบ หรือวิธีการ และขอบเขต หรือจาํนวน

และกลุ่มของผูมี้ส่วนร่วมทางการเมืองจะเพิมมากขึนหารรัฐและประชาชนมีสมรรถนะทางการเมือง

เศรษฐกิจและสังคม อยู่ในระดบัทีสามารถรองรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนันได ้ซึงในสังคม

ประชาธิปไตยจะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองไดห้ลายรูปแบบ ดงันี 

1. การใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตัง (Suffrage) การใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตัง

ปรากฎขึนอยา่งเป็นรูปธรรมเมือศตวรรษที 20 ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมือประธานาธิบดีแอนดรู 

แจ็คสัน (Andrew Jackson) แสดงความคิดเห็นทีเรียกว่า ประชาธิปไตยแนวแจ็คสัน (Jacksonian 

Democracy) โดยถือหลกัว่า บุคคลทุกคนในฐานะพลเมืองของรัฐ (Citizen) ควรมีความเสมอภาค

เท่าเทียมกบับุคคลอืน ในการใชสิ้ทธิทางการเมือง และบุคคลทุกคนควรมีโอกาสในการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางการเมืองทอ้งถินและของชาติ การเลือกตงัถือเป็นปัจจยัพืนฐานทีสาํคญัของการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทีเนน้ว่าอาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน การใชสิ้ทธิเลือกตงั
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จึงเป็นการแสดงออกซึงความเป็นเจ้าของอาํนาจประชาธิปไตย แต่ดว้ยเหตุผลทางการเมืองและ

เพือให้เกิดผลดีต่อการเลือกตงั จึงตอ้งมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์บางประการเกียวกบัผูมี้สิทธิออก

เสียงเลือกตงั เช่น สญัชาติ อาย ุสภาพทางจิตใจ และถินทีอยู ่เป็นตน้ 

2. การมีร่วมทางการเมืองผา่นพรรคการเมือง (Political Party) พรรคการเมืองถือเป็นสถาบนั 

ทางการเมืองทีทาํหนา้ทีสาํคญัในการเชือมต่อระหว่างประชาชนกบัรัฐบาลเป็นช่องทางทางการเมือง

ทีทาํใหป้ระชาชนสามารถขึนมาเป็นผูป้กครองไดอ้ยา่งชอบธรรม เพราะพรรคการเมืองเป็นองค์การ 

ทีเกิดขึนจากการรวมตวัของประชาชนทีมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกนักบัวตัถุประสงคที์จะใหพ้รรค

การเมืองของตน เขา้ไปเป็นรัฐบาลหรือมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ โดยการแข่งขนักบัพรรค

การเมืองอืนในระบบการเลือกตงั 

3. การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) กลุ่มผลประโยชน์

คือ กลุ่มของประชาชนทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน มารวมตวักันเพือสร้างอิทธิพลให้รัฐบาลดาํเนิน

นโยบายไปในทิศทางทีกลุ่มตอ้งการ เช่น สมาคมชาวไร่ออ้ย และสมาคมนายจา้ง เป็นตน้ ในระบอบ 

ประชาธิปไตยประชาชนจึงสามารถใชเ้วทีของกลุ่มผลประโยชน์เป็นช่องทางในการเขา้ไปมีส่วน

ร่วมทางการเมืองได้ โดยการสร้างอาํนาจในการต่อรองกับรัฐบาล ส่วนวิธีการสร้างอิทธิพลให้

รัฐบาลยอมกระทาํตามทีกลุ่มของตนตอ้งการนนั มีไดห้ลายรูปแบบ เช่น การเขา้พบเจา้หน้าทีหรือ

ผูน้าํทางการเมืองได ้เพือสร้างอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายของรัฐบาลหรือ การชุมนุมโดยสงบ

เพือสร้างกระแสกดดนัไปยงัคณะรัฐบาลและบางครังอาจใชว้ิธีการรุนแรงเพือให้เกิดผลกระทบต่อ

การตดัสินใจนโยบายของรัฐบาล เป็นตน้ 

นรินทร์ชัย พฒันพงศา (2546) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการมีส่วมร่วมทางการเมืองทางตรงของ

ประชาชนในปัจจุบนัไวด้งันี 

1) การแสดงประชามต ิ(Referendum) คือการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและ

การตดัสินใจทีจะรับหรือไม่รับกฎหมาย ซึงจะออกผลบงัคบัให้แก่ตนทีผ่านการพิจารณาของสภา

เป็นขนัตน้มาแลว้ ประชามตินีอาจจะมีทังแบบบงัคับใช ้ประชาชนตอ้งแสดงประชามติและไม่

บงัคบัใหต้อ้งแสดงประชามติก็ได ้ขึนอยูว่่าความจาํเป็นมากนอ้ยเพียงใด 

2) การริเริมให้เสนอกฎหมาย (Initialive) เกิดขึนในสวิสเป็นเวลานานแลว้ ได้แก่การ

ชุมนุมของผูมี้สิทธิเลือกตงัเหมือนกบัวิธีแบบประชุมชาวเมืองในสหรัฐอเมริกา แต่เป็นการเสนอ

กฎหมายรูปแบบจะเป็นการทาํคาํร้อง และลงมติในบตัรเลือกตงั จุดประสงค์ของการริเริมให้เสนอ

กฎหมายนีเพือใหป้ระชาชนไดผ้า่นกฎหมายบางอยา่ง ไม่ตอ้งฟังความคิดเห็นของสภา 

3) การเลอืกออกใหม่ (Recall) เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีอาํนาจในการปลดอาํนาจ

หนา้ทีของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลได ้เมือเห็นว่าผูน้นัไม่ดาํเนินการตามความตอ้งการของประชาชน

หรือปฏิบติัตนไม่สมควร แต่จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทีมาจากการเลือกตงั 
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4) การ่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ (Plebiscite) เป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจในปัญหาทีสําคญั เมือรัฐบาลไม่สามารถตดัสิน

ปัญหานนั ๆ ได ้ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึง เป็นกิจกรรมทีกระทาํโดยสมคัรใจของแต่ละบุคคลใน

กิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดถึงการลงคะแนนเสียงเป็นสมาชิก และกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบักลุ่ม 

ทางการเมือง เช่น ความเคลือนไหวของนกัการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ สถาบนัทางการเมืองอีกทงั

กิจกรรมทีไม่เป็นทางการ เช่น การอภิปรายทางการเมือง หรือร่วมชุมชุนเพือรับฟังเหตุการณ์ความ

เป็นไปทางการเมือง การชกัชวนทางการเมืองของเจา้หน้าทีของทางราชการ หรือสมาชิกทาง

การเมืองนนัการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

1) การมส่ีวนร่วมโดยตรง เป็นลกัษณะทีประชาชนเป็นผูด้าํเนินการปกครองตนเองโดยตรง 

เช่น การบริหาร กาํหนดนโยบาย และการตดัสินใจในการดาํเนินงานดว้ยตนเอง  

2) การมส่ีวนร่วมโดยทางอ้อม เป็นลกัษณะทีประชาชนเขา้มีส่วนร่วม แต่มิไดเ้ป็นผูด้าํเนิน 

การปกครองตนเองโดยตรง โดยการเลือกตงัตวัแทนของประชาชนเขา้ไปทาํหน้าทีเปิดโอกาสให้

ประชาชนเลือกตงัโดยเสรี แต่กาํหนดกลไกเพือให้ประชาชนสามารถเขา้ควบคุมตามความเคลือน 

ไหวของฝ่ายปกครอง เพือให้การปกครองเป็นไปตามความตอ้งการของประชาชน การเขา้มีส่วน

ร่วมทางการเมืองจึงเป็นรูปแบบหลกั 4 แบบคือ 

 1) การใชสิ้ทธิเลือกตงัเป็นกิจกรรมของแต่ละคน ซึงอาจนบัไดว้่าเป็นเครืองมือทีสาํคญั

ยงิในการควบคุมรัฐบาล 

 2) การรณรงคห์าเสียงเป็นการเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองในลกัษณะเดียวกบัการใชสิ้ทธิ

เลือกตงั ซึงประชาชนพึงมีต่อผลการเลือกตงั การรณรงค์จากหาเสียงนีเป็นกิจกรรมทีค่อนขา้งขาก

เมือเปรียบเทียบกบัการไปใชสิ้ทธิเลือกตงั 

 3) การรวมเป็นกลุ่มหรือองค์กร เพือแกไ้ขปัญหาสังคม โดยใชอิ้ทธิเขา้ดาํเนินการต่อ

การดาํเนินกิจกรรมของรัฐบาล ในรูปแบบทีมีเป้าหมายและวิธีการทีแน่นอน และเป็นรูปแบบทีมี

อิทธิพลต่อรัฐบาลมาก 

 4) การติดต่อเป็นการเฉพาะ เป็นการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนราย 

บุคคลทีไปติดต่อกบัเจา้หนา้ทีของรัฐ หรือขา้ราชการ เพือแกไ้ขปัญหาเฉพาะบุคคลหรือครอบครัว

ซึงรูปแบบนีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินการของรัฐบาลนอ้ยมาก 

2.2.4 ขันตอนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง  

โกวทิย์ พวงงาม (2545, หน้า 8) ไดส้รุปถึงการมีส่วนร่วมทีแทจ้ริงของประชาชน ในการ

พฒันา ควรจะมี 4 ขนัตอน คือ 
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1. การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละทอ้งถิน กล่าวคือ ถา้

หากชาวชนบทยงัไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหา ในทอ้งถินของตนเป็น

อยา่งดีแลว้ การดาํเนินงานต่าง ๆ เพือแกปั้ญหาของทอ้งถินย่อม ไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะ

ไม่เขา้ใจและมองไม่เห็นถึงความสาํคญัของการ ดาํเนินงานเหล่านนั 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดาํเนินงาน เป็นขัน 

ตอนทีจะช่วยใหช้าวชนบทรู้จกัวิธีการคิด การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล รู้จกัการ นาํเอาปัจจยัข่าวสาร

ขอ้มลูต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผน 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบติังาน แมช้าวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐานะยากจน 

แต่ก็มีแรงงานของตนทีสามารถใช้เขา้ร่วมได ้การร่วมลงทุนและปฏิบติังาน จะทาํให้ชาวชนบท

สามารถคิดตน้ทุนดาํเนินงานไดด้ว้ยตนเอง ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้การดาํเนิน กิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถา้หากการติดตามงานและ ประเมิน 

ผลงานขาดการมีส่วนร่วมแลว้ชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบดว้ยตนเองว่างานทีทาํ ไปนันไดรั้บผลดี 

ไดรั้บประโยชน์หรือไม่อยา่งใด การดาํเนินกิจกรรมอยา่งเดียวกนัใน โอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบ

ความยากสาํบาก 

นอกจากนี สํานักมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ, กระทรวง ศึกษาธิการ

สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวทิยาลยั (2545, หนา้ 116) ยงัไดก้ล่าวถึง การมีส่วนร่วม

ในขนัตอนของการพฒันา 5 ขนั ดงันี 

1.  ขนัมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจน กาํหนด

ความตอ้งการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจดัลาํดบัความสาํคญัของความ ตอ้งการ 

2.  ขนัมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนด นโยบาย

และวตัถุประสงค์ของโครงการ กาํหนดวิธีการและแนวทางการดาํเนินงาน ตลอดจนกาํหนด

ทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรทีใช ้

3.  ขนัมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานพฒันา เป็นขนัตอนทีประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง

ประโยชน์โดยการสนบัสนุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเขา้ร่วมบริหารงาน ประสานงาน

และดาํเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

4.  ขนัการมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นขนัตอนทีประชาชนมีส่วน

ร่วมในการรับผลประโยชน์ทีพึงได้รับจากการพฒันาหรือยอมรับผลประโยชน์อนัเกิดจากการ

พฒันาทงัดา้นวตัถุและจิตใจ 

5.  ขนัการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันา เป็นขนัทีประชาชนเขา้ร่วม ประเมินว่า

การพฒันาทีไดก้ระทาํไปนนัสาํเร็จดามวตัถุประสงคเ์พียงใด 
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2.2.5 ระดับและลกัษณะการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง  

สมบัต ิธํารงธัญวงศ์ (2550 หน้า 325 – 334) ไดแ้บ่งระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

บุคคล เริมตน้จากระดบัตาํสุด คือ การไม่สนใจทางการเมือง และระดบัสนใจการเมืองแบ่งเป็นขนั

จากตาํสุดไปสู่สูงสุด 14 ระดบั ดงันี คือ 

1. การแสดงความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง 

2. การใชสิ้ทธิเลือกตงั 

3. การริเริมพดูคุยทางการเมือง 

4. การชกัจูงผูอื้นใหเ้ลือกตงัผูที้ตนสนบัสนุน 

5. การติดสติกเกอร์เพือแสดงการสนบัสนุน 

6. การติดต่อกบันกัการเมืองและผูน้าํทางการเมือง 

7. การบริจาคเงินสนบัสนุนทางการเมือง 

8. การร่วมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง 

9. การร่วมรณรงคท์างการเมือง 

10. การเป็นสมาชิกสาํคญัของพรรคการเมือง 

11. การร่วมประชุมแกนนาํพรรค 

12. การร่วมระดมทุน  

13. การเสนอตวัเป็นผูแ้ข่งขนัทางการเมือง 

14. การดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

จากคุณลกัษณะของระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง สามารถจดัลาํดบัขนัของการเกียว 

พนัทางการเมืองซึงพิจารณาจากคุณลกัษณะการกระทาํทางการเมือง จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของบุคคล จะเริมตน้จากระดับตาํสุดคือ ไม่สนใจทางการเมือง ไปสู่การสนใจทาง

การเมืองของบุคคลถึงระดบัสูงสุด 

การวดัหรือดชันีการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Index of political participation) โดยแบ่งระดบั

กิจกรรมทางการเมืองออกเป็น 3 ระดบัคือ  

1. ระดบัสูง ไดแ้ก่ การไปลงคะแนนเสียงเลือกตงัและทาํกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบ

อืน ๆ ดว้ย 

2. ระดบักลาง ไดแ้ก่ ไปลงคะแนนเสียงเลือกตงัเพียงอยา่งเดียวเท่านนั 

3. ระดบัตาํ ไดแ้ก่ ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตงั แต่จะเกียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเมือง

อืน ๆ บา้ง  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดว้างหลกัว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ

ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ หากจะจาํกัดเสรีภาพ กต้้องอาศยัหลกักฎหมายเพือคุม้ครอง



27 

ความสะดวกของประชาชนทีจะใชที้สาธารณะ หรือเพือรักษาความสงบเรียบร้อยในภาวะสงคราม

หรือในระหว่างเวลาทีมีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึกการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนถือเป็นหลกัสากลทีอารยประเทศให้ความสาํคญั แต่ตอ้งตงัอยู่บนพืนฐานของกติกา

ว่าดว้ยความสงบ มีวินัย ไม่ละเมิดกฎหมายไม่ทาํให้เกิดผลเสียหายกับสังคมโดยรวมคนเราไม่

จาํเป็นตอ้งคิดเหมือนกนัคิดต่างกนัไดก้็ตอ้งเรียนรู้การอยูร่่วมกนัเพือความสงบสุขของสงัคม 

นรินทร์ชัย พฒันพงศา (2546, หนา้ 17) ไดก้ล่าวถึงระดบัของการมีส่วนร่วมตาม หลกัการ

ทวัไปว่าแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 

1.  การมีส่วนร่วมเป็นผูใ้หข้อ้มลู ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 

2.  การมีส่วนร่วมรับขอ้มลูข่าวสาร 

3. การมีส่วนร่วมตดัสินใจ โดยเฉพาะในโครงการทีตนมีส่วนไดเ้สีย โดย แบ่งเป็น 3 กรณี

แลว้แต่กิจกรรมในตนอยูใ่นขนัตอนใดต่อไปนี 

  3.1 ตนมีนาํหนกัการตดัสินใจนอ้ยกว่าเจา้ของโครงการ 

  3.2  ตนมีนาํหนกัการตดัสินใจเท่ากบเจา้ของโครงการ 

  3.3  ตนมีนาํหนกัการตดัสินใจมากกว่าเจา้ของโครงการ 

4. การส่วนร่วมทาํ คือร่วมในขนัตอนการดาํเนินงานทงัหมด 

 5. การมีส่วนร่วมสนบัสนุน คืออาจไม่มีโอกาสร่วมทาํ แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือ ในดา้นอืน ๆ  

นอกจากนียงัได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดบัของการมีส่วนร่วม ตาม

แนวทางพฒันาชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาทีเกิดขึนในชุมชน โดยได ้แบ่งไวด้งันี 

1.  ร่วมคน้หาปัญหาของตนใหเ้ห็นว่าสิงใดทีเป็นปัญหารากเหงา้ของปัญหา 

2.  ร่วมคน้หาสิงทีจาํเป็นของตนในปัจจุบนัคืออะไร 

  2.1 ร่วมคิดช่วยตนเองในการจดัสาํดบัปัญหา เพือจะแกไ้ขสิงใดก่อนหลงั 

  2.2 วางแผนแกไ้ขปัญหาเป็นเรือง ๆ  

  2.3 ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกทีเหมาะสมเพือแก้ไข

ปัญหาทีวางแผนนนั 

  2.4 ร่วมพฒันาเทคโนโลยทีีจะนาํมาใช ้

  2.5 ร่วมดาํเนินการแกไ้ขปัญหานนั ๆ  

  2.6 ร่วมติดตามการดาํเนินงานและประเมินผลการดาํเนินงาน 

  2.7 ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการดาํเนินงาน 

จากแนวคิดเกียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองทีกล่าวมาทงัหมดขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้่า 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ตามความสมคัรใจของสมาชิกใน

สงัคมการเมืองทีจะเลือกทาํ ซึงมีจุดหมายทงัทางตรงทางออ้ม ทีตอ้งการมีอิทธิพลต่อการกาํหนด
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นโยบายหรือดาํเนินการของรัฐบาล ซึงอาจเป็นกิจกรรมง่าย ๆ เช่น การพดูคุยถกเถียงปัญหาทางการ

เมือง การไปเลือกตงั หรือการสมคัรรับเลือกตงั เป็นตน้ ซึงการกระทาํอาจจะผิดกฎหมายหรือถูก 

ตอ้งตามกฎหมาย อาจใชค้วามรุนแรง หรือไม่ใชค้วามรุนแรง อาจจะสาํเร็จผลหรือไม่สาํเร็จผล หรือ

กระทาํโดยความสาํนึกทางการเมืองหรือถูกชกัจูงระดมพลงัก็ได ้และรูปแบบทีผูศึ้กษาไดท้าํ การ

ศึกษาวิจยั คือ การมีส่วนร่วมในการไปใชสิ้ทธิเลือกตงั การร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การ

มีส่วนร่วมเป็นผูช้กัชวนผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง การมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรม

ทางการเมือง ตามแนวคิดของ Milbrath เป็นตวัแปรตามในการศึกษาวิจยัครังนี 

2.2.6 การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน  

หลกัการสําคญัของการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนม ีดังนี  

ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532, หนา้ 362)  

1. หลกัการสร้างความสมัพนัธที์ดีต่อกนัระหว่างทางราชการกบัประชาชน โดยยดึถือความ 

ศรัทธาของประชาชนทีมีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 

2. หลกัการขจดัความขดัแยง้ในเรืองผลประโยชน์และความคิด จะมีอิทธิพลต่อการดาํเนิน 

งานพฒันาเป็นอยา่งมากเพราะจะทาํใหง้านหยดุชะงกัและลม้เหลว 

3. หลกัการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในดา้นความขยนั ความอดทน การร่วมมือ การ

ซือสตัย ์และการพึงตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเรืองทีจะจูงใจประชาชนให ้ร่วมสนบัสนุนนโยบาย 

และเป้าหมายการดาํเนินงาน และอาจก่อใหเ้กิดขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

4. การใหก้ารศึกษาอบรมอยา่งต่อเนืองเป็นการส่งเสริมใหค้นมีความรู้ความคิด ของตนเอง 

ช่วยใหป้ระชาชนมนัใจในตนเองมากขึน การใหก้ารศึกษาอบรมโดยให ้ประชาชนมีโอกาสทดลอง

คิด ปฏิบติั จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุม้ครองตนเองได ้รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และ

นาํไปสู่การเขา้ร่วมในการพฒันา 

5. หลกัการทาํงานเป็นทีม สามารถนาํมาใชใ้นการแสวงหาความร่วมมือในการพฒันาได ้

6. หลกัการสร้างพลงัชุมชน การรวมกลุ่มกนัทาํงานจะทาํให้เกิดพลงัในการทาํงานและทาํ

ใหง้านเกิดประสิทธิภาพ 

อนึง สํานักมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, กระทรวงศึกษาธิการ, 

สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวทิยาลยั (2545, หนา้ 118) ได ้กล่าวถึงยทุธศาสตร์ในการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้2 ประการคือ  

1. การจดักระบวนการเรียนรู้ สามารถทาํไดห้ลายวิธี ดงันี 

  1.1  จดัเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านเพือทาํความเขา้ใจและเรียนรู้ร่วมกนัใน

ประเด็นต่าง ๆ  
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  1.2 จดัเวทีแลกเปลียนประสบการณ์หรือจดัทศันศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กร ต่าง ๆ ภาย 

ในชุมชนและระหว่างชุมชน 

  1.3  ฝึกอบรมเพือพฒันาทกัษะเฉพาะดา้นต่าง ๆ  

  1.4  ลงมือปฏิบติัจริง 

  1.5  ถ่ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนทีจะนําไปสู่การปรับปรุง กระบวนการ

ทาํงานทีเหมาะสม 

2. การพฒันาผูน้ ําเครือข่าย เพือให้ผูน้ ําเกิดความมนัใจในความสามารถทีมี จะช่วยให้

สามารถริเริมกิจกรรมการแกไ้ขปัญหา หรือกิจกรรมการพฒันาได ้ซึงสามารถทาํไดห้ลายวิธี ดงันี 

  2.1  แลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างผูน้าํทงัภายในและภายนอกชุมชน 

  2.2  สนบัสนุนการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้อยา่งต่อเนือง และสนับสนุน ขอ้มูลข่าวสาร

ทีจาํเป็นอยา่งต่อเนือง 

  2.3  แลกเปลียนเรียนรู้และดาํเนินงานร่วมกนัของเครือข่ายอย่างต่อเนืองจะทาํ ให้เกิด

กระบวนการจดัการและจดัองคก์รร่วมกนั 

2.2.7 กรรมวธิีในการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

กรรมวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถทาํไดห้ลายวิธี ทีสาํคญัมี ดงัต่อไปนี 

โกวทิย์ พวงงาม (2545, หนา้ 11) 

1.  การเขา้ร่วมประชุมอภิปราย เป็นการเขา้ร่วมถกปัญหาหรือเนือหาสาระของแผนงานหรือ

โครงการพฒันา เพือสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 

2. การถกเถียง เป็นการแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้ตามวิถีทางประชาธิปไตยเพือให้ทราบถึง

ผลดี ผลเสียในกรณีต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในทอ้งถินทีมีผลกระทบ ทงัทางบวกและทางลบต่อ

ความเป็นอยูข่องเขา 

3.  การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ประชาชนตอ้งร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครง 

การเพือให้ความมนัใจว่ามีเสียงของประชาชนทีถูกผลกระทบ เขา้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมในการ

ตดัสินใจและการวางแผนดว้ย 

4.  การสาํรวจ เป็นวิธีการใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรือง ต่าง ๆ อยา่ง

ทวัถึง 

5.  การประสานงานร่วม เป็นกรรมวิธีทีประชาชนเขา้ร่วมตงัแต่การคดัเลือก ตวัแทนของ

กลุ่มเขา้ไปเป็นแกนนาํในการจดัการหรือบริหาร 

6.  การจดัทศันศึกษา เป็นการให้ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมตรวจสอบขอ้เท็จจริง ณ จุดดาํเนิน 

การ ก่อนใหมี้การตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหนึง 
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7. การสัมภาษณ์หรือพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกบัผูน้าํ รวมทังประชาชนทีได้รับ ผล 

กระทบเพือหาขอ้มลูเกียวกบัความคิดเห็นและความตอ้งการทีแทจ้ริงของทอ้งถิน 

8. การไต่สวนสาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเขา้ร่วมแสดงความคิด 

เห็นต่อนโยบาย กฎ ระเบียบในประเด็นต่าง ๆ ทีจะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม 

9. การสาธิต เป็นการใช้เทคนิคการสือสารทุกรูปแบบเพือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้

ประชาชนรับทราบอยา่งทวัถึงและชดัเจนอนัจะเป็นแรงจูงใจใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม 

10. การรายงานผล เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทบทวนและสะทอ้นผลการตดัสินใจ

ต่อโครงการอีกครังหนึง หากมีการเปลียนแปลงจะไดแ้กไ้ขไดท้นัท่วงที 

สรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นการกระทาํกิจกรรมของประชาชนในสงัคมทีได้

มีส่วนกระทาํร่วมกนัทางการเมือง พฤติกรรมทีแสดงออกโดยสมคัรใจ และถูกตอ้งตามกฎหมาย

ของสมาชิกในสงัคมถึงการใหค้วามสนใจในทางการเมือง และแสดงบทบาทในฐานะทีเป็นผูร่้วม

อยู่ในกลไกทางการเมืองของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายทีจะมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายของ

รัฐบาลและไม่จาํเป็นจะตอ้งมีจุดประสงค์ทีไปไกลถึงขนาดมุ่งทีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ

รัฐบาล เพียงแต่โดยการแสดงบทบาทง่าย ๆ เช่น การพูดคุยและแลกเปลียนความคิดเห็นทางการ

เมือง ฟังการอภิปรายทางการเมืองและการหาเสียง เขา้ร่วมการรณรงค์ต่าง ๆ ทางการเมือง ไปลง 

คะแนนเสียงเลือกตงั สมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ให้การสนับสนุนการเมืองและพรรคการ 

เมือง ลงสมคัรเลือกตงัเป็นผูแ้ทนราษฎร เป็นตน้ การเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นหลกัการที

ขาดเสียมิไดข้องระบบประชาธิปไตย และเป็นเครืองมือสาํคญัในการปกครองตนเอง ซึงผูป้กครอง

ตอ้งไดรั้บการยอมรับจากประชาชน การเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนัน ไดส้าํคญัยิง

ต่อระบอบประชาธิปไตย 

 

2.3 ทฤษฎเีกียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

สาํหรับทฤษฎีเกียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ศึกษา 3 ประเด็น คือ ความ 

หมายของประชาธิปไตย อุดมการณ์ประชาธิปไตย และรูปแบบของประชาธิปไตย เป็นดงันี 

2.3.1 ความหมายของประชาธปิไตย 

สุนทร ยามศิริ (2546, หน้า 10) คาํว่า “ประชาธิปไตย” ถอดคาํศพัท์มาจากภาษาองักฤษ 

“Democracy” ซึงมีรากศพัทม์าจากภาษากรีก 2 คาํ คือ “Demo” แปลว่า “ประชาชน” และ “Kratein” 

แปลว่า “ การปกครอง” เมือรวมกนัเขา้แลว้มีความหมายว่าเป็นรูปแบบการปกครองแบบหนึงที

ประชาชนทงัหมดเป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการปกครองโดยตรง หรือประชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจ เป็น

ผูใ้ชอ้าํนาจในการปกครองดว้ยตนเองเพราะฉะนันหลกัการขนัมูลฐานของระบอบประชาธิปไตย 
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“การยอมรับนับถือความสาํคัญและศกัดิศรีของความเป็นศูนยข์องบุคคล ความเสมอภาคและ

เสรีภาพในการดาํเนินชีวิต”  

บวรศักดิ อุวรรโณ (2548, หนา้ 3–6) ประชาธิปไตยในแนวคิดของ Joseph Schumpeter เป็น

ระบบการเมืองทีมีการเลือกตงัอย่างเสรี ซึงไดส้ร้างระบบการตรวจสอบได ้ผูป้กครองมาจากการ

ลงคะแนนของมวลชน ในปัจจุบนับริบททีเราสนใจมกัอยูที่ประชาธิปไตยโดยทางการเมือง รวมถึง

การแข่งขนัระหว่างกลุ่มต่าง ๆ  

ประชาธิปไตยในทรรศนะของ Robert A. Dahl คือ ระบอบการเมืองหนึงทีทางรัฐบาลตอ้ง

ตอบสนองความชอบของประชาชน ทีถือว่าความเท่าเทียมของการเมืองเป็นสิงสําคัญของ

ประชาธิปไตย ประชาชนตอ้งมีโอกาสในการกาํหนดความพอใจของเขา นันคือตอ้งประกนัว่า

ประชาชนมีเสรีภาพทีจะรวมตวักนั มีเสรีภาพในการแสดงออกซึงสิทธิในการลงคะแนน มีแหล่ง

ทางเลือกของขอ้มลู มีเสรีภาพ มีการเลือกตงัทียุติธรรม ผูน้าํทางการเมืองมีสิทธิในการแข่งขนัเพือ

การเลือกตงั และสถาบนัในการดาํเนินการตามนโยบายทีมาจากการเลือกตงัและการแสดงอออก

ของประชาชน ดงันัน ในความคิดของ Dahl ประชาธิปไตยเป็นเครืองมือเพือการมีอิสรภาพซึงมี

หลายมิติ กล่าวคือเป็นเรืองของ 

1) การแข่งขนั ซึงเป็นการแข่งขนัระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม 

2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกผูน้าํและนกัการเมือง อยา่งนอ้ยโดยการเลือกตงั

ทียติุธรรมทีไม่มีการละเวน้กลุ่มใดกลุ่มหนึง  

3) เสรีภาพของประชาชน และเสรีภาพของการเมืองเป็นเสรีภาพในการแสดงออกประชา 

สมัพนัธท์างสือรวมตวัเป็นกลุ่ม เมือแน่ใจว่ามีการแข่งขนัและมีการมีส่วนร่วมทีตรงไปตรงมา  

สรุปความหมายในทรรศนะของผูว้ิจัย ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองที

อาํนาจการปกครองของรัฐบาลมาจากความยนิยอมของประชาชนส่วนใหญ่ การยนิยอมนีแสดงออก

โดยการดาํเนินการใหป้ระชาชนไดรั้บและใชอ้าํนาจโดยสมาํเสมอ มีการเลือกตงัทีเป็นการแข่งขนั

โดยผูที้เป็นใหญ่ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการเลือกตงั 

2.3.2 อุดมการณ์ประชาธิปไตย 

จกัร พนัธ์ชูเพชร (หนา้ 114 – 115) อุดมการณ์ประชาธิปไตยมีหลกัการทีเป็นพืนฐาน คือ 

การยอมรับว่าอาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน การให้ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคทาง

การเมือง การรับฟังความคิดเห็น และการปกครองโดยยอมรับมติเสียงขา้งมาก ดงันัน อุดมการณ์

ประชาธิปไตย ประกอบดว้ย 

1. เสรีภาพ ให้ประชาชนทุกคนมีเสรีภาพ เช่น เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการตีพิมพ์

โฆษณา เสรีภาพในการนบัถือศาสนา เสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสนัติ เป็นตน้ แต่ทงันีจะตอ้งไม่ขดั

ต่อความสงบเรียบร้อยของสงัคม 
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2. ความเสมอภาค โดยถือว่า ทุกคนเกิดมามีความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั ย่อมมีสิทธิและ

โอกาสเท่าเทียมกนั ความเสมอภาคทีเป็นอุดมการณ์พืนฐานของประชาธิปไตย ไดแ้ก่ ความเสมอ

ภาคในความเป็นมนุษย ์ความเสมอภาคทางกฎหมาย ความเสมอภาคในโอกาส และความเสมอภาค

ทางการเมือง เป็นตน้ 

3. ภราดรภาค คือ การอยูก่นัอยา่งเป็นมิตร มีความสมัพนัธเ์สมือนญาติหรือพีน้องกนั ไม่มี

การเหยยีดผดิหรือแบ่งชนชนัในลกัษณะของความขดัแยง้ 

2.3.3 รูปแบบของประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตย ตามนยัของความเกียวพนักบัปัจเจกบุคคล มี 4 รูปแบบ คือ 

1. ประชาธิปไตยทางตรง 

ประชาธิปไตยทางตรงเป็นระบบทีให้ประชาชนเจา้ของอาํนาจอธิปไตยเป็นผูใ้ชอ้าํนาจ

อธิปไตยดว้ยตนเอง หรือร่วมกนัใชอ้าํนาจอธิปไตย โดยมีองคป์ระกอบสาํคญั 2 ประการ คือ 

1.1 ประชาชนเป็นผูริ้เริม โดยการริเริมนนั ตอ้งมีสภาพบงัคบัใหมี้การเริมตน้กระบวนการ 

1.2 ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจขนัสุดทา้ยการขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึง ย่อมทาํ

ใหรู้ปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองนัน ๆ ไม่อาจเป็นประชาธิปไตยทีสมบูรณ์ได ้การตดัสินใจ

ในขนัสุดทา้ยโดยประชาชนถือเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัทีสุดของประชาธิปไตยทางตรง 

2. ประชาธิปไตยแบบผู้แทน 

ประชาธิปไตยแบบผูแ้ทนเป็นระบบทีใหป้ระชาชนเลือกผูแ้ทนไปใชอ้าํนาจอธิปไตยแทน

ตนเอง ถา้เป็นระบบรัฐสภา ประชาชนจะเลือกตงัเฉพาะสมาชิกรัฐสภา ซึงเป็นฝ่ายนิติบญัญติั และ

สมาชิกรัฐสภาจะไปแต่งตงัฝ่ายบริหารเอง ถา้เป็นระบบประธานาธิบดี ประชาชนจะเลือกตงัฝ่าย 

นิติบญัญติัและฝ่ายบริหารดว้ยตนเอง ประชาธิปไตยแบบผูแ้ทนอาจกล่าวไดว้่าเป็นประชาธิปไตย

โดยออ้ม อยา่งไรก็ตามประชาธิปไตยแบบผูแ้ทนยงัมีปัญหาอยูว่่า ผูแ้ทนทีประชาชนเลือกเขา้ไปนัน 

จะทาํหนา้ทีสมกบัการเป็นผูแ้ทนของปวงชนหรือไม่ เพราะมกัพบว่าเมือผูแ้ทนไดรั้บอาํนาจ ก็จะมี

บางคนทีใชอ้าํนาจไปในทางทีผดิ ไม่ถกูตอ้งเหมาะสม และบางครังเป็นไปเพือตนเอง หรือกลุ่มของ

ตน และมีการตดัสินใจทีประชาชนไม่ไดรั้บทราบ ทาํให้รูปแบบของประชาธิปไตยอืน ๆ มีการนาํ 

มาใชใ้นเวลาต่อ ๆ มา 

3. ประชาธิปไตยแบบมส่ีวนร่วม 

แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เกียวขอ้งกบัวิธีการกระจายอาํนาจและทรัพยากร 

ต่าง ๆ ทีไม่เท่าเทียมกนั อนัมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน และวิธีการทีประชาชน

เหล่านนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทีมีผลกระทบต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จึงหมายถึง การ 

ทีอาํนาจในการตดัสินใจไม่ควรเป็นของกลุ่มคนจาํนวนน้อย แต่อาํนาจควรไดรั้บการจดัสรรใน
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ระหว่างประชาชน เพือทุก ๆ คนไดมี้โอกาสทีจะมีอิทธิพลต่อกิจกรรมส่วนร่วม หลกัการหรือองค ์

ประกอบสาํคญัของคาํว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมคือ การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเมือง

และการบริหาร ได้แก่ เน้นกระจายอาํนาจในการตดัสินใจและการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ใน

ระหว่างประชาชนใหเ้ท่าเทียมกนั 

4. ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 

โดยทั วไปประชาธิปไตยมกัเป็นไปตามทีบัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญ เพือเป็นแนวทาง

สาํหรับนกักฎหมายและการออกกฎหมายอืน ๆ รัฐธรรมนูญทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร จึงเป็นเครือง

ประกันต่อประชาชนว่า รัฐบาลจะปฏิบัติในแนวทางทีแน่นอนและถูกต้อง เป็นจุดแข็งของ

ประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง ขึนกบัสิทธิพืนฐานทีแน่นอนและเสรีภาพ สิทธิและเสรีภาพนีตอ้งไดรั้บ

การปกป้อง เพือใหแ้น่ใจว่าประชาธิปไตยจะประสบความสาํเร็จ ในหลายประเทศสิทธิเหล่านนัระบุ

ไวใ้นรัฐธรรมนูญเพือเป็นแนวทางสาํหรับการออกกฎหมาย 

ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดเกียวกบัระบอบประชาธิปไตยมาใชใ้นงานวิจยัครังนีโดยเห็นว่า ระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นการปกครองทีอาํนาจในการปกครองของรัฐบาล มาจากการยินยอมของปวงชน 

ภายใตห้ลกัแห่งเสรีภาพ และภารดรภาพ รวมทงัเป็นกระแสการปกครองหลกัของโลก ทีเน้นให้

ประชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตย เพือจะได้ทราบถึงการมีส่วนร่วม ลกัษณะพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

 

2.4 การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบับ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 76-81 รัฐตอ้งดาํเนินการ

ตามแนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัต่อไปนี  

1) ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและตดัสินใจทางการเมืองวาง 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมการเมืองรวมทงัตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐทุกระดบั (มาตรา 76) 

2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในกิจการทอ้งถินไดเ้องตดัสินใจ

ทางการเมือง การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม รวมทงัจดัทาํบริการสาธารณะ (มาตรา 78) 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนมีร่วมร่วมในการดาํเนินการกิจกรรมสาธารณะของชุมชนรวม 

ทงัสนับสนุนการดาํเนินการของกลุ่มประชาชนทีรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้

สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตอ้งการของชุมชนในพืนที ในการสงวน บาํรุงรักษาและ

ใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ (มาตรา 79)  

4) ส่งเสริมและใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเกียวกบัการพฒันาทางการเมืองและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข เพือให้สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสงัคม รวมทงัส่งเสริมใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตงัโดยสุจริตและเทียงธรรม (81) 
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2.4.1 การมส่ีวนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธ 

ศกัราช 2550 ไดก้าํหนดเกียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน ไวใ้นหมวด 7 

ว่าดว้ยการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยตรงของประชาชน มาตรา 163-165 รวม 3 ประการคือ  

1. มาตรา 163 ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตงัไม่น้อยกว่าหนึงหมืนคนมีสิทธิเขา้ชือร้องขอต่อ

ประธานรัฐสภาเพือใหรั้ฐสภาพิจารณาร่างพระราชบญัญติัตามทีกาํหนดในหมวด 3 และหมวด 5 แห่ง

รัฐธรรมนูญนี คาํร้องขอตามวรรคหนึงตอ้งจดัทาํร่างพระราชบญัญติัเสนอมาดว้ย หลกัเกณฑ ์และวธีิ 

การเขา้ชือ รวมทงัการตรวจสอบรายชือ ใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายบญัญติั ในการพิจารณาร่างพระราช 

บญัญติัตามวรรคหนึง สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาตอ้งใหผู้แ้ทนของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตงัที

เขา้ชือเสนอร่างพระราชบญัญติันันชีแจงหลกัการของร่างพระราชบญัญติั และคณะกรรมาธิการ

วิสามญัเพือพิจารราร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวจะตอ้งประกอบดว้ยผูแ้ทนของประชาชนผูมี้สิทธิ

เลือกตงัทีเขา้ชือเสนอร่างพระราชบญัญติันนัจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึงในสามของจาํนวนกรรมาธิการ

ทงัหมดดว้ย 

2) มาตรา 163 ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตงัไม่น้อยกว่าหนึงหมืนคนมีสิทธิเขา้ชือร้องขอต่อ

ประธานรัฐสภาเพือให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบญัญติัตามทีกาํหนดในหมวด 3 และหมวด 5 

แห่งรัฐธรรมนูญนี คาํร้องขอตามวรรคหนึงตอ้งจดัทาํร่างพระราชบญัญติัเสนอมาดว้ย หลกัเกณฑ ์

และวิธีการเขา้ชือ รวมทงัการตรวจสอบรายชือ ใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายบญัญติั ในการพิจารณาร่าง

พระราชบญัญติัตามวรรคหนึง สภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาตอ้งให้ผูแ้ทนของประชาชนผูมี้สิทธิ

เลือกตงัทีเขา้ชือเสนอร่างพระราชบญัญติั นันชีแจงหลกัการของพระราชบญัญติั และคณะกรรมา  

ธิการวิสามญัเพือพิจารณาร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวจะตอ้งประกอบดว้ยผูแ้ทนของประชาชนผูมี้

สิทธิเลือกตังทีเข้าชือเสนอร่างพระราชบัญญัตินันจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจาํนวน

กรรมาธิการทงัหมดดว้ย 

3) มาตรา 164 ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตังจาํนวนไม่น้อยกว่าสองหมืนคนมีสิทธิเขา้ชือ

เสนอต่อประธานวุฒิสภาเพือใหวุ้ฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนบุคคลตาม 270 ออกจาก

ตาํแหน่งได ้คาํร้องตามวรรคหนึงตอ้งระบุพฤติการณ์ทีกล่าวหาว่าผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวกระทาํ

ความผดิเป็นขอ้ ๆ ให้ชดัเจน หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการทีประชาชนจะเขา้ชือร้องขอ

ตามวรรคหนึง ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบ 

ปรามการทุจริต 

4) มาตรา 165 ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตังย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติการจดัให้มีการ

ออกเสียงประชามติใหก้ระทาํไดใ้นเหตุ ดงัต่อไปนี ในกรณีทีคณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรืองใด
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อาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพือประกาศในราช

กิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้ ในกรณีทีมีกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียง

ประชามติ 

การออกเสียงประชามติ ตาม (1) หรือ (2) อาจจดัใหเ้ป็นการออกเสียงเพือมีขอ้ยุติโดยเสียง

ขา้งมากของผูมี้สิทธิออกเสียงประชามติ หรือเป็นการออกเสียงเพือให้คาํปรึกษาคณะรัฐมนตรีก็ได้

เวน้แต่จะมากฎหมายบญัญัติไวเ้ป็นการเฉพาะการออกเสียงประชามติตอ้งเป็นการให้ออกเสียง

เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจการตามทีจดัใหมี้การออกเสียงประชามติ และการจดัการออกเสียง

ประชามติในเรืองทีขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญหรือเกียวกบัตวับุคคลหรือคณะบุคคลจะกระทาํมิได ้

ก่อนการออกเสียงประชามติรัฐตอ้งดาํเนินการให้ขอ้มูลอย่างเพียงพอและให้บุคคลฝ่ายทีเห็นชอบ

และไม่เห็นชอบกับกิจการนันมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเท่าเทียมกันโดยหลกั 

เกณฑแ์ละวิธีการออกเสียงประชามติใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการ

ออกเสียงประชามติซึงอย่างน้อยตอ้งกาํหนดรายละเอียดเกียวกบัวิธีการออกเสียงประชามติ ระยะ 

เวลาในการดาํเนินการ และจาํนวนเสียงประชามติ เพือมีขอ้ยติุ 

นอกจากนี การมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2550 ไดก้าํหนดหลกัการในหมวด 14 การปกครองทอ้งถิน ไวด้งันี 

1. ร่วมตรวจสอบการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (มาตรา 282) 

2. เลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินและผูบ้ริหาร (มาตรา 284) 

3. เขา้ชือถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถิน ผูบ้ริหารทอ้งถิน หากเห็นว่าไม่สมควรดาํรงตาํแหน่ง 

ต่อไป (มาตรา 285) 

4. เขา้ชือร้องขอต่อประธานสภาทอ้งถิน เพือใหส้ภาทอ้งถินพิจารณาออกขอ้บญัญติัทอ้งถิน 

(มาตรา 286) 

5. มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (มาตรา 287) 

2.4.2 หลกัการทางทฤษฎีและหลกัการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  

หลกัการทางทฤษฎีหลกัการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมีหลกัการทีสาํคญัต่าง ๆ ดงันี 

1. หลกัการปกครองตนเองของประชาชน (Self – rule) โดยทีประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ (Decision making) ซึงถือว่าเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพือ

ประชาชนอยา่งแทจ้ริง (Government of the people, by the people, for the people) 

2. หลกัการแยกหน่วยปกครองย่อยลงสู่ระดบัรากหญา้ (Grass root democracy) เพือให้

ปัจเจกชนทุกคนโดยเฉพาะในระดบัล่างสุดสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองได้

โดยตรงในระดบัชุมชนเลก็ทีสุดทีตนอาศยัอยู ่
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3. หลกัการสนองตอบต่อผลประโยชน์สาธารณะร่วมตามความตอ้งการของคนทวัไปที

เรียกว่าเจตนารมณ์ร่วม (Common goods by common will)  

4. หลกัการเคาพรสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลใหส้อดคลอ้งกบักฎธรรมชาติ 

5. หลกัการเคารพในความใฝ่ดี (Goodness) และความมีเหตุผล (Rationality) หลกัการตาม

เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ มีหลกัการสาํคญั ไดแ้ก่  

 1)  การใหป้ระชาชนเขา้ชือเสนอกฎหมายและขอ้บญัญติัทอ้งถิน 

 2)  การใหป้ระชาชนเขา้ชือถอดถอนผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง  

 3)  การใหป้ระชาชนฟ้องร้อยหน่วยงานของรัฐ 

 4) การใหป้ระชาชนและชุมชนมีสิทธิอนุรักษห์รือฟืนฟจูารีตประเพณี 

 5) การใหป้ระชาชนจดัการและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

 6) การให้ประชาชนในทอ้งถินมีสิทธิเสนอจัดตงัองค์กรปกครองทอ้งถินตามเจต นา

รมณ์ของตน 

 7) การใหป้ระชาชนออกเสียงประชามติและร่วมทาํประชาพิจารณ์  

หลกัการตราเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ มีหลกัการสาํคญั ไดแ้ก่ 

1)  การใหป้ระชาชนมีเสรีภาพในการจดัตงัพรรคการเมือง 

2)  การใหป้ระชาชนมีสิทธิและหนา้ทีในการเลือกตงั 

3) การใหป้ระชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุม 

4)  การใหป้ระชาชนมีเสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นหมู่คณะ 

5)  การใหป้ระชาชนมีสิทธิต่อตา้นโดยสนัติวิธี  

2.4.3 ระบอบประชาธิปไตยแบบมส่ีวนร่วม สามารถแยกพิจารณาโดยหลกัการทางทฤษฎี

และหลกัการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ไดด้งันี คือ  

หลกัการทางทฤษฎี มีหลกัการสาํคญั ไดแ้ก่ 

1)  หลกัการกระจายอาํนาจและการตดัสินใจทางการเมือง 

2)  หลกัเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มาเกียวขอ้งกิจกรรมทางการเมืองโดยตรง 

3)  หลกัการส่งเสริมบทบาททางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับล่างที

ใกลชิ้ดประชาชนและชุมชน 

4)  หลกัการส่งเสริมบทบาทและอาํนาจการตัดสินใจทางการเมืองของมวลชนคนทวัไป

ระดบัชาวบา้นหรือการสร้างนกัการเมืองชาวบา้น (Citizen politicians) แทนนกัการเมือง 

บทบาทของภาคส่วนสําคญัทางการเมอืง  

ภาคส่วนสาํคญัทางการเมืองทีมีบทบาทนาํในการผลกัดนัการปฏิรูปการเมืองตามแนวทาง

ของรัฐธรรมนูญ มีอยู ่3 บทบาทดว้ยกนัคือ (1) บทบาทในการแข่งขนัเพือการใชอ้าํนาจทางการเมือง
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การปกครอง (2) บทบาทในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง และ (3) บทบาทในการ

ควบคุมตรวจสอบอาํนาจทางการเมืองและการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพประชาชน 

1) บทบาทในการแข่งขันเพอืการใช้อาํนาจทางการเมืองการ ปกครอง ในบทบาทดงักล่าว

รัฐธรรมนูญไดว้างแนวทางในการขบัเคลือนทีสาํคญั คือ 

 1.1 บทบาทการแข่งขันทางการเมอืงในระดับชาต ิไดแ้ก่  

  (1) การเขา้สู่ตาํแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งมีกิจกรรมพืนฐาน คือ 

   ก. การจดัตงัพรรคการเมือง 

   ข. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

   ค. การสมคัรรับเลือกตงั 

   ง. การรณรงคห์าเสียงเลือกตงั 

  (2) การเขา้สู่ตาํแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตอ้งอาศยักิจกรรมพืนฐาน คือ 

   ก. การมีคุณสมบติัพืนฐาน ไดแ้ก่ มีสญัชาติไทย โดยการเกิด 

   ข. อายไุม่ตาํกว่าสีสิบปี 

   ค. สาํเร็จการศึกษาไม่ตาํกว่าปริญญาตรี 

   ง. มีชือในทะเบียนบา้นในจงัหวดัทีตนสมคัรรับเลือกตงัติดต่อกนัไม่น้อยกว่า

หนึงปีมาแลว้ แนะนาํตวัดว้ยขอ้มลูเอกสารแทนการรณรงคห์าเสียง  

2) บทบาทการแข่งขันทางการเมอืงในระดับท้องถิน ไดแ้ก่ 

 2.1) กรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะเป็นการสมคัรรับเลือกตงัเป็นสมาชิกสภา อบต. 

 2.2) กรณีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จะเป็นการสมคัรรับเลือกตงัเป็นสมาชิกสภาจงัหวดั 

 2.3) กรณีเทศบาล จะเป็นการสมคัรรับเลือกตงัสมาชิกสภาเทศบาล 

 2.4) กรณีเมืองพทัยาจะเป็นการสมคัรรับเลือกตงัทงัสมาชิกสภาเมืองพทัยาและนายก

เมืองพทัยา 

 2.5) กรณีกรุงเทพมหานครนะเป็นการสมคัรรับเลือกตงัทงัผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต กรุงเทพมหานคร 

3) บทบาทในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงการปกครอง ในบทบาทดงักล่าว รัฐธรรมนูญได้

วางแนวทางการขบัเคลือนทีสาํคญั คือ 

 3.1) การเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองทีเป็นการกระทาํต่อการเขา้ไปสู่อาํนาจของผูป้กครอง 

ไดแ้ก่ 

   (1) การลงคะแนนออกเสียงเลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

   (2) การเสนอคาํร้องขอคดัคา้นการเลือกตงัต่อคณะกรรมการการเลือกตงัภายใน 30 

วนั นบัจากการประกาศผล 
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   (3) การยืนคาํร้องคัดคา้นการแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของผูส้มคัรรับเลือกตัง

ภายใน 180 วนั เพือขอใหมี้การเลือกตงัใหม่ 

 3.2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองทีเป็นการกระทาํต่อการใชอ้าํนาจของผูป้กครอง ไดแ้ก่ 

  (1) การร่วมทาํประชาพิจารณ์ 

  (2) การร่วมออกเสียงประชามติ 

  (3) การยืนคาํร้องขอให้ข้าราชการและเจา้หน้าทีของรัฐรักษากฎหมาย รักษาผล 

ประโยชน์ส่วนรวม อาํนวยความสะดวกและบริการประชาชน และวางตนเป็นกลางทางการเมือง 

  (4) การฟ้องร้องหน่วยงานรัฐให้ปฏิบัติหน้าทีรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม 

  (5) การขอรับรู้ขอ้มลูข่าวสารขอราชการ 

  (6) การร้องทุกขต่์อผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา 

  (7) การฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง 

  (8) การฟ้องร้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยผ่านทางศาลอืน สํานักงานอยัการ

สูงสุดและผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา 

  (9) การเขา้ชือรวมกนัห้าหมืนคน เสนอกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัสิทธิและนโยบาย

พืนฐานแห่งรัฐ 

  (10) การรวมตวักนัเป็นองคก์รประชาชน หรือกลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มอิทธิพล 

เขา้ร่วมในการกาํหนดนโยบาย การตดัสินใจสาํคญัทางการเมือง การทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ 

  (11) การเขา้ร่วมในกระบวนการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐทุกระดบั 

4) การเข้ามส่ีวนร่วมทางการเมอืงทีเป็นการกระทําต่อการพ้นจากอาํนาจของผู้ปกครอง 

การเขา้ชือกนัไม่นอ้ยกว่าหา้หมืนคน (ประชาชนทีมีสิทธิออกเสียงเลือกตงั) เสนอคาํร้องต่อ

ประธานวุฒิสภา ดาํเนินการถอดถอนผูอ้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง และผูด้าํรงตาํแหน่งในองค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 

อยัการสูงสุด กรรมการการเลือกตงั ผูต้รวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เมือเห็นว่าผูน้ันมีพฤติการณ์รํารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อ

เจ้าหน้าทีส่อว่ากระทาํผิดต่อตาํแหน่งหน้าทีราชการ ส่อว่ากระทาํผิดต่อตาํแหน่งหน้าทีในการ

ยติุธรรม หรือส่อว่าจงใจใชอ้าํนาจหนา้ทีขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

5) การเข้ามส่ีวนร่วมในการปกครองท้องถิน ไดแ้ก่ 

 5.1) การออกเสียงเลือกตงั 
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 5.2) การเขา้ชือของผูมี้สิทธิเลือกตงัไม่น้อยกว่ากึงหนึงของผูมี้สิทธิเลือกตงัในองค์กร

ปกครองทอ้งถินนนั เพือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถิน 

 5.3) การตรวจสอบการบริหารและการเขา้ชือของผูที้ไปใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตงัจาํนวน 

สามในสีเพือถอดถอนสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

 5.4) การเขา้มีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของทอ้งถินชุมชน อาทิเช่น การอนุรักษ ์

หรือฟืนฟจูารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปะ หรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถินและของชาติจดั 

การทาํนุบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม 

จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งันี บทบาทสาํคญัในการขบัเคลือนการเมือง

ใหม่ทงั 3 บทบาท คือ (1) บาบาทการแข่งขนัทางอาํนาจ (2) บาบาทการมีส่วนร่วม และ (3) บทบาท

การตรวจสอบอาํนาจและการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพประชาชน เป็นบทบาททีมีความสาํคญัอย่างสูง

ในฐานะทีเป็นพลงัหลกัในการขบัเคลือนการเมืองไปสู่ทิศทางของการเมืองใหม่ โดยทีบทบาททงั 3 

ส่วน มีการผสมผสานส่งผา่นและควบคุมซึงกนัและกนัอยา่งมีดุลยภาพดว้ย ซึงมีอิทธิพลอยา่งสาํคญั

ในการกาํกบัควบคุมใหก้ารเมืองใหม่สามารถขบัเคลือนไปในทิศทางทีกา้วหน้าตามเป้าหมายของ

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมได ้

 

2.5 สภาพพนืทีทีศึกษา 

สภาพพืนทีของ อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ผูว้ิจัยมุ่งจะกล่าวถึง ประวติัความ

เป็นมา สภาพทวัไปของ อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตามลาํดบั ดงันี 

2.5.1 ประวตัคิวามเป็นมา 

ราชกิจจานุเบกษา (2539) “อาํเภอพุทธมณฑล เป็นอาํเภอหนึงของจงัหวดันครปฐม เมือ

วนัที 1 เมษายน 2534 ไดรั้บการจดัตงัเป็น กิงอาํเภอพุทธมณฑล” โดยแยกพืนทีตาํบลศาลายา ตาํบล

คลองโยง และ ตาํบลมหาสวสัดิ จากอาํเภอนครชยัศรี จนกระทงั วนัที 5 ธนัวาคม 2539 ยกฐานะ

เป็น อาํเภอพุทธมณฑล”  

สํานักงานสถิตจิงัหวดันครปฐม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2554 แบ่งการ

ปกครองออกเป็น 3 ตาํบล 18 หมู่บา้น มีพืนที 52.3 ตร.กม มีประชากรทงัสิน รวม 36,231 คน” 

แบ่งเป็นเพศชาย จาํนวน 16,805 คน เพศหญิงจาํนวน 19,426 คน และเป็นผูมี้สิทธิเลือกตงั จาํนวน 

27,914 คน การปกครองแบ่งเป็นการปกครองส่วนภูมิภาค ได ้3 ตาํบล 18 หมู่บา้น การปกครองส่วน

ทอ้งถิน 4 แห่ง ซึงสภาพโดยทวัไปของอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีลกัษณะดงันี”  
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2.5.2 ทีตงัและอาณาเขต  

อาํเภอพุทธมณฑลตงัอยู่ทางทิศตะวนัออกสุดของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ

ปกครองขา้งเคียง ดงันี   

ทิศเหนอื  ติดต่อกบั อาํเภอบางเลน 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อาํเภอไทรนอ้ย อาํเภอบางใหญ่ อาํเภอบางกรวย (จงัหวดันนทบุรี)  

 และเขตทวีวฒันา (กรุงเทพมหานคร) มีคลองนราภิรมยแ์ละคลองทวีวฒันา 

 เป็นเสน้แบ่งเขต  

ทิศใต้  ติดต่อกบั อาํเภอสามพราน  

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อาํเภอนครชยัศรี  

2.5.3 การปกครองส่วนภูมภิาค  

อาํเภอพุทธมณฑล แบ่งการปกครองยอ่ยอออเป็น 3 ตาํบล 18 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

1. ศาลายา (Sala Ya)  6  หมู่บา้น 

2. คลองโยง (Khlong Yong) 8  หมู่บา้น 

3. มหาสวสัดิ (Maha Sawat) 4  หมู่บา้น 

2.5.4 การปกครองส่วนท้องถิน 

ทอ้งทีอาํเภอพุทธมณฑล ประกอบดว้ย 4 แห่ง ไดแ้ก่ 

1. เทศบาลตาํบลศาลายา ครอบคลุมพืนทีบางส่วนของตาํบลศาลายา 

2. เทศบาลตาํบลคลองโยง ครอบคลุมพืนทีตาํบลคลองโยงทงัตาํบล 

3. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลศาลายา ครอบคลุมพืนทีตาํบลศาลายา (นอกเขตเทศบาลตาํบล

ศาลายา)  

4. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมหาสวสัดิ ครอบคลุมพืนทีตาํบลมหาสวสัดิ 

 

2.6 งานวจิยัทีเกียวข้อง 

มลิบาร์ท และ โกเอล (Milbrath และ Goel, 1977, 197 p.) ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทาง 

การเมือง” ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัสูงขึนตามอายุทีเพิมขึน 

อนึงในช่วงคนหนุ่มสาวทียงัโสดมกัจะปลีกตวัออกจากการเป็นส่วนหนึงกบัชุมชนของตน และไม่

ค่อยเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งเป็นทางการ แต่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองนอกระบบ เช่น การ

เดินขบวนประทว้งและก่อการจลาจล นอกจากนีบุคคลทีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มทีจะเขา้มีส่วน

ร่วมทางการเมืองสูงขึนดว้ย ซึงการศึกษามีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองในรูปแบบกิจกรรมรณรงค์หาเสียง การสือสารกบัชุมชน ส่วนรายไดน้ัน หากบุคคลมีรายได้

สูงขึนเพียงใด ยงิมีแนวโนม้ทีจะใหค้วามสนใจและเขา้มีส่วนร่วมการเมืองมากขึนเท่านนั 
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คเนศ กลนิสุคนธ์ (2543, หนา้ 99) ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาท: 

ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลทีเปลียนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล พ.ศ. 2542 ในจังหวดัชลบุรี” 

ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนในเทศบาลทีเปลียนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล พ.ศ. 2542 ในจงัหวดั

ชลบุรี มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนปัจจยัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มทางสงัคม ประโยชน์ทีไดรั้บจากเทศบาล เพศ 

ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้และความสาํนึกทางการเมือง ไม่ใช่ปัจจยัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองของประชาชนในเทศบาล 

ประสิทธิ สันตกิารญจน์ (2543, 126 หน้า) ไดว้ิจยั เรือง “ความรู้ความเขา้ใจในการมีส่วน

ร่วมทางการเมือง : แนวทางการสร้างมาตราวดัแบบมติเดียว” ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมทาง

การเมืองทีประชาชนแสดงออก เรียกว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึงประกอบไปดว้ยกิจกรรม

ทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพดูคุยหรือสนทนากนัในเรืองเกียวกบัการเมือง การให้ความ

สนใจข่าวสารทางการเมือง การไปใชสิ้ทธิในการออกเสียงเลือกตงั การไปฟังคาํปราศรัยหาเสียง

ของพรรคการเมืองหรือผูส้มคัรรับเลือกตงั การไปร่วมเฝ้าดูการนบัคะแนนเสียงเลือกตงั ณ สถานที

นบัคะแนน 

พัฒนพงษ์ เลขโฆษ (2544, 135 หน้า) ไดท้าํวิจัย เรือง “การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในองค์การบริหารส่วนตาํบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดัจนัทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน 

ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารในองค์การบริหารส่วนตาํบลอยู่ในเกณฑ์ระดบั

ปานกลาง และปานกลางค่อนข้างสูงอยู่ตามลาํดับ โดยแยกตามลกัษณะการมีส่วนร่วมในด้าน 

ต่าง ๆ ดงันี  

1) ประชาชนมีส่วนร่วมคิดทางการเมือง ในระดบัปานกลาง แต่มีส่วนร่วมคิดทางการบริหาร

ในระดบัสูง 2) ประชาชนมีส่วนร่วมดาํเนินการทางการเมือง และการบริหารในระดบัปานกลาง  

3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทางการเมืองในระดบัสูง แต่ในทางการบริหารในระดบั

ปานกลาง สาํหรับความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัเหตุกบัการมีส่วนร่วมพบว่า ปัจจยัทีไม่มีความสมัพนัธ์

กบัการมีส่วนร่วมเลยไดแ้ก่ อาย ุรายได ้การศึกษา การมีตาํแหน่งในหมู่บา้น ตาํบล การไดรั้บการฝึก 

อบรม การไดรั้บข่าวสารจากหนงัสือพิมพ ์หนงัสือ หรือรายงานวิทย ุโทรทศัน์ และการพบปะพดูคุย

กบับุคคลทวัไป ส่วนปัจจยัทีมีความสมัพนัธก์บัการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดงันี 

1) เพศ มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมทางการบริหาร โดยเพศชายมีส่วนร่วมทางการ

บริหารในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมากกว่าเพศหญิง 

2) การได้รับข่าวสารจากวารสารหรือเอกสารมีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองและทางการบริหาร โดยประชาชนทีไดรั้บข่าวสารจากวารสารหรือเอกสารนอ้ย มีส่วนร่วมทาง 
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การเมืองสูงกว่าประชาชนทีไดรั้บข่าวสารจากวารสาร หรือเอกสารมาก แต่ประชาชนทีไดรั้บขาว

สารจากวารสารหรือเอกสารนอ้ย 

3) การพบปะพดูคุยกบัขา้ราชการ มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการ

บริหาร โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั 

4) การเขา้ร่วมประชุมกบัขา้ราชการมีความสมัพนัธก์บัการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการ

บริหาร โดยมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั การพบปะพดูคุยกบันักการเมือง มีความสัมพนัธ์

กบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร โดยประชาชนทีพบปะพูดคุยกบันักการเมืองบ่อย 

หรือไม่เคย จะมีส่วนร่วมทางการบริหารสูงกว่าประชาชนทีพบปะพดูคุยกบันกัการเมืองนอ้ย 

5) การพบปะพดูคุยกบัสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความสมัพนัธก์บัการมีส่วน

ร่วมทางการบริหาร โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน6) ความรู้ความเข้าใจต่อองค์การ

บริหารส่วนตาํบล มีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมทางการบริหาร โดยมีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนั  

กติตวิรรณ ธีระตระกูล (2546, 109 หนา้) ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนเกียว 

กบัการปกครองส่วนทอ้งถินในเขตเทศบาลเมืองตราด” เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการเขา้มีส่วน

ร่วมใน 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ การประทว้ง การมีบทบาทในชุมชน การเกียวขอ้งกบักลุ่มนกัการเมือง การ

สือข่าวสารทางการเมือง และการลงคะแนนเสียงเลือกตงั ในเทศบาลเมืองตราด โดยสุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 200 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ Stratified Sampling ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วม

เกียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถินของประชาชนมีลกัษณะทีเอือหรือเป็นอุปสรรคต่อการกระจาย

อาํนาจสู่ทอ้งถิน พบว่าโดยเฉลียแลว้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราดเขา้มีส่วนร่วมเกียวกบัการ

ปกครองส่วนท้องถินของเทศบาลเมืองตราดในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ตาํ ซึงลกัษณะดังกล่าวดู

เหมือนว่ายงัไม่เอือต่อการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถินเท่าทีควร  

อยา่งไรก็ตามเมือพิจารณาลกัษณะของการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การประทว้ง 

การมีบทบาทในชุมชน การเกียวขอ้งกบักลุ่มการเมือง การสือข่าวสารทางการเมือง และการเลือกตงั 

ปรากฏว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราดให้ความสนใจต่อการมีส่วนร่วมในรูปแบบการมี

บทบาทในชุมชนและการเลือกตงัค่อนขา้งสูง จะเห็นไดจ้ากค่าเฉลียของคะแนนการมีส่วนร่วมทงั

สองรูปแบบอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เมือพิจารณาร้อยละของประชาชนทีเข้ามีส่วนร่วมในแต่ละ

รูปแบบก็ปรากฏว่า มีประชาชนถึงร้อยละ 54.5 ทีเขา้มีส่วนร่วมในรูปแบบการมีบทบาทในชุมชน

ในระดบัปานกลาง และร้อยละ 8.0 เขา้มีส่วนร่วมในระดบัสูง และในการมีส่วนร่วมในรูปแบบการ

เลือกตงัก็ปรากฏว่า มีประชาชนถึงร้อยละ 39.5 เขา้มีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง และร้อยละ 34.0 

เขา้มีส่วนร่วมในระดบัสูง ซึงการเขา้มีส่วนร่วมทงั 2 รูปแบบดงักล่าว เป็นการมีส่วนร่วมทีเอือต่อ



43 

การกระจายอาํนาจอย่างมากเนืองจากเป็นการมีส่วนร่วมทีส่งผลในทางบวกต่อการเมืองการ

ปกครองส่วนทอ้งถิน ผลการศึกษาพบว่าโดยเฉลียแลว้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราดมีความ 

รู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองและความไวว้างใจทางการเมืองในระดบัปานกลางสาํหรับการมี

ส่วนร่วมในรูปแบบอืน ๆ ซึงได้แก่ การมีส่วนร่วมในรูปแบบการประทว้ง การเกียวขอ้งกบักลุ่ม

การเมือง และการสือข่าวสารทางการเมือง ซึงมีคะแนนเฉลียอยูใ่นเกณฑต์าํก็ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อ

การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถินแต่ประการใด 

พรทิพย์ รัตนวารินทร์ชัย (2546, 112 หนา้) ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในเขตเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตาํบลหนองแค จงัหวดัสระบุรี” โดยประชากร

ทีใชใ้นการศึกษาจาํนวน 280 คน โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชน และศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผลการวิจยัพบว่า 

1) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองแค ซึง

พิจารณาจากดา้นการไปใชสิ้ทธิเลือกตงั การติดตามสถานการณ์ทางการเมือง การเขา้ไปมี ส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางการเมือง การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วม

ในทางการเมืองอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉลียเท่ากบั 1.91 เมือพิจารณารายดา้นแลว้พบว่าประชาชนมี

ส่วนร่วมทางการเมืองในดา้นการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและดา้นการแสดงความ

คิดเห็นทางการเมืองอยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนดา้นการไปใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตงัและดา้นการติดตาม

สถานการณ์ทางการเมืองอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2) ปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล ได้แก่ เพศ 

พบว่า ประชาชนทีมีเพศแตกต่างกนัจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนัโดยเพศชาย

มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง อาชีพ ประชาชนทีมีอาชีพแตกต่างกนัจะส่งผลต่อการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนั โดยกลุ่มรับราชการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากทีสุด ระยะเวลาที

อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม พบว่าระยะเวลาทีอาศยัอยู่ใน

เทศบาลและการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสงัคมจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนั และ

ความสนใจในการับรู้ข่าวสารทางการเมืองทีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองที

แตกต่างกนั 

3) ส่วนปัจจยัทีไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล ไดแ้ก่ 

อาย ุการศึกษา สถานภาพสมรส รายได ้ระยะเวลาในการติดตามข่าวสารทางการเมือง และความรู้

ความเขา้ใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองทีไม่

แตกต่างกนั 

กิจฎิภันส์ ยศปัญญา (2547, 61 หน้า) ได้วิจัย เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ 

ประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ประชาชนในหมู่บา้นสินธนา 1 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร” ผลการ 



44 

วิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอยูใ่นระดบัตาํ เมือพิจารณาทงั 5 กิจกรรมของการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองแลว้ พบว่า การเขา้ร่วมกิจกรรมประทว้ง การมีบทบาทในชุมชนและการเกียวขอ้งกบั

พรรคการเมืองอยูใ่นระดบัตาํ ในขณะทีการสือสารทางการเมืองและการเลือกตงัอยูใ่นระดบัสูง ความ

เขา้ใจทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง ซึงเมือพิจารณาในรายละเอียดแลว้

พบว่า ความเขา้ใจทงั 5 ขอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง คือดา้นรัฐธรรมนูญ ดา้นการเลือกตงั ดา้นผูน้าํทาง

การเมือง ดา้นนโยบายของรัฐ และดา้นพรรคการเมือง อนึงยงัพบว่า เพศ การศึกษา รายไดแ้ละอาชีพ

มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนอายุ และความเขา้ใจทางการเมืองไม่มีความ 

สมัพนัธก์บัการมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่เป็นความสมัพนัธร์ะดบัสูง 

บุญถิน นวลใหม่ (2547, 98 หนา้) ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในเขตอาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย” ผลการวิจัยพบว่า ขอ้มูลทั วไป ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 

52.67 เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 41.67 มีอายุในช่วง 18-30 ปี สถานภาพสมรสเกือบ

ครึงหนึง มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า 3,000 บาท ระดบัการศึกษาสูงสุดมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 

35.00 ร้อยละ 26.67 มีอาชีพนกัเรียนนกัศึกษา แหล่งขอ้มลูข่าวสารทางการเมือง พบว่าร้อยละ 89.67 

ติดตามข่าวสารทางการเมืองจากโทรทศัน์ รองลงมาคือหนังสือพิมพ ์ร้อยละ 45.33 ความสนใจใน

พรรคการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 84.00  

1) ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน พบว่าในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วม

ทางการเมืองอยู่ในระดบัตาํ เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีส่วนร่วมมากทีสุดดา้นการรับฟัง

ข่าวสารมากทีสุด ในดา้นการติดตามข่าวสารทางการเมืองจากโทรทศัน์ ทีค่าเฉลียร้อยละ 2.62 

2) ระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการชกัชวนให้ผูอื้นสนทนาเกียวกบัการเมือง พบว่า ในภาพ 

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลียร้อยละ 1.70 โดยมีส่วนร่วมในการชกัชวนให้ผูอื้นสนทนาเกียว 

กบัการเมืองมากทีสุด 

3) ระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการติดต่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน พบวา่ 

ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมระดบัตาํทีค่าเฉลียร้อยละ 1.22 เมือพิจารณาการมีส่วนร่วมในการ

ติดต่อแสดงความคิดเห็นอยูใ่นระดบัตาํทงัหมด 

4) ดา้นการติดตามการหาเสียงของนักการเมือง พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วม

ดา้นการติดตามการหาเสียงของนกัการเมืองอยูใ่นระดบัปานกลาง ทีค่าเฉลีย 1.83  

5) ดา้นการดาํเนินกิจการทางการเมือง พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมดา้นการ

ดาํเนินกิจการทางการเมืองอยูใ่นระดบัตาํ ทีค่าเฉลีย 1.23 เมือพิจารณารายขอ้ พบว่าประชาชนมีส่วน

ร่วมมากทีสุด ในดา้นการหาเสียงใหก้บัพรรคการเมือง ทีค่าเฉลีย 1.42 

ส่วนปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส 

รายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ การติดตามข่าวสารทางการเมือง ส่วนกลุ่มทีไม่มีความสมัพนัธต่์อการ
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มีส่วนร่วมทางการเมือง คือ อายุ ทีอยู่ปัจจุบนั ความสนใจในพรรคการเมือง ความรู้ความเขา้ใจ

เกียวกบัการเลือกตงั และทศันคติต่อการเลือกตงั 

เลิศอนันต์ ยาวิชัยแก้ว (2547, 95 หน้า) ไดว้ิจัย เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย” ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันี 

1) ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสน จงัหวดั 

เชียงราย ซึงพิจารณาจากดา้นการไปใชสิ้ทธิเลือกตงั ดา้นการติดตามสถานการณ์ทางการเมือง ดา้น

การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยภาพ 

รวมประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ปัจจยัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสน ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ และรายไดก้ารรับรู้ข่าวสารจากสือต่าง ๆ ระยะเวลาในการติดตามข่าวสารทางการเมือง และ

ความรู้ความเขา้ใจในการปกครองระบบประชาธิปไตย ส่วนปัจจยัทีไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสน ไดแ้ก่ ระยะเวลาทีอาศยัอยู่ในเขต

เทศบาล และการเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ทีจดัตงัในเขตเทศบาล  

สมศักดิ ม่วงสน (2549, 71 หนา้) ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของเจา้หนา้ที

ในสาํนกังานทางหลวงชนบท ที 8 จงัหวดันครสวรรค”์ โดยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลของเจา้หน้าทีใน

สาํนกังานทางหลวงชนบท ที 8 จงัหวดันครสวรรค ์ซึงแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ การสนใจข่าวสารทาง

การเมือง การชกัชวนใหผู้อื้นสนทนาเกียวกบัการเมือง การติดต่อแสดงความคิด เห็นทางการเมือง 

การติดตามการหาเสียงทางการเมือง การดาํเนินกิจการทางการเมือง ดว้ยแบบ สอบถามจาํนวน 95 

ฉบบั ผลการวิจยัพบว่า 

1) เจ้าหน้าทีส่วนใหญ่เป็นชาย อายุระหว่าง 36 – 45 ปี สมรสแลว้ จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีขึนไป มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีภูมิลาํเนาอยู่ในเขตจงัหวดันครสวรรค ์

และไม่เคยติดต่อกบัพรรคการเมือง 

2) เจา้หน้าทีเป็นสมาชิกกลุ่มลูกเสือชาวบา้นมากทีสุด มีการรับรู้ข่าวสารในภาพรวมใน

ระดบัมาก มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการเลือกตงัในภาพรวมในระดบัมาก 

3) เจา้หน้าทีมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวมในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ การชกัชวนใหผู้อื้นสนทนาเกียวกบัการเมือง การรับฟังข่าวสาร

ทางการเมือง และการติดตามการหาเสียงของนกัการเมืองตามลาํดบั ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียตาํทีสุด คือ 

การดาํเนินกิจการทางการเมือง และการติดต่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามลาํดบั  

4) ปัจจยัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเจา้หนา้ที ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา การรับ

ฟังข่าวสารทางการเมือง และความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการเลือกตงั ส่วนปัจจยัทีไม่มีผลต่อการมี
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ส่วนร่วมทางการเมืองของเจา้หนา้ทีไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือน ภูมิลาํเนาเดิม 

และการเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสงัคม 

โกมินทร์ กุลเวชกิจ (2549, 81-82 หน้า) ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในเขตเทศบาล ตาํบลจตุรพกัตรพิมาน อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด” ผลการ 

วิจยัพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลจตุรพกัตรพิมาน อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด 

มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด ส่วนรายดา้นของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

อยูใ่นระดบันอ้ยและนอ้ยทีสุด เรียงค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ การเลือกตงั การมีกิจกรรมใน

กลุ่มการเมือง การแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่มผลประโยชน์ และการแสดงออกซึงความตอ้ง 

การต่าง ๆ ส่วนปัจจยัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไดแ้ก่ระดบัการศึกษา อาชีพ และถินที

อยูอ่าศยั โดยระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าระดบัอนุปริญญาขึนไป 

อาชีพเกษตรกร/รับจา้งมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และหมู่ที 3 มี

ส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าหมู่ที 2 

ซ่อนกลิน วิเชยันต์ (2550, 70 หน้า) ได้วิจัย เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถิน : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตาํบลวงัดิน อาํเภอลี จงัหวดั

ลาํพนู” ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ดา้นการเลือกตวัแทนเขา้มาทาํหน้าที

บริหารเกียวกบัการมีสิทธิเลือกตงั โดยติดตามข่าวสารทางการเมืองในระดบัทอ้งถิน จากสือมวลชน 

วิทย ุหนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ ในการเลือกตงัและชกัชวนผูอื้นทีมีสิทธิเลือกตงัใหไ้ปใชสิ้ทธิเลือกตงั, 

มีส่วนร่วมทางการเมืองดา้นการให้ความร่วมมือกบัเทศบาล โดยการสนับสนุนทางดา้นการเงิน 

วสัดุ อุปกรณ์ และแรงงานเพือช่วยเหลือในกิจกรรมของเทศบาลดา้นการศึกษา เช่น การให้ทุนการ 

ศึกษาการเลียงอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน และมีส่วนร่วมทางการเมือง ดา้นการติดตามดูแลความ 

ชอบธรรมในการเป็นตวัแทนต่อเทศบาล โดยการเขียนจดหมายให้มีการชีแจงเมือพบว่ามีการใช้

อาํนาจของเจา้หนา้ทีทางทีผดิตลอดจนถึงการร้องเรียนและเสนอแนะการแกปั้ญหาทอ้งถิน 

พระมหาธนทรัพย์ ธนาภิสิฏฺ โฐ (หลอดโค) (2550, 127 หนา้) ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองระดบัทอ้งถินของประชาชนในเขตพืนที องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระลบั อาํเภอเมือง 

จงัหวดัของแก่น” ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศชายร้อยละ 52.6 เพศหญิงร้อยละ 

47.4 อายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 32.9 การศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือตาํกว่าร้อยละ 33.7 

อาชีพรับจา้งร้อยละ 28.8 และมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท ร้อยละ 38.8, 2) การ

มีส่วนร่วมทางเมืองโดยสภาพรวมปานกลาง เมือพิจารณาพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ละ

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกาํหนดนโยบาย ดา้นการเลือกตงั ดา้นการบริหาร และดา้นการตรวจสอบ อยู่ใน

ระดบัปานกลาง, 3) ความสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนบุคคลกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า เพศ 
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อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ แต่รายไดมี้ความสัมพนัธ์กนั, 4) ความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะพบว่า การกาํหนดนโยบายตอ้งยึดมติของประชาชนส่วนมาก การเลือกตงัตอ้ง

ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบอย่างทวัถึง และเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วม การ

ตรวจสอบและการบริหารตอ้งโปร่งใส 

ศักดินริทน์ โชคสมัย (2551, 113 หน้า) ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหันตะเภา อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนคร 

ศรีอยธุยา” ผลการวิจยัพบว่า 1) ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยเรียงลาํดบัจากมากทีสุดไปหาน้อยทีสุด 

ไดแ้ก่ดา้นการลงคะแนนเสียงเลือกตงั ดา้นการสือข่าวสาร ดา้นการเกียวขอ้งกบัพรรคการเมือง ดา้น

การชุมนุมประทว้งและดา้นการมี บทบาทในชุมชน ตามลาํดบั, 2) ประชาชนทีมีเพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั, 3) ประชาชนส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะว่า 

การเมืองทอ้งถินในพืนทีตาํบลหนัตะเภา ไม่ควรเป็นการเมืองในหมู่พวกพอ้ง หรือเครือญาติ เพราะ

ทาํให้เกิดปัญหาทีตามมา คือ การสืบทอดทายาทต่างกนัมีส่วนร่วมทางการเมือง องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลหนัตะเภา อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาทางการเมือง การสืบทอดอาํนาจของ

พวกพอ้งทาํใหเ้กิดการผกูขาดทางการเมือง เพราะแต่ละคนในทอ้งถินมีความสัมพนัธ์กนัทงัในเชิง

เครือญาติ มิตรสหาย จึงเป็นการหาผลประโยชน์จากความผกูพนัในระบบอุปถมัภ ์หรืออืน ๆ  

โชศักดิ อนทวิชญ (2551, 141 หน้า) ได้วิจัย เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนาสาร อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษร์ธานี” ผลการวิจยัพบว่า 1) 

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในดา้นการไปลงคะเนนเลือกตงั อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้น

การไปฟังคาํปราศรัย ดา้นการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และด้านการควบคุมและติดตามการ

บริหารงานทอ้งถิน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในระดบัน้อย 2) เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่าประชาชนทีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้

แตกต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน ส่วนประชาชนทีมีระดบัการศึกษา

แตกต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิติทีระดบั .05  

ปัทมาภรณ์ จนัทรคณา (2552, 127 หนา้) ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชน

ชนักลางในเขตอาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย” ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่มมี

รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบอืนแตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ 1)กลุ่มผูป้ระกอบ

วิชาชีพทางการแพทย(์แพทยแ์ละพยาบาล) พูดคุยประเด็นทางการเมืองในสถาบนัครอบครัว และ

เพือนร่วมงานเป็นสาํคญั 2) กลุ่มขา้ราชการและอาจารยม์หาวิทยาลยั จะพูดคุยประเด็นเกียวกับ

การเมืองในหน่วยงาน โดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองทีเขา้มาเกียวขอ้งกบัสายงานของตน โดย
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อาจารยม์หาวิทยาลยัจะใชช่้องทางการเขียนบทความทางวิชาการดา้นการเมืองผ่านสือสิงพิมพแ์ละ

เวบ็ไซต ์รวมไปถึงส่งจดหมายปิดผนึก แจง้ปัญหาและเสนอแนะแนวทางให้ส่วนราชการทีรับผิด 

ชอบ 3) กลุ่มผูป้ระกอบกิจการและตวัแทนหอการคา้จงัหวดัเชียงราย ใชช่้องทางการประชุมของ

หอการคา้ เป็นเวทีในการเสนอแนะนโยบายให้หน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง และรัฐบาล นาํไป

พิจารณา 4) กลุ่มผูน้าํชุมชน ใชเ้วทีประชาคมเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นในชุมชนอยูเ่ป็น

ประจาํ ส่วนปัจจยัดา้นอาชีพมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชนชนักลางในอาํเภอเมือง

เชียงราย จงัหวดัเชียงรายมากทีสุด รองลงมาคือปัจจยัการศึกษา ปัจจยัครอบครัว และปัจจยัดา้นการ

รับขอ้มลูข่าวสาร ตามลาํดบั สาเหตุทีปัจจยัดา้นการรับขอ้มลูข่าวสารเป็นปัจจยัทีในลาํดบัรองลงมา 

เนืองจากกลุ่มตวัอย่างวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทีไดรั้บและเลือกทีจะเชือหรือไม่เชือขอ้มูลข่าวสาร 

นนั ๆ ตามแหล่งทีมาของขอ้มลูข่าวสาร เพราะแต่ละแหล่งทีมาของขอ้มลูจะมีทศันคติเอนเอียงสนับ 

สนุน หรือโจมตีฝ่ายตรงขา้ม ดงันนั ในความเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง เห็นว่าขอ้มลูข่าวสารทีไดรั้บเป็น

ขอ้มลูทีเชือถือยาก มิไดอ้ยูบ่นหลกัขอ้เท็จจริง 

 

2.7 สรุปกรอบแนวคดิทีใช้ในการวจิยั 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้สามารถนาํมา

สรุปประเด็นกรอบแนวความคิดของการวิจยั ดงันี ตวัแปรอิสระ อนัไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ 

อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ซึงมีผลต่อตวัแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การมีส่วนร่วมเป็นผูน้าํชกัชวน

ผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง การมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง ตามแนวคิด

ของ เลสเตอร์ มลิแบรธ และ สมบัต ิธํารงธัญวงศ์ เป็นตวัแปรตามในการศึกษาวิจยัครังนี สามารถ

แสดงเป็นกรอบแนวคิด ไดด้งัปรากฏตามแผนภมิูที 2.1 ดงันี 
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            ตวัแปรอสิระ           ตวัแปรตาม 

  (Independent Variables)                         (Dependent Variables) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี 2.1 สรุปแสดงกรอบแนวคดิทใีช้ในการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 

-  เพศ 

-  อาย ุ

-  การศึกษา 

-  อาชีพ 

-  รายได ้

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนในเขตพืนที  อํา เภอพุทธมณฑล  

จงัหวดันครปฐม 

 

-  การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  

-  การเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง  

-  การรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง 



 

 

บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาเรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอาํเภอ 

พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม” เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณและมีการสมัภาษณ์ประกอบ ผูว้ิจยัไดเ้สนอ

วิธีการดาํเนินการศึกษาตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

3.2  เทคนิควิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

3.3 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

3.4 การสร้างและตรวจสอบเครืองมือ 

3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.6 การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มลู 

3.7 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู  

3.8 สถิติทีใชใ้นการวิจยั 

  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

3.1.1 ประชากร 

  ไดแ้ก่ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตังในเขตพืนที อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

จาํนวน 27,914 คน 

3.1.2 กลุ่มตวัอย่างทีตอบแบบสอบถาม 

  ไดแ้ก่ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตังในเขตพืนที อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

จาํนวน 27,914 คน โดยใชว้ิธีการหากลุ่มตวัอย่างทีเหมาะสมของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamance, 

1973) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 394 คน 

  เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจยัใช้วิธีการคาํนวณจากประชากร ในเขตพืนที 

อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จาํนวน 27,914 คน ไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้

สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamance, 1973) ซึงมีค่าระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 โดยให้มีค่า

ความคลาดเคลือนได ้0.05 ดงัสูตรต่อไปนี 
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    N     =     
2

Ne1

N

  

โดย N =  จาํนวนประชากร 

  e =  ความน่าจะเป็นในการเกิดความคลาดเคลือนทียอมใหมี้ไดที้ 95% 

  n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

แทนค่าดงันี 

    n     = 
2)05.0914,27(1

914,27
x      =     394.35 

    n     =  394.35 

จากการคาํนวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจาํนวน 394.35 คน เพือให้ขนาดกลุ่มตวัอย่างมี

ความเหมาะสมมากขึนจึงปรับให้เป็น 394 จากนันใช้วิธีการสุ่มแบบชันภูมิ (Stratified random 

sapling) ตามตาํบลแลว้นํามาหาอตัราสัดส่วนของประชากร (Proportional to Size) เพือหากลุ่ม

ตวัอยา่งแยกแต่ละตาํบล ตามสูตรดงันี 

    n      =     
xn

N
Ni

 

  n1 = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งแต่ละตาํบล 

  Ni =  จาํนวนประชากรแต่ละตาํบล 

  n =  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งรวมทุกตาํบล 

  N =  จาํนวนประชากรทงั 3 ตาํบล 

3.1.3 กลุ่มตัวอย่างทีให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ผูน้ ําชุมชนในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐมโดยใชเ้ทคนิควิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) (แบบ 1)

จาํนวน 5 คน ประกอบดว้ย 

  1. ปาริชาต ิบุรณศิริ  

   ตาํแหน่งปัจจุบัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ อ .พุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม 

  2. นายชุมพล ฤทธิคาํรพ 

   ตาํแหน่งปัจจุบัน ผูใ้หญ่บา้น ม. 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

  3. นายพรภิรมณ์ อ่อนสัมพนัธ์ 

   ตาํแหน่งปัจจุบัน ผูใ้หญ่บา้น ม. 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จงัหวดั 

  4. นายไพบูลย์ สวสัดีจุ้ย 

   ตาํแหน่งปัจจุบัน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
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  5. นางสาวมูล วฒัน์สืบแถว 

   ตาํแหน่งปัจจุบัน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ม.1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  

  

3.2 เทคนิควธีิการสุ่มตวัอย่าง 

การสุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครัง ผูว้ิจ ัยใช้วิธีการคาํนวณแยกออกเป็นแต่ละตาํบลดัง

รายละเอียดทีปรากฏในตาราง ดงันี 

 

ตารางที 3.1 แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ลาํดบัท ี ตาํบล ประชากร (Ni) กลุ่มตวัอย่าง (n1) 

1. ตาํบลศาลายา 15,810 15,810 (394)  = 223 

27,914 

2. ตาํบลคลองโยง 6,125 6,125 (394)  = 87 

27,914 

3. ตาํบลมหาสวสัดิ 5,979 5,979 (394)  = 84 

27,914 

รวม 27,914(N) 394 (n) 
 

เมือไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 394 คน ดงักล่าวแลว้ จึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแจก แบบ 

สอบถาม โดยเลือกไปตามตาํบลเป้าหมาย 3 ตาํบล 

 

3.3 เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี สร้างขึนจากการประยกุตใ์ชต้ามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั

ทีเกียวขอ้ง โดยมี 2 แบบมีรายละเอียด และขนัตอนในการดาํเนินการ ดงันี 

1) แบบสอบถาม (Questionnaire) 

2) แบบสมัภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) 

3.3.1 ลกัษณะของเครืองมอืแบบสอบถาม(Questionnaire) 

แบบสอบถามทีใชเ้ป็นเครืองมือในการวิจยัครังนีใชเ้ป็นคาํถามปลายปิด โดยแบ่งเนือหา

ออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบ 

สอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดล้กัษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
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ตอนที 2 ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองประกอบดว้ย ขอ้ความทีแสดงเกียวกบัการเขา้

ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในดา้นแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนา

ดา้นการเมือง และดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง ลกัษณะคาํถามเป็นแบบประเมินค่า 

(Rating Scale) โดยการสร้างคาํถามตามแนวของ Likert Scale มีคาํตอบให้เลือก 5 ระดบั และมี

เกณฑใ์หค่้าดงันี  

การมีส่วนร่วมมากทีสุด  ให้ 5 คะแนน 

การมีส่วนร่วมมาก  ให้ 4 คะแนน 

การมีส่วนร่วมปานกลาง  ให้ 3 คะแนน 

การมีส่วนร่วมนอ้ย  ให้ 2 คะแนน 

การมีส่วนร่วมนอ้ยทีสุด  ให้ 1 คะแนน 

การแปลผลคะแนนระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทงั 3 ดา้น 

โดยนาํค่าคะแนนเฉลียมาพิจารณา โดยยดึตามเกณฑช่์วงคะแนนเฉลียได ้5 ระดบั โดยใชสู้ตรดงันี 

    คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด 

     ระดบั 

   =     5–1 

      5 

   = 0.8 

ดงันี 

   นอ้ยทีสุด มีช่วงคะแนนระหว่าง 1.00 – 1.80 

   นอ้ย  มีช่วงคะแนนระหว่าง 1.81 – 2.60 

   ปานกลาง มีช่วงคะแนนระหว่าง 2.60 – 3.40 

   มาก  มีช่วงคะแนนระหว่าง 3.41 – 4.20 

   มากทีสุด มีช่วงคะแนนระหว่าง 4.21 – 5.00 

ตอนที 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open endedQuestionnaire) เพือสอบถามปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอาํเภอพุทธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม 

3.3.2 ลกัษณะของเครืองมอืแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) มีลกัษณะปลายเปิด 

โดยแบ่งออกเป็น 2ตอนดงันี 

ตอนที 1 เป็นแบบสมัภาษณ์เกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ประกอบดว้ยชือ-

สกุล อายรุะดบัการศึกษาตาํแหน่งและรายไดต่้อเดือน 
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ตอนที 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกียวกับข้อมูลเชิงลึก (Depth Interview) แนวทางการ

พฒันาการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึงมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire) 

ใหต้อบโดยเสรี จาํนวน 5 ขอ้คาํถาม 

 

3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

3.4.1 การตรวจแบบสอบถาม 

การสร้างเครืองมือและทดสอบคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั มีขนัตอน ดงันี 

1. ศึกษาและรวบรวมขอ้มลูจากแนวคิดทฤษฎี หนงัสือ เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบั

ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง และทีเกียวขอ้งกบัการวิจยั 

2. นาํขอ้มลูทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาวางโครงสร้างแบบสอบถามโดยกาํหนดขอบเขต

เนือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและตามกรอบแนวคิดของการวิจยั 

3. สร้างแบบสอบถามเกียวกบัความรู้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยมีขอ้คาํถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ครอบคลุม 3 

ดา้น  

4. นาํแบบสอบถามทีสร้างแลว้นาํเสนอให้อาจารยที์ปรึกษาตรวจสอบความเทียงตรงตาม

ทฤษฎีความเป็นปรนยั สาํนวนการใชภ้าษา และคาํชีแจง เพือนาํมาปรับปรุงแกไ้ขไดแ้บบสอบถาม

เกียวกบัความรู้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอาํเภอพุทธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ทงั 3 ดา้น จาํนวน 19 ขอ้  

5. นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขให้ผูเ้ชียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความเทียงตรงตาม

เนือหา ไดแ้ก่ 

 1) พระเมธาวนิัยรส, ดร.  

  การศึกษา Ph.D (Buddhist Studies), M.Phil.(Buddhist Studies) 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 2) พระมหาอรุณ ป ฺญารุโณ  

  การศึกษา ศน.บ. (สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน คณบดีคณะสงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 3)  รศ.(พเิศษ) ดร.สุกจิ ชัยมุสิก  

  การศึกษา Ph.D Political Science, M.A. Political Science, 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานสาขารัฐศาสตร์การปกครอง  

    มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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 4) พ.ต.อ. ศ.ดร. นิธิ ศรีวฒันา   

  การศึกษา Ph.DSocial Science, ศศ.ม. พฒันาสงัคมและสิงแวดลอ้ม,  

    นบ. นิติศาสตร์ 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 5) นายเสฎฐวุฒ ิสมเกตุ 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน หวัหนา้ฝ่ายพสัดุ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

6. นาํผลการตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 

Congruence: IOC) ตามสูตรดงันี 

    สูตร  IOC     =     N
x

 

 เมือ  IOC  แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์

    x  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ 

   N  แทน จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

 ใหค้ะแนน +1 ถา้แน่ใจว่าขอ้คาํถามวดัไดต้รงวตัถุประสงค ์

 ใหค้ะแนน 0 ถา้ไม่แน่ใจว่าขอ้คาํถามวดัไดต้รงวตัถุประสงค ์

 ใหค้ะแนน - 1 ถา้แน่ใจว่าขอ้คาํถามวดัไดไ้ม่ตรงวตัถุประสงค ์

โดยเลือกขอ้คาํถามทีมีค่าตงัแต่ 0.50 ขึนไป จากขอ้คาํถามทงัหมด 19 ขอ้ ใชไ้ดจ้าํนวน 19 

ขอ้ ซึงขอ้คาํถามทีใชไ้ด ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยูร่ะหว่าง 0.67– 1.00 

7. นาํแบบสอบถามทีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มประชาชนทีไม่ใช่

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน ทีมีคุณลกัษณะ สถานภาพเช่นเดียวกบักลุ่มตวัอยา่งทีศึกษาจริง เพือหา

ค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิเอลฟา (Alpha Coefficient) ครอนบาค 

(Cronbach) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับงานวิจยัทางสงัคมศาสตร์SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences)ไดค่้าความเชือมนัของแบบสอบถามเท่ากบั0.91ซึงมีความเชือมนัสูงสามารถ

นาํไปใชใ้นการศึกษาครังนีได ้

8. เมือพบว่า มีความเชือมนัสูง จึงนาํผลการทดสอบปรึกษาอาจารยที์ปรึกษา ก่อนนาํไปใช้

จริงต่อไป 

3.4.2 การตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ 

การสร้างเครืองมือและทดสอบคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั มีขนัตอน ดงันี 

1. ศึกษาและรวบรวมขอ้มลูจากแนวคิดทฤษฎี หนงัสือ เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบั

ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
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2. นาํขอ้มลูทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาวางโครงสร้างแบบสมัภาษณ์ โดยกาํหนดขอบเขต

เนือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและตามกรอบแนวคิดของการวิจยั 

3. สร้างแบบสมัภาษณ์ เกียวกบัความรู้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิป-

ไตยของประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม โดยมีข้อคาํถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ครอบคลุม 3 ดา้น  

4. นาํแบบสมัภาษณ์ทีสร้างแลว้นาํเสนอใหอ้าจารยที์ปรึกษาตรวจสอบความเทียงตรงตาม

ทฤษฎีความเป็นปรนยั สาํนวนการใชภ้าษา และคาํชีแจง เพือนาํมาปรับปรุงแกไ้ขไดแ้บบสัมภาษณ์

เกียวกบัความรู้ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอาํเภอพุทธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม ทงั 3 ดา้น จาํนวน 5 ขอ้  

5. นาํแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุงแกไ้ขให้ผูเ้ชียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความเทียงตรงตาม

เนือหา ไดแ้ก่ 

 1) พระเมธาวนิัยรส, ดร.  

  การศึกษา Ph.D (Buddhist Studies), M.Phil.(Buddhist Studies) 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 2) พระมหาอรุณ ป ฺญารุโณ  

  การศึกษา ศน.บ. (สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน คณบดีคณะสงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 3)  รศ.(พเิศษ) ดร.สุกจิ ชัยมุสิก  

  การศึกษา Ph.D Political Science, M.A. Political Science, 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานสาขารัฐศาสตร์การปกครอง  

    มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 4) พ.ต.อ. ศ.ดร. นิธิ ศรีวฒันา   

  การศึกษา Ph.DSocial Science, ศศ.ม. พฒันาสงัคมและสิงแวดลอ้ม,  

    นบ. นิติศาสตร์ 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 5) นายเสฎฐวุฒิ สมเกต ุ

  ตาํแหน่งปัจจุบัน หวัหนา้ฝ่ายพสัดุ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

6. นาํผลการตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 

Congruence : IOC) ตามสูตรดงันี 
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    สูตร  IOC     =     N
x

 

 เมือ  IOC  แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์

    x  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญ 

   N แทน จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

 ใหค้ะแนน +1 ถา้แน่ใจว่าขอ้คาํถามวดัไดต้รงวตัถุประสงค ์

 ใหค้ะแนน 0 ถา้ไม่แน่ใจว่าขอ้คาํถามวดัไดต้รงวตัถุประสงค ์

 ใหค้ะแนน - 1 ถา้แน่ใจว่าขอ้คาํถามวดัไดไ้ม่ตรงวตัถุประสงค ์

โดยเลือกขอ้คาํถามทีมีค่าตงัแต่ 0.50 ขึนไป จากขอ้คาํถามทงัหมด 5 ขอ้ ใชไ้ดจ้าํนวน 5 ขอ้ 

ซึงขอ้คาํถามทีใชไ้ด ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยูร่ะหว่าง 0.67– 1.00 

7. นาํแบบสมัภาษณ์ทีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ปรึกษาอาจารยที์ปรึกษาก่อนนาํไปใชจ้ริงต่อไป 

 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5.1 การเกบ็ข้อมูลแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มลูจากประชากรทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ตาม 

ลาํดบัขนัตอน ดงันี 

1. ขอความอนุเคราะห์ให้ผูต้อบแบบสอบถามไดต้อบแบบสอบถาม พร้อมทงัอธิบายวิธี 

การกรอกแบบสอบถาม สาํหรับการวิจยัอยา่งละเอียด  

2. ก่อนแจกแบบสอบถามผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตพร้อมทงัชีแจงถึงจุดประสงค์ของการวิจยัให้

ประชาชน (กลุ่มตวัอยา่ง) ทราบก่อน 

3. ดาํเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บัประชาชน 

4. ผูว้ิจยัขอรับแบบสอบถามทีตอบเรียบร้อยแลว้กลบัมาดว้ยตนเอง 

5. ผูว้ิจยัตรวจเช็คจนครบถว้นสมบูรณ์แลว้นาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

3.5.2 การเกบ็ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มลูจากประชากรทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ตาม 

ลาํดบัขนัตอน ดงันี 

1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยัถึงผูต้อบแบบสมัภาษณ์ เพือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบ 

รวมขอ้มลู 

2. ขอความอนุเคราะห์ใหผู้ต้อบแบบสัมภาษณ์ไดต้อบแบบสัมภาษณ์ พร้อมทงัอธิบายวิธี 

การขนัตอนในการตอบแบบสมัภาษณ์ สาํหรับการวิจยัอยา่งละเอียด  
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3. ก่อนแจกแบบสมัภาษณ์ผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตพร้อมทงัชีแจงถึงจุดประสงคข์องการวิจยัให้

ผูถ้กูสมัภาษณ์ ทราบก่อน 

4. ดาํเนินการสมัภาษณ์ โดยการจดบนัทึก และบนัทึกเทป 

5. ผูว้ิจยันาํคาํสมัภาษณ์มาถอดเทปแลว้นาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 

3.6 การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มลูการวิจยัครังนี ทาํการประมวลผลขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์

โปรแกรมสาํเร็จรูปดงันี 

3.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที 1 เกียวกับสถานภาพทั วไปของผูต้อบแบบ 

สอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดโ้ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

3.6.2 วิเคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถามตอนที 2 ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

3.6.3 วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามตอนที 3 เป็นคาํถามแบบปลายเปิด (Opened Form) 

สอบถามเกียวกับข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) 

3.6.4 วิเคราะห์ขอ้มลูเพือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน ทีมีเพศ

อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้างกนั โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การ

ทดสอบค่า (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) ถา้พบความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการของ 

(Scheffe) 

3.6.5 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนือหา 

(Content Analysis) ประกอบบริบท และประมวลผลเขา้ดว้ยกนั  

 

3.7 การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลทีได้จากการวิเคราะห์จะนําเสนอเป็นแผนภูมิและเป็นตารางพร้อมกบัอธิบายให้

สามารถเขา้ใจผลการวิจยัไดช้ดัเจนยงิขึน 
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3.8 สถิตทิีใช้ในการวจิยั 

ในการวิเคราะห์ขอ้มลูของการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดงันี 

3.8.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชค่้าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Per 

centage) ค่าเฉลีย (Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  1) การหาค่าร้อยละ (Percentage) 

     P     =     N
Xx100

   

   เมือ P =  ค่าร้อยละ 

    X =  จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม  

    N =  จาํนวนประชากร 

  2) การหาค่าเฉลีย (Mean) 

     X ̅     =      N
x

 

   เมือ X ̅ =  ค่าเฉลีย 

    ∑X =  ผลรวมผูต้อบแบบสอบถาม 

    N =  จาํนวนประชากร 

  3) หาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) 

     S.D.      =      N∑X2– (∑X)2 

                                  N (N - 1) 

   เมือ S.D. =  ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน 

    ∑X2 =  ผลรวมของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละระดบัยกกาํลงัสอง 

    (∑X)2 =  ผลรวมของผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดยกกาํลงัสอง 

    N =  แทนจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 

3.8.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบ

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย โดยใชว้ิธีของScheffe 

  1) การทดสอบสมมติฐาน (t-test) 

     t     =             X1 - X2  

       S1
2 + S2

2 

        n1    n2 



60 
 

   เมือ t =  ค่าที- เทสท ์( t-test ) 

    X1 = ค่าเฉลียของคะแนนกลุ่มที 1 

    X2 = ค่าเฉลียของคะแนนกลุ่มที 2 

    S1
2 = ค่าความแปรปรวนของกลุ่มที 1 

    S2
2 = ค่าความแปรปรวนของกลุ่มที 2 

    n1 = ค่าจาํนวนคะแนนของกลุ่มที 1 

    n2 = ค่าจาํนวนคะแนนของกลุ่มที 2 

  2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)  

     F = MSb 

       MSw 

   เมือ F  =  อตัราส่วนของความแปรปรวน 

    MSb =  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

    MSw =  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 



 

 

บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัเรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอาํเภอ

พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นวิจยัหลกั และ

วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นวิจยัรอง ซึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยันาํเสนอตาม 

ลาํดบั ดงันี 

4.1  สญัลกัษณ์ทีใชใ้นการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

4.2 ขนัตอนการวิเคราะห์ขอ้มลู 

4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

4.1 สัญลักษณ์ทีใช้ในการนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

สญัลกัษณ์ทีใชใ้นการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 แทน ค่าเฉลีย (Mean)  

S.D. แทน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard Deviation) 

n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

t แทน  ค่าสถิติทีใชพิ้จารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจงแจงแบบ t 

  (t - distribution) 

F แทน ค่าสถิติทีใชพิ้จารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ F 

  (F - distribution)  

df แทน ชนัแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

ss แทน ผลรวมกาํลงัสอง (Sum of Squares) 

MS แทน ค่าเฉลียผลรวมกาํลงัสอง (Mean Squares) 

Sig. แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance) 

 * แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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4.2 ขันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที 1 ปัจจัยด้านคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การ 

ศึกษา อาชีพ และรายได ้(เงินทีไดรั้บ) ประมาณต่อเดือนใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความถี (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) และนาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนที 2ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอาํเภอ 

พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยใชก้ารวิเคราะห์ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ค่า

เบียงเบนมาตรฐาน S.D (Standard Deviation) 

ตอนที 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One - way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติจะ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยใชว้ิธี Scheffe 

ตอนที 4 ขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาหรือแนวทางส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

ทาํการวิเคราะห์หาค่าความถี (Frequency) และนาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนที 5 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เนือหา (Content analysis) จากคาํสัมภาษณ์

เกียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แลว้สรุปตามขอ้คาํถามทงั 5 ขอ้ เป็น

ภาพรวมของประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที 1 ปัจจยัด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ 

และรายได ้(เงินทีไดรั้บ) ประมาณต่อเดือนนาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายดงัตารางต่อ 

ไปนี 

 

ตารางที 4.1 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 148 37.60 

หญิง 246 62.40 

รวม 394 100.0 
 

จากตารางที 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ ชายโดยมี

เพศหญิง จาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 62.40 และเพศชาย จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.60 

 

ตารางที 4.2 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายุ 
 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

18 - 35ปี 159 40.30 

36 - 50ปี 156 39.60 

51ปี ขึนไป 79 20.00 

รวม 394 100.0 
 

จากตารางที 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 18 - 35 ปีจาํนวน 159 คนคิด

เป็นร้อยละ 40.30 รองลงมามีอาย ุ36 - 50 ปี จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.60และน้อยทีสุด มี

อาย ุ51 ปี ขึนไปจาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
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ตารางที 4.3 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 54 13.70 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 47 11.90 

อนุปริญญา 39 9.90 

ปริญญาตรี และสูงกว่า 254 64.50 

รวม 394 100.0 
 

จากตารางที 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี

และสูงกว่า จาํนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 รองลงมามีระดบัการศึกษาประถมศึกษาจาํนวน 

54คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ11.90 และน้อย

ทีสุดจบการศึกษาอนุปริญญา จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 

 

ตารางที 4.4 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม 35 8.90 

รับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป 95 24.10 

คา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวั 41 10.40 

รับราชการ/พนกังานของรัฐ 223 56.60 

รวม 394 100.0 
 

จากตารางที 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูมี้อาชีพรับราชการ/พนักงาน

ของรัฐจาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60 รองลงมา คือ อาชีพรับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป จาํนวน 95 คน 

คิดเป็นร้อยละ 24.10 อาชีพคา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวัจาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 และ

นอ้ยสุด คืออาชีพ เกษตรกรรมจาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 
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ตารางที 4.5 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายได้ประมาณต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกว่า 5,000 บาท 5 1.30 

5,001 - 10,000 บาท 78 19.80 

10,001 - 15,000 บาท 158 40.10 

มากกว่า 15,000 153 38.80 

รวม 394 100.0 
 

จากตารางที 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 15,000 

บาทจาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 40.10 รองลงมา คือ มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 15,000 จาํนวน 

153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีรายไดต่้อเดือน 5,001 - 10,000 บาทจาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.80และนอ้ยสุด คือ มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า 5,000 บาทจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 
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ตอนที 2 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนอําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

การศึกษาวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม และใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉลีย () และค่าส่วนเบียงเบนมาตร 

ฐาน (S.D.) แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 4.6 แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

โดยรวมทัง 3 ด้าน 
 

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย 
ระดับการมส่ีวนร่วม 

  S.D. แปลผล 

1. การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 2.85 1.07 ปานกลาง 

2. การเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง 2.70 1.17 ปานกลาง 

3. การรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง 2.50 1.15 นอ้ย 

รวม 2.68 1.13 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.6 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ในภาพ 

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า การมีส่วนร่วมทีมีระดบัสูงทีสุด 2 ดา้น คือ การแสดงความ

คิดเห็นทางการเมือง อยูใ่นระดบัปานกลาง และการเป็นผูน้าํชกัชวนผูอื้นสนทนาดา้นการเมืองส่วน

การรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง อยูใ่นระดบันอ้ย 
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ตารางที 4.7 แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ด้านการแสดงความคดิเห็นทางการเมอืง  
 

การแสดงความคดิเห็นทางการเมอืง 
ระดับการมส่ีวนร่วม 

  S.D. แปลผล 

1. การร่วมวิพากษว์ิจารณ์ประเด็นการเมืองกบัเพือน 3.12 1.09 ปานกลาง 

2. การร่วมวิพากษว์ิจารณ์ประเด็นการเมืองกบัครอบครัว 3.06 1.04 ปานกลาง 

3. ร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสือต่าง ๆ เช่นหนังสือ 

พิมพ ์และอินเตอร์เน็ต 2.62 1.09 ปานกลาง 

4. หาโอกาสสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นทางการเมืองกับ

สมาชิกในครอบครัว 2.85 1.07 ปานกลาง 

5. การพูดคุยหรือวิพากษ์วิจารณ์กบับุคคลอืนเกียวกบันโยบาย

ของผูส้มคัรรับเลือกตงัในระดบัต่าง ๆ ทีท่านมีสิทธิเลือกตงั 2.96 1.05 ปานกลาง 

6. การเขา้ร่วมแสดงประชามติ แสดงความคิดเห็นทางการเมือง 

ในการเปิดเวทีสาธารณะ 2.50 1.07 นอ้ย 

รวม 2.85 1.07 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.7 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้นการ

แสดงความคิดเห็นทางการเมือง อยูใ่นระดบัปานกลาง 

เมือพิจารณาในแต่ละข้อตามลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมาก

ทีสุดไดแ้ก่ การร่วมวิพากษว์ิจารณ์ประเด็นการเมืองกบัเพือน อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา ไดแ้ก่ 

การร่วมวิพากษว์ิจารณ์ประเด็นการเมืองกบัครอบครัว อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นทีมีค่าเฉลีย

น้อยทีสุดได้แก่ การเข้าร่วมแสดงประชามติ แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในการเปิดเวที

สาธารณะอยูใ่นระดบันอ้ย ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.8 แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อนืสนทนาด้านการเมอืง 
 

การเป็นผู้ชักนําผู้อนืสนทนาด้านการเมอืง 
ระดับการมส่ีวนร่วม 

  S.D. แปลผล 

1. เป็นผูช้กันาํการพูดคุยเกียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองและ

ปัญหาสงัคมกบัเพือน ๆ หรือบุคคลอืน 2.54 1.16 นอ้ย 

2. พูดชักชวนให้เพือนหรือบุคคลอืนลงคะแนนเลือกตังให้

บุคคลทีท่านคิดว่าเหมาะสม 2.68 1.14 ปานกลาง 

3. เป็นผูน้าํในการพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นทางการเมือง

กบับุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอืน 2.68 1.14 ปานกลาง 

4. ชกัชวนเพือนฝูงไปฟังการปราศรัยหาเสียงของผูส้มคัรรับ

เลือกตงั 2.30 1.08 นอ้ย 

5. ชกัชวนเพือนไปใชสิ้ทธิเลือกตงั 3.29 1.06 ปานกลาง 

6. เป็นผูช้กัชวนเพือนหรือบุคคลอืนเขา้ร่วมการรณรงค์เลือกตงั

หาเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตังทังระดับท้องถินและระดับ 

ชาติ 2.71 1.12 ปานกลาง 

รวม 2.50 1.12 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.8 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทาง การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมืองอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เมือพิจารณาในแต่ละข้อตามลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมาก

ทีสุดไดแ้ก่ ชกัชวนเพือนไปใชสิ้ทธิเลือกตงัอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาไดแ้ก่ การเป็นผูช้กัชวน

เพือนหรือบุคคลอืนเขา้ร่วมการรณรงคเ์ลือกตงัหาเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตงัทงัระดบัทอ้งถินและ

ระดบัชาติอยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดไดแ้ก่ ชักชวนเพือนฝงูไปฟังการ

ปราศรัยหาเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตงัอยูใ่นระดบันอ้ย ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.9 แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ด้านการรวมกลุ่มดําเนินกจิกรรมทางการเมอืง 
 

การรวมกลุ่มดําเนนิกจิกรรมทางการเมอืง 
ระดับการมส่ีวนร่วม 

  S.D. แปลผล 

1. ร่วมรณรงคใ์นการเลือกตงั เช่น การติดโปสเตอร์แจกเอกสาร 

แผน่พบั 2.45 1.15 นอ้ย 

2. ร่วมรณรงคใ์นการต่อตา้นการซือสิทธิขายเสียง 2.80 1.20 ปานกลาง 

3. ให้ความสนใจร่วมรับฟังคาํปราศรัยในการรณรงค์หาเสียง

ของผูส้มคัรรับเลือกตงั 2.60 1.12 นอ้ย 

4. ร่วมชุมนุมทางการเมืองในโอกาสต่าง ๆ หรือในวนัทีมีการ

รําลึกถึงเหตุการณ์สาํคญัทางการเมืองในอดีต 2.27 1.11 นอ้ย 

5. ร่วมชุมนุมคดัคา้นไม่เห็นดว้ยกบันโยบายทางการเมือง 2.28 1.09 นอ้ย 

6. ร่วมประชุมกบัผูน้าํทอ้งถินในการเตรียมการเลือกตงั 2.76 1.18 ปานกลาง 

7. เคยเข้าร่วมประชุมคัดค้านกฎหมายทีไม่เป็นธรรม เช่น 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2.35 1.23 นอ้ย 

รวม 2.50 1.15 น้อย 
 

จากตารางที 4.9 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทาง การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองอยูใ่นระดบัตาํ 

เมือพิจารณาในแต่ละข้อตามลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมาก

ทีสุดไดแ้ก่ ร่วมรณรงคใ์นการต่อตา้นการซือสิทธิขายเสียง อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาไดแ้ก่ 

ร่วมประชุมกบัผูน้ ําทอ้งถินในการเตรียมการเลือกตงั อยู่ในระดับปานกลาง และดา้นทีมีค่าเฉลีย

นอ้ยทีสุดไดแ้ก่ ร่วมชุมนุมทางการเมืองในโอกาสต่าง ๆ หรือในวนัทีมีการรําลึกถึงเหตุการณ์สาํคญั

ทางการเมืองในอดีตอยูใ่นระดบันอ้ย ตามลาํดบั 
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ตอนที 3 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดต้งัสมมติฐานการวิจยัไวว้่า ประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ทีมีเพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ต่างกนั มีระดบัส่วนร่วมทาง การเมือง ทีแตกต่างกนั 

การทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลสาํหรับปัจจยัทีมี จาํนวน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ การ

ทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way ANOVA) สาํหรับ

ปัจจยัทีมีจาํนวนมากกว่า 2 กลุ่ม โดยมีนัยสาํคญัทางสถิติที ระดบั .05 ถา้พบความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

ปรากฏดงัตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 4.10 แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โดยรวม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 

ชาย 148 2.85 0.60 ปานกลาง 

หญิง 246 2.57 0.86 นอ้ย 

รวม 148 2.68 0.79 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.10 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดย 

รวม จาํแนกตามเพศโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลางและเมือจาํแนกตามเพศพบว่าเพศชายมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม มากกว่าเพศหญิง 

 

ตารางที 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบการมส่ีวนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม ทีมเีพศต่างกนั 
 

เพศ n   S.D. t Sig.(2 tailed) 

ชาย 148 2.85 0.60 3.75 .000* 

หญิง 246 2.57 0.86   
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.12 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดย 

รวม จาํแนกตามเพศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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ตารางที 4.12 แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ด้านการแสดงความคดิเห็นทางการเมอืง จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 

ชาย 148 3.04 0.71 ปานกลาง 

หญิง 246 2.73 0.93 ปานกลาง 

รวม 394 2.85 0.87 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.12 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํแนกตามเพศโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลางและเมือจาํแนก

ตามเพศพบว่า เพศชายมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้นการแสดงความคิดเห็น

ทางการเมือง มากกว่าเพศหญิง 

 

ตารางที 4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบการมส่ีวนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการ

เมอืง ทีมเีพศต่างกนั 
 

เพศ n   S.D. t Sig.(2 tailed) 

ชาย 148 3.04 0.71 3.74 .000* 

หญิง 246 2.73 0.93   
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.13 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํแนกตามเพศ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

.05 
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ตารางที 4.14 แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อนืสนทนาด้านการเมอืง จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 

ชาย 148 2.86 0.66 ปานกลาง 

หญิง 246 2.59 0.91 นอ้ย 

รวม 394 2.69 0.87 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.14 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง จาํแนกตามเพศโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลางและเมือ

แยกตามเพศพบว่าเพศชายมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้นการเป็นผูช้กันาํ

ผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง มากกว่าเพศหญิง 

 

ตารางที 4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบการมส่ีวนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อืนสนทนา

ด้านการเมอืง ทีมเีพศต่างกนั 
 

เพศ n   S.D. t Sig.(2 tailed) 

ชาย 148 2.86 0.66 3.31 .001* 

หญิง 246 2.59 0.91   
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.15 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การเป็นผูช้ักนําผูอื้นสนทนาดา้นการเมืองจาํแนกตามเพศแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ  

ทีระดบั .05 
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ตารางที 4.16 แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ด้านการรวมกลุ่มดําเนินกจิกรรมทางการเมอืง จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n   S.D. แปลผล 

ชาย 148 2.66 0.69 ปานกลาง 

หญิง 246 2.40 0.99 นอ้ย 

รวม 394 2.50 0.90 น้อย 
 

จากตารางที 4.16 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง จาํแนกตามเพศโดยรวม อยู่ในระดบัน้อยและเมือจาํแนก

ตามเพศพบว่าเพศชายมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนิน

กิจกรรมทางการเมือง มากกว่าเพศหญิง 

 

ตารางที 4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบการมส่ีวนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการรวมกลุ่มดําเนินกิจกรรม

ทางการเมอืง ทีมเีพศต่างกนั 
 

เพศ n   S.D. t Sig.(2 tailed) 

ชาย 148 2.66 0.69 3.06 .002* 

หญิง 246 2.40 0.99   
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.17 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองจาํแนกตามเพศแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 
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ตารางที 4.18 แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

โดยรวม จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 

18 - 35 ปี 159 2.44 0.74 นอ้ย 

36 - 50 ปี 156 2.69 0.80 ปานกลาง 

51 ปี ขึนไป 79 3.14 0.64 ปานกลาง 

รวม 394 2.68 0.79 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.18 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดย 

รวม จาํแนกตามอายโุดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลางและเมือจาํแนกตามอายพุบว่า ประชาชนทีมีอายุ

ตงัแต่ 51 ปีขึนไป มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม มากกว่าประชาชนทีมี

อายรุะหว่าง 36 - 50 ปี และ ประชาชนทีมีอายรุะหว่าง 18 - 35 ปี ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.19 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชา-

ธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม ทีมอีายตุ่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 26.129 2 13.065 23.170 .000* 

ภายในกลุ่ม 220.474 391 .564   

รวม 246.603 393    
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.19 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ของประชาชน 

โดยรวม จาํแนกตามอาย ุแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความ

แตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางที 4.20 
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ตารางที 4.20 แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม 

จาํแนกตามอาย ุด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

อาย ุ   

18 - 35 ปี 36 - 50 ปี 51 ปี ขึนไป 

2.44 2.69 3.14 

18 - 35ปี 2.44 - 0.016* .000* 

36 - 50ปี 2.69  - .000* 

51 ปี ขึนไป 3.14   - 
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.20 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของ

ประชาชน โดยรวม จาํแนกตามอาย ุแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จาํนวน 3 คู่ 

โดยประชาชนทีมีอายรุะหว่าง 18 - 35 ปี มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แตกต่าง

กนักบัประชาชนทีมีอายรุะหว่าง 36 - 50 ปี และประชาชนทีมีอาย ุ51 ปี ขึนไปและประชาชนทีมีอายุ

ระหว่าง 36 - 50 ปี มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย แตกต่างกนักบั ประชาชนทีมี

อาย ุ51 ปีขึนไป นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.21 แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ด้านการแสดงความคดิเห็นทางการเมอืง จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 

18 - 35 ปี 159 2.59 0.72 นอ้ย 

36 - 50 ปี 156 2.77 0.95 ปานกลาง 

51 ปี ขึนไป 79 3.50 0.62 มาก 

รวม 394 2.85 0.87 ปานกลาง 
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.21 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยดา้น

การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจาํแนกตามอายุโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลางและเมือจาํแนก

ตามอายพุบว่าประชาชนทีมีอายตุงัแต่ 51 ปี ขึนไป มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง มากกว่าประชาชนทีมีอายุระหว่าง 36 - 50 ปี และ 

ประชาชนทีมีอายรุะหว่าง 18 - 35 ปี ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.22 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชา-

ธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการแสดงความ

คดิเห็นทางการเมอืง ทีมอีายุต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 45.152 2 22.576 34.699 .000* 

ภายในกลุ่ม 254.399 391 .651   

รวม 299.552 393    
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.22 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจาํแนกตามอายุ แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)  

ดงัตารางที 4.23 
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ตารางที 4.23 แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการ

แสดงความคดิเห็นทางการเมอืง จาํแนกตามอาย ุด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

อาย ุ   

18 - 35 ปี 36 - 50 ปี 51 ปี ขึนไป 

2.59 2.77 3.50 

18 - 35ปี 2.59 - .135 .000* 

36 - 50ปี 2.77  - .000* 

51 ปี ขึนไป 3.50   - 
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.23 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจาํแนกตามอายุ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที 

ระดบั 0.05 จาํนวน 2 คู่ โดยประชาชนทีมีอายรุะหว่าง 18 - 35 ปี มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกบัประชาชนทีมีอาย ุ51 ปีขึนไปและ

ประชาชนทีมีอายรุะหว่าง 36 - 50 ปี มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ดา้นการแสดง

ความคิดเห็นทางการเมือง แตกต่างกบัประชาชนทีมีอาย5ุ1ปีขึนไป นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็น

รายคู่ 
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ตารางที 4.24 แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อนืสนทนาด้านการเมอืง จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 

18 - 35 ปี 159 2.46 0.82 นอ้ย 

36 - 50 ปี 156 2.73 0.81 ปานกลาง 

51 ปี ขึนไป 79 3.08 0.76 ปานกลาง 

รวม 394 2.69 0.84 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.24 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง จาํแนกตามอายุโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง และเมือ

จาํแนกตามอายุพบว่า ประชาชนทีมีอายุตังแต่ 51 ปีขึนไป มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง มากกว่าประชาชนทีมีอายุระหว่าง  

36 - 50 ปี และ ประชาชนทีมีอายรุะหว่าง 18 - 35 ปี ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.25  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชา-

ธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อนื

สนทนาด้านการเมอืง ทีมอีายุต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 20.740 2 10.370 15.715 .000* 

ภายในกลุ่ม 258.020 391 .660   

รวม 278.759 393    
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.25 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง จาํแนกตามอายแุตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)  

ดงัตารางที 4.26 
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ตารางที 4.26 แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการ

เป็นผู้ ชักนําผู้อืนสนทนาด้านการเมือง  จําแนกตามอายุ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) 
 

อาย ุ   

18 - 35 ปี 36 - 50 ปี 51 ปี ขึนไป 

2.46 2.73 3.08 

18 - 35ปี 2.46 - .014* .000* 

36 - 50ปี 2.73  - .008* 

51 ปี ขึนไป 3.08   - 
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.26 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง จาํแนกตามอาย ุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั 0.05 จาํนวน 3 คู่ โดยประชาชนทีมีอายรุะหว่าง 18 - 35 ปี มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบ

ประชาธิปไตย ด้านการเป็นผูช้ักนําผูอื้นสนทนาดา้นการเมืองแตกต่างกนักบัประชาชนทีมีอายุ

ระหว่าง 36 - 50 ปี และประชาชนทีมีอาย5ุ1ปีขึนไปและประชาชนทีมีอายรุะหว่าง 36 - 50 ปี มีส่วน

ร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมืองแตกต่างกนั

กบั ประชาชนทีมีอาย ุ51 ปี ขึนไปนอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.27 แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ด้านการรวมกลุ่มดําเนินกจิกรรมทางการเมอืง จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 

18 - 35 ปี 159 2.27 0.85 นอ้ย 

36 - 50 ปี 156 2.55 0.88 นอ้ย 

51 ปี ขึนไป 79 2.84 0.90 ปานกลาง 

รวม 394 2.50 0.90 น้อย 
 

จากตารางที 4.27 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้นการ

รวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง จาํแนกตามอายโุดยรวม อยูใ่นระดบัตาํและเมือจาํแนกตามอายุ

พบว่า ประชาชนทีมีอายตุงัแต่ 51 ปี ขึนไป มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้นการ

รวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง มากกว่าประชาชนทีมีอายรุะหว่าง 36 - 50 ปี และ ประชาชนที

มีอายรุะหว่าง 18 - 35 ปี ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.28 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชา-

ธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการรวมกลุ่มดําเนิน

กจิกรรมทางการเมอืง ทีมอีายุต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 18.451 2 9.225 11.989 .000* 

ภายในกลุ่ม 300.874 391 .769   

รวม 319.325 393    
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.28 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง จาํแนกตามอายแุตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)  

ดงัตารางที 4.29 
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ตารางที 4.29 แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการ

รวมกลุ่มดําเนินกิจกรรมทางการเมือง จําแนกตามอายุ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) 
 

อาย ุ   

18 - 35 ปี 36 - 50 ปี 51 ปี ขึนไป 

2.27 2.55 2.84 

18 - 35ปี 2.27 - .017* .000* 

36 - 50ปี 2.55  - .054* 

51 ปี ขึนไป 2.84   - 
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.29 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง จาํแนกตามอายแุตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ 

ทีระดบั 0.05 จาํนวน 3 คู่ โดยประชาชนทีมีอายรุะหว่าง 18 - 35 ปี มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบ

ประชาธิปไตย ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองแตกต่างกันกับประชาชนทีมีอายุ

ระหว่าง 36 - 50 ปี และประชาชนทีมีอาย5ุ1ปีขึนไปและประชาชนทีมีอายรุะหว่าง 36 - 50 ปี มีส่วน

ร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองแตกต่างกนั

กบัประชาชนทีมีอาย ุ51 ปี ขึนไปนอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.30 แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

โดยรวม จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 

ประถมศึกษา 54 3.21 0.67 ปานกลาง 

มธัยมศึกษา 47 2.94 0.64 ปานกลาง 

อนุปริญญาขึนไป 39 2.64 0.91 ปานกลาง 

ปริญญาตรี และสูงกว่า 254 2.52 0.76 นอ้ย 

รวม 394 2.68 0.79 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.30 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดย 

รวม จาํแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและเมือจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

พบว่า ประชาชนทีมีระดบัการศึกษาประถมศึกษาหรือเทียบเท่า มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย โดยรวม มากกว่าประชาชนทีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา อนุปริญญาขึนไป และ 

ปริญญาตรี หรือสูงกว่าตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.31 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชา-

ธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ทีมีระดับ

การศึกษาต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 24.905 3 8.302 14.604 .000* 

ภายในกลุ่ม 221.698 390 .568   

รวม 246.603 393    
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.31 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ของประชาชน 

โดยรวม จาํแนกตามระดบัการศึกษา แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงทาํการ

วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางที 4.32 
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ตารางที 4.32 แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม 

จาํแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี 

หรือสูงกว่า 

3.21 2.94 2.64 2.52 

ประถมศึกษา 3.21 - .371 .006* .000* 

มธัยมศึกษา 2.94  - .339 .007* 

อนุปริญญา 2.64   - .827 

ปริญญาตรี และสูงกว่า 2.52    - 
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.32 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน 

โดยรวม จาํแนกตามระดบัการศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จาํนวน 3 คู่ 

โดยประชาชนทีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

โดยรวม แตกต่างกนักบัประชาชนทีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญาและการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ

สูงกว่าและประชาชนทีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย 

โดยรวม แตกต่างกนักบั ประชาชนทีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าส่วนนอกนันไม่พบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.33 แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ด้านการแสดงความคดิเห็นทางการเมอืง จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 

ประถมศึกษา 54 3.51 0.59 มาก 

มธัยมศึกษา 47 3.02 0.66 ปานกลาง 

อนุปริญญาขึนไป 39 2.63 1.02 ปานกลาง 

ปริญญาตรี และสูงกว่า 254 2.71 0.86 ปานกลาง 

รวม 394 2.85 0.87 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.33 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลางและ

เมือจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ประชาชนทีมีระดบัการศึกษาประถมศึกษาหรือเทียบเท่า มี

ส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง มากกว่า

ประชาชนทีมีระดับการศึกษามธัยมศึกษา ปริญญาตรี และสูงกว่า และระดับอนุปริญญาขึนไป 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.34 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชา-

ธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการแสดงความคิด 

เห็นทางการเมอืง ทีมรีะดับการศึกษาต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 31.674 3 10.558 15.371 .000* 

ภายในกลุ่ม 267.878 390 .687   

รวม 299.552 393    
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.34 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจาํแนกตามระดบัการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีระดับ .05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) ดงัตารางที 4.35 
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ตารางที 4.35 แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการ

แสดงความคดิเห็นทางการเมอืง จาํแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) 
 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี 

หรือสูงกว่า 

3.51 3.02 2.63 2.71 

ประถมศึกษา 3.51 - .035* .000* .000* 

มธัยมศึกษา 3.02  - .191 .136 

อนุปริญญา 2.63   - .955 

ปริญญาตรี และสูงกว่า 2.71    - 
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.35 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํแนกตามระดบัการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั .05 จาํนวน 3 คู่ โดยประชาชนทีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษามีส่วนร่วมทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แตกต่างกนักบัประชาชนทีมี

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา, ระดบัอนุปริญญา และระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05 นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.36  แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อนืสนทนาด้านการเมอืง จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 

ประถมศึกษา 54 3.11 0.69 ปานกลาง 

มธัยมศึกษา 47 2.97 0.63 ปานกลาง 

อนุปริญญาขึนไป 39 2.67 0.88 ปานกลาง 

ปริญญาตรี และสูงกว่า 254 2.56 0.86 นอ้ย 

รวม 394 2.69 0.84 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.36 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การเป็นผูช้ักนาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง จาํแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดบัปาน

กลางและเมือจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ประชาชนทีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีส่วน

ร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง มากกว่า

ประชาชนทีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา อนุปริญญาขึนไป และปริญญาตรีและสูงกว่า ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.37  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชา-

ธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อนื

สนทนาด้านการเมอืง ทีมรีะดับการศึกษาต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 17.441 3 5.814 8.677 .000* 

ภายในกลุ่ม 261.318 390 .670   

รวม 278.759 393    
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.37 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง จาํแนกตามระดบัการศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนัย 

สาํคญัทางสถิติทีระดับ 0.05จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ  

เชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางที 4.38 
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ตารางที 4.38  แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการ

เป็นผู้ชักนําผู้อนืสนทนาด้านการเมือง จําแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธีการของ

เชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี 

หรือสูงกว่า 

3.11 2.97 2.67 2.56 

ประถมศึกษา 3.11 - .858 .086 .000* 

มธัยมศึกษา 2.97  - .412 .021* 

อนุปริญญา 2.67   - .902 

ปริญญาตรี และสูงกว่า 2.56    - 
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.38 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน

ด้านการเป็นผูช้ักนําผูอื้นสนทนาด้านการเมือง จาํแนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่าง 

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จาํนวน 2 คู่ โดยประชาชนทีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษามีส่วน

ร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมืองแตกต่างกนั

กบัประชาชนทีมาการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกว่า และประชาชนทีมีการศึกษาระดบัมธัยม 

ศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง

แตกต่างกนักบัประชาชนทีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกว่านอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็น

รายคู่ 

 

 

 

 

 

  



88 
 

ตารางที 4.39  แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ด้านการรวมกลุ่มดําเนินกจิกรรมทางการเมอืง จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 

ประถมศึกษา 54 3.02 0.84 ปานกลาง 

มธัยมศึกษา 47 2.85 0.87 ปานกลาง 

อนุปริญญาขึนไป 39 2.64 0.94 ปานกลาง 

ปริญญาตรี และสูงกว่า 254 2.30 0.84 นอ้ย 

รวม 394 2.50 0.90 น้อย 
 

จากตารางที 4.39 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง จาํแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดบัตาํและ

เมือจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ประชาชนทีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีส่วนร่วมทาง 

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง มากกว่าประชาชน

ทีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา อนุปริญญา และ ปริญญาตรีและสูงกว่า ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.40  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชา-

ธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการรวมกลุ่มดําเนิน

กจิกรรมทางการเมอืง ทีมรีะดับการศึกษาต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 31.213 3 10.404 14.083 .000* 

ภายในกลุ่ม 288.113 390 .739   

รวม 319.325 393    
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.40 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง จาํแนกตามระดบัการศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนัย 

สาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ 

เชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางที 4.41 
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ตารางที 4.41  แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการ

รวมกลุ่มดําเนินกจิกรรมทางการเมือง จําแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธีการของ

เชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี 

หรือสูงกว่า 

3.02 2.85 2.64 2.30 

ประถมศึกษา 3.02 - .805 .228 .000* 

มธัยมศึกษา 2.85  - .746 .001* 

อนุปริญญา 2.64   - .149 

ปริญญาตรี และสูงกว่า 2.30    - 
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.41 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง จาํแนกตามระดบัการศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนัย 

สาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จาํนวน 2 คู่ โดยประชาชนทีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษามีส่วนร่วม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองแตกต่างกนักบั

ประชาชนทีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกว่า และประชาชนทีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามี

ส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองแตก 

ต่างกนักบัประชาชนทีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกว่านอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู ่
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ตารางที 4.42  แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

โดยรวม จาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ n   S.D. แปลผล 

เกษตรกรรม 35 2.96 0.39 ปานกลาง 

รับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป 95 2.80 0.78 ปานกลาง 

คา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวั 41 3.30 0.93 ปานกลาง 

รับราชการ/พนกังานของรัฐ 223 2.47 0.73 นอ้ย 

รวม 394 2.68 0.79 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.42 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดย 

รวม จาํแนกตามอาชีพโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลางและเมือจาํแนกตามอาชีพพบว่า ประชาชน ทีมี

อาชีพค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัวมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม 

มากกว่าประชาชนทีมีอาชีพเกษตรกรรม รับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป และรับราชการ/พนกังานของรัฐ ตาม 

ลาํดบั 

 

ตารางที 4.43  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชา-

ธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ทีมีอาชีพ

ต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 30.110 3 10.037 18.080 .000* 

ภายในกลุ่ม 216.493 390 .555   

รวม 246.603 393    
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.43 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน

โดยรวม จาํแนกตามอาชีพ แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์

ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางที 4.44 
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ตารางที 4.44  แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม 

จาํแนกตามอาชีพ ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

อาชีพ   

เกษตรกรรม รับจ้าง/  

ลูกจ้างทัวไป 

ค้าขาย/ 

ประกอบอาชีพ

ส่วนตวั 

รับราชการ/

พนักงาน  

ของรัฐ 

2.96 2.80 3.30 2.47 

เกษตรกรรม 2.96 - .771 .254 .005* 

รับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป 2.80  - .005* .004* 

คา้ขาย/ 

ประกอบอาชีพส่วนตวั 

3.30   - .000* 

รับราชการ/ 

พนกังานของรัฐ 

2.47    - 

 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.44 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน 

โดยรวม จาํแนกตามอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 จาํนวน 4 คู่  โดย

ประชาชนทีมีอาชีพเกษตรกรรม มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม แตกต่าง

กนักบัประชาชนทีมีอาชีพรับราชการ / พนกังานของรัฐ ประชาชนทีมีอาชีพรับจา้ง/ลูกจา้งทวัไป มี

ส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม แตกต่างกนักบัประชาชนทีมีอาชีพคา้ขาย/

ประกอบอาชีพส่วนตวั และรับราชการ/พนักงานของรัฐ และประชาชนทีมีอาชีพคา้ขาย/ประกอบ

อาชีพส่วนตวั มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม แตกต่างกนักบัประชาชนที

มีอาชีพรับราชการ/พนกังานของรัฐ นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.45  แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ด้านการแสดงความคดิเห็นทางการเมอืง จาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ n   S.D. แปลผล 

เกษตรกรรม 35 3.30 0.36 มาก 

รับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป 95 2.94 0.78 ปานกลาง 

คา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวั 41 3.41 1.09 ปานกลาง 

รับราชการ/พนกังานของรัฐ 223 2.63 0.84 ปานกลาง 

รวม 394 2.85 0.87 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.45 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํแนกตามอาชีพโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลางและเมือจาํแนก

ตามอาชีพพบว่า ประชาชนทีมีอาชีพคา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว มีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง มากกว่าประชาชนทีมีอาชีพเกษตร 

กรรม รับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป และรับราชการ/พนกังานของรัฐ ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.46  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชา-

ธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการแสดงความ

คดิเห็นทางการเมอืง ทีมอีาชีพต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 31.864 3 10.621 15.474 .000* 

ภายในกลุ่ม 267.688 390 .686   

รวม 299.552 393    
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.46 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํแนกตามอาชีพ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)  

ดงัตารางที 4.47 
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ตารางที 4.47  แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการ

แสดงความคดิเห็นทางการเมอืง จาํแนกตามอาชีพ ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

อาชีพ   

เกษตรกรรม รับจ้าง/  

ลูกจ้างทัวไป 

ค้าขาย/ 

ประกอบอาชีพ

ส่วนตวั 

รับราชการ/

พนักงาน  

ของรัฐ 

3.30 2.94 3.41 2.63 

เกษตรกรรม 3.30 - .186 .955 .000* 

รับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป 2.94  - .028* .024* 

คา้ขาย/ 

ประกอบอาชีพส่วนตวั 

3.41   - .000* 

รับราชการ/ 

พนกังานของรัฐ 

2.63    - 

 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.47 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน

ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํแนกตามอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

ทีระดบั .05 จาํนวน 4 คู่ โดยประชาชนทีมีอาชีพเกษตรกรรมมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แตกต่างกันกับประชาชนทีมีอาชีพรับ

ราชการ/พนกังานของรัฐประชาชนทีมีอาชีพรับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แตกต่างกนักบัประชาชนทีมีอาชีพคา้ขาย/

ประกอบอาชีพส่วนตัว และอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ และประชาชนทีมีอาชีพคา้ขาย/

ประกอบอาชีพส่วนตวั มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้นการแสดงความคิดเห็น

ทางการเมือง แตกต่างกนักบัประชาชนทีมีอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ นอกนันไม่พบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.48  แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อนืสนทนาด้านการเมอืง จาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ n   S.D. แปลผล 

เกษตรกรรม 35 2.90 0.39 ปานกลาง 

รับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป 95 2.77 0.81 ปานกลาง 

คา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวั 41 3.39 0.85 ปานกลาง 

รับราชการ/พนกังานของรัฐ 223 2.50 0.82 นอ้ย 

รวม 394 2.69 0.84 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.48 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง จาํแนกตามอาชีพโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลางและเมือ

จาํแนกตามอาชีพพบว่าประชาชนทีมีอาชีพคา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวั มีส่วนร่วมทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง มากกว่าประชาชนทีมี

อาชีพเกษตรกรรม รับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป และรับราชการ/พนกังานของรัฐ ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.49  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชา-

ธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อนื

สนทนาด้านการเมอืง ทีมอีาชีพต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 29.901 3 9.967 15.620 .000* 

ภายในกลุ่ม 248.858 390 .638   

รวม 278.759 393    
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.49 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมืองจาํแนกตามอาชีพแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง 

สถิติทีระดับ 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) ดงัตารางที 4.50 
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ตารางที 4.50  แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการ

เป็นผู้ ชักนําผู้อืนสนทนาด้านการเมือง จําแนกตามอาชีพ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) 
 

อาชีพ   

เกษตรกรรม รับจ้าง/  

ลูกจ้างทัวไป 

ค้าขาย/ 

ประกอบอาชีพ

ส่วนตวั 

รับราชการ/

พนักงาน  

ของรัฐ 

2.90 2.77 3.39 2.50 

เกษตรกรรม 2.90 - .867 .071 .060 

รับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป 2.77  - .001* .069 

คา้ขาย/ 

ประกอบอาชีพส่วนตวั 

3.39   - .000* 

รับราชการ/ 

พนกังานของรัฐ 

2.50    - 

 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.50 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง จาํแนกตามอาชีพแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง 

สถิติทีระดบั .05 จาํนวน 2 คู่ โดยประชาชนทีมีอาชีพรับจา้ง/ลกูจา้งทวัไปมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมืองแตกต่างกนักบัประชาชนทีมี

อาชีพคา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวั และประชาชนทีมีอาชีพคา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวัมีส่วน

ร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมืองแตกต่างกนั

กบัประชาชนทีมีอาชีพรับราชการ/พนกังานของรัฐนอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.51  แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ด้านการรวมกลุ่มดําเนินกจิกรรมทางการเมอืง จาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ n   S.D. แปลผล 

เกษตรกรรม 35 2.67 0.61 ปานกลาง 

รับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป 95 2.69 0.97 ปานกลาง 

คา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวั 41 3.11 1.05 ปานกลาง 

รับราชการ/พนกังานของรัฐ 223 2.27 0.79 นอ้ย 

รวม 394 2.50 0.90 น้อย 
 

จากตารางที 4.51 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง จาํแนกตามอาชีพโดยรวม อยู่ในระดบัตาํและเมือจาํแนก

ตามอาชีพพบว่าประชาชนทีมีอาชีพคา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวั มีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง มากกว่าประชาชนทีมีอาชีพ

รับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป เกษตรกรรม และรับราชการ/พนกังานของรัฐ ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.52  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชา-

ธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการรวมกลุ่มดําเนิน

กจิกรรมทางการเมอืง ทีมอีาชีพต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 31.617 3 10.539 14.286 .000* 

ภายในกลุ่ม 287.709 390 .738   

รวม 319.325 393    
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.52 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง จาํแนกตามอาชีพแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดับ 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่

(Scheffé) ดงัตารางที 4.53 
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ตารางที 4.53  แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการ

รวมกลุ่มดําเนินกิจกรรมทางการเมือง จําแนกตามอาชีพ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) 
 

อาชีพ   

เกษตรกรรม รับจ้าง/  

ลูกจ้างทัวไป 

ค้าขาย/ 

ประกอบอาชีพ

ส่วนตวั 

รับราชการ/

พนักงาน  

ของรัฐ 

2.67 2.69 3.11 2.27 

เกษตรกรรม 2.67 - .999 .174 .091 

รับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป 2.69  - .084 .001* 

คา้ขาย/ 

ประกอบอาชีพส่วนตวั 

3.11   - .000* 

รับราชการ/ 

พนกังานของรัฐ 

2.27    - 

 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.53 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง จาํแนกตามอาชีพแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง 

สถิติทีระดบั .05 จาํนวน 2 คู่ โดยประชาชนทีมีอาชีพรับจา้ง/ลูกจา้งทวัไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ในระบอบประชาธิปไตย ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองแตกต่างกนักบัประชาชนทีมี

อาชีพรับราชการ/พนกังานของรัฐและประชาชนทีมีอาชีพคา้ขาย /ประกอบอาชีพส่วนตวัมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองแตกต่างกนักบั

ประชาชนทีมีอาชีพรับราชการ/พนกังานของรัฐอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05นอกนนัไม่พบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.54  แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

โดยรวม จาํแนกตามรายได้ 
 

รายได้ n   S.D. แปลผล 

นอ้ยกว่า 5,000 บาท 5 3.27 .00 ปานกลาง 

5,001 - 10,000 บาท 78 2.79 .64 ปานกลาง 

10,001 - 15,000 บาท 158 2.56 .75 นอ้ย 

มากกว่า 15,000บาท 153 2.73 .89 ปานกลาง 

รวม 394 2.68 0.79 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.54 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดย 

รวม จาํแนกตามรายไดโ้ดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลางและเมือจาํแนกตามรายไดพ้บว่า ประชาชนที

มีรายได ้นอ้ยกว่า 5,000 บาท มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม มากกว่า

ประชาชนทีมีรายได ้5,001 - 10,000 บาท มากกว่า 15,000 บาทและ10,001 - 15,000 บาทตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.55  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชา-

ธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ทีมีรายได้

ต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 5.351 3 1.784 2.884 .036* 

ภายในกลุ่ม 241.252 390 .619   

รวม 246.603 393    
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.55 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน 

โดยรวม จาํแนกตามรายได ้แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์

ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัตารางที 4.56 
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ตารางที 4.56  แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม 

จาํแนกตามรายได้ ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

รายได้   

น้อยกว่า 

5,000 บาท 

5,001 - 

10,000 บาท 

10,001 - 

15,000 บาท 

มากกว่า 

15,000 บาท 

3.27 2.79 2.56 2.73 

นอ้ยกว่า 5,000 บาท 3.27 - .186 .046* .126 

5,001 - 10,000 บาท 2.79  - .033* .544 

10,001 - 15,000 บาท 2.56   - .063 

มากกว่า 15,000บาท 2.73    - 
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 จากตารางที 4.56 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน

โดยรวม จาํแนกตามรายได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 จาํนวน 2 คู่  โดย

ประชาชนทีมีรายไดน้อ้ยกว่า 5,000 บาท มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม 

แตกต่างกนักบัประชาชนทีมีรายได ้10,001 - 15,000 บาท และประชาชนทีมีรายได ้5,001 - 10,000 

บาท มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม แตกต่างกนักบัประชาชนทีมีรายได ้

10,001 - 15,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.57  แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ด้านการแสดงความคดิเห็นทางการเมอืง จาํแนกตามรายได้ 
 

รายได้ n   S.D. แปลผล 

นอ้ยกว่า 5,000 บาท 5 3.33 .00 ปานกลาง 

5,001 - 10,000 บาท 78 2.97 .66 ปานกลาง 

10,001 - 15,000 บาท 158 2.68 .77 ปานกลาง 

มากกว่า 15,000บาท 153 2.94 1.03 ปานกลาง 

รวม 394 2.85 .87 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.57 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดย 

รวม ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํแนกตามรายได ้อยู่ในระดบัปานกลางและเมือ

จาํแนกตามรายได้ พบว่า ประชาชนทีมีรายได ้น้อยกว่า 5,000 บาท มีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย โดยรวมด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง มากกว่าประชาชนทีมี

รายได ้5,001 - 10,000 บาท มากกว่า 15,000 บาท และ10,001 - 15,000 บาท ตามลาํดบั  

 

ตารางที 4.58  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชา-

ธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการแสดงความคิด 

เห็นทางการเมอืง ทีมรีายได้ต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 7.726 3 2.575 3.442 .017* 

ภายในกลุ่ม 291.826 390 .748   

รวม 299.552 393    
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.58 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน 

โดยรวม ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํแนกตามรายไดแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีระดับ 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) ดงัตารางที 4.59 
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ตารางที 4.59  แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการ

แสดงความคดิเห็นทางการเมอืง จาํแนกตามรายได้ ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

รายได้   

น้อยกว่า 

5,000 บาท 

5,001 - 

10,000 บาท 

10,001 - 

15,000 บาท 

มากกว่า 

15,000 บาท 

3.33 2.97 2.68 2.94 

นอ้ยกว่า 5,000 บาท 3.33 - .369 .102 .320 

5,001 - 10,000 บาท 2.97  - .018* .790 

10,001 - 15,000 บาท 2.68   - .010* 

มากกว่า 15,000บาท 2.94    - 
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 จากตารางที 4.59 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํแนกตามรายไดแ้ตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 จาํนวน 2 คู่ โดยประชาชนทีมีรายได ้5,001 - 10,000 บาทมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แตกต่างกนักบัประชาชนทีมีรายได ้

10,001 - 15,000 บาท และประชาชนทีมีรายได ้10,001 - 15,000 บาท มีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แตกต่างกนักบัประชาชนทีมีรายได ้

มากกว่า 15,000บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

 

 

 

 

 

 

  



102 
 

ตารางที 4.60  แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อนืสนทนาด้านการเมอืง จาํแนกตามรายได้ 
 

รายได้ n   S.D. แปลผล 

นอ้ยกว่า 5,000 บาท 5 3.50 .00 มาก 

5,001 - 10,000 บาท 78 2.76 .74 ปานกลาง 

10,001 - 15,000 บาท 158 2.59 .80 นอ้ย 

มากกว่า 15,000บาท 153 2.74 .92 ปานกลาง 

รวม 394 2.69 .84 ปานกลาง 
 

จากตารางที 4.60 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมืองจาํแนกตามรายได ้อยู่ในระดบัปานกลางและเมือจาํแนก

ตามรายได้ พบว่าประชาชนทีมีรายได ้น้อยกว่า 5,000 บาท มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมืองมากกว่าประชาชนทีมีรายได ้5,001 - 

10,000 บาท มากกว่า 15,000 บาท และ10,001 - 15,000 บาท ตามลาํดบั  

 

ตารางที 4.61  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชา-

ธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อนื

สนทนาด้านการเมอืง ทีมรีายได้ต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 5.766 3 1.922 2.746 .043* 

ภายในกลุ่ม 272.993 390 .700   

รวม 278.759 393    
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จากตารางที 4.61 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง จาํแนกตามรายไดแ้ตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดับ 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) ดงัตารางที 4.62 
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ตารางที 4.62  แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการ

เป็นผู้ชักนําผู้อืนสนทนาด้านการเมือง จําแนกตามรายได้ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) 
 

รายได้   

น้อยกว่า 

5,000 บาท 

5,001 - 

10,000 บาท 

10,001 - 

15,000 บาท 

มากกว่า 

15,000 บาท 

3.50 2.76 2.59 2.74 

นอ้ยกว่า 5,000 บาท 3.50 - .059 .017* .048* 

5,001 - 10,000 บาท 2.76  - .126 .850 

10,001 - 15,000 บาท 2.59   - .102 

มากกว่า 15,000บาท 2.74    - 
 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 จากตารางที 4.62 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมืองจาํแนกตามรายไดแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั .05 จาํนวน 2 คู่ โดยประชาชนทีมีรายได ้น้อยกว่า 5,000 บาท มีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมืองแตกต่างกนักบัประชาชนทีมี

รายได ้10,001 - 15,000 บาท และประชาชนทีมีรายได ้มากกว่า 15,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั 0.05 นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.63  แสดงค่าเฉลยี () ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ด้านการรวมกลุ่มดําเนินกจิกรรมทางการเมอืง จาํแนกตามรายได้ 
 

รายได้ n   S.D. แปลผล 

นอ้ยกว่า 5,000 บาท 5 3.00 .00 ปานกลาง 

5,001 - 10,000 บาท 78 2.64 .77 ปานกลาง 

10,001 - 15,000 บาท 158 2.41 .89 นอ้ย 

มากกว่า 15,000บาท 153 2.50 .97 นอ้ย 

รวม 394 2.50 .90 น้อย 
 

จากตารางที 4.63 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้น

การรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองจาํแนกตามรายไดอ้ยู่ในระดบัตาํและเมือจาํแนกตามราย

ดา้นพบว่าประชาชนทีมีรายไดน้้อยกว่า 5,000 บาท มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิป 

ไตย ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองมากกว่าประชาชนทีมีรายได ้5,001 - 10,000 บาท

มากกว่า 15,000 บาทและ10,001 - 15,000 บาทตามลาํดบั  

 

ตารางที 4.64  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชา-

ธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการรวมกลุ่มดําเนิน

กจิกรรมทางการเมอืง ทีมรีายได้ต่างกนั 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 4.182 3 1.394 1.725 .161 

ภายในกลุ่ม 315.143 390 .808   

รวม 319.325 393    
 

จากตารางที 4.64 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน 

ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองจาํแนกตามรายไดไ้ม่แตกต่างกนั 
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ตอนที 4 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 

  ผูว้ิจยัไดต้งัคาํถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) สาํหรับให้ผูต้อบแบบสอบถาม 

ไดน้าํเสนอปัญหาและขอ้เสนอแนะเกียวกบัแนวทางทางแกไ้ขปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐมโดยใชก้ารวิเคราะห์หาค่า 

ความถี (Frequency) และนาํเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย ดงัปรากฏในตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 4.65 แสดงค่าความถีข้อเสนอแนะเกียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการมีส่วน 

ร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวัด

นครปฐม ด้านการใช้สิทธิเลอืกตงั 
 

ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. ประชาชนตอ้งคอยเป็นหูเป็นตาคอยตรวจสอบ หากมีการทุจริตในการเลือกตงัให้

แจง้หน่วยงานทีรับผดิชอบทนัที 33 

2. เจา้บา้นควรตรวจสอบรายชือบุคคลทีอยูใ่นทะเบียนบา้นของตน เพือให้จาํนวนผูมี้

สิทธิเลือกตงัถกูตอ้งกบัความเป็นจริง 74 

3. กฎหมายทีเกียวกบัการออกไปใชสิ้ทธิเลือกตงัไม่ไดมี้บทลงโทษทีร้ายแรง จนทาํ

ใหป้ระชาชนเพิกเฉย รัฐหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรหาวิธีในการให้ความรู้เกียว 

กบัผลประโยชน์ทีจะเสียไปต่อการไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตงั 22 

รวม 129 
 

จากตารางที 4.65 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ไดมี้ขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหาและแนวทาง 

การแกไ้ขปัญหาดา้นการใชสิ้ทธิเลือกตงั คือ 1) เจา้บา้นควรตรวจสอบรายชือบุคคลทีอยูใ่นทะเบียน 

บา้นของตน เพือใหจ้าํนวนผูมี้สิทธิเลือกตงัถกูตอ้งกบัความเป็นจริง จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 

57.4 รองลงมา คือ 2) ประชาชนตอ้งคอยเป็นหูเป็นตาคอยตรวจสอบ หากมีการทุจริตในการเลือกตงั

ใหแ้จง้หน่วยงานทีรับผดิชอบทนัที จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และ 3) กฎหมายทีเกียวกบั

การออกไปใชสิ้ทธิเลือกตงัไม่ไดมี้บทลงโทษทีร้ายแรง จนทาํให้ประชาชนเพิกเฉย รัฐหรือหน่วย 

งานทีเกียวขอ้งควรหาวิธีในการให้ความรู้เกียวกบัผลประโยชน์ทีจะเสียไปต่อการไม่ไปใชสิ้ทธิ

เลือกตงั จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.66 แสดงค่าความถีข้อเสนอแนะเกียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการมีส่วน 

ร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวัด

นครปฐม ด้านการแสดงความคดิเห็นทางการเมอืง 
 

ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. รัฐและหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรเปิดเวทีสาธารณะใหม้ากขึน เพือให้ประชาชนได้

เขา้ร่วมแสดงประชามติ และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  85 

2. การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบางครังทาํใหป้ระชาชนรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัต่อ

ชีวิต ดงันนัรัฐและหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรสร้างความเชือมนัในการปกป้องชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน 29 

รวม 114 
 

จากตารางที 4.66 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ไดมี้ขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหาและแนวทาง 

การแกไ้ขปัญหาดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง คือ 1) รัฐและหน่วยงานทีเกียวขอ้งควร

เปิดเวทีสาธารณะใหม้ากขึน เพือให้ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมแสดงประชามติ และแสดงความคิดเห็น

ทางการเมือง จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 74.6 รองลงมา คือ 2) การแสดงความคิดเห็นทางการ

เมืองบางครังทาํให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัต่อชีวิต ดงันันรัฐและหน่วยงานทีเกียวขอ้งควร

สร้างความเชือมนัในการปกป้องชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 

25.4 ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.67 แสดงค่าความถีข้อเสนอแนะเกียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการมีส่วน 

ร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อนืสนทนาด้านการเมอืง 
 

ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. ประชาชนบางกลุ่มไม่กลา้ชกัชวนเพือนฝงูไปฟังการปราศรัยหาเสียงของผูส้มคัร

รับเลือกตงั เนืองจากกลวัถกูมองว่าเป็นหวัคะแนนใหก้บัผูส้มคัร ดงันนัรัฐหรือผูน้าํ

ชุมชนควรเขา้มามีบทบาทในการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัประชาชน 27 

2. ปัจจุบนัเกิดการแบ่งแยกทางการเมือง ทาํให้การพูดคุยเกียวกับสถานการณ์ทาง

การเมืองและปัญหาสงัคมกบัเพือน ๆ หรือบุคคลอืนทาํไดอ้ยาก ดงันันประชาชน

ควรใชก้ารพดูคุย สนทนากนัอยา่งเป็นมิตร 81 

รวม 108 
 

จากตารางที 4.67 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ไดมี้ขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหาและแนวทาง 

การแกไ้ขปัญหาดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมืองคือ 1) ปัจจุบนัเกิดการแบ่งแยกทาง

การเมือง ทาํใหก้ารพดูคุยเกียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองและปัญหาสงัคมกบัเพือน ๆ หรือบุคคล

อืนทาํไดอ้ยาก ดงันนัประชาชนควรใชก้ารพดูคุย สนทนากนัอย่างเป็นมิตร จาํนวน 81 คน คิดเป็น

ร้อยละ 75.0 รองลงมา คือ 2) ประชาชนบางกลุ่มไม่กลา้ชกัชวนเพือนฝงูไปฟังการปราศรัยหาเสียง

ของผูส้มคัรรับเลือกตัง เนืองจากกลวัถูกมองว่าเป็นหัวคะแนนให้กับผูส้มคัร ดังนันรัฐหรือผูน้ ํา

ชุมชนควรเขา้มามีบทบาทในการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัประชาชน จาํนวน 27 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.0 ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.68 แสดงค่าความถีข้อเสนอแนะเกียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการมีส่วน 

ร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม ด้านการรวมกลุ่มดําเนินกจิกรรมทางการเมอืง 
 

ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรเพิมการประชาสัมพนัธ์ถึงสิทธิทางกฎหมายในการร่วม

ชุมนุมทางการเมืองหรือในวนัทีมีการรําลึกถึงเหตุการณ์สาํคญัทางการเมืองในอดีต

ใหป้ระชาชนทราบมากขึน  21 

2. ประชาชนควรใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐ โดยการรณรงคใ์นการเลือกตงั เช่น 

การติดโปสเตอร์แจกเอกสาร แผน่พบั 70 

3. ประชาชนตอ้งใหค้วามสาํคญักบักฎหมายทีรัฐจะออกมา โดยการเขา้ร่วมประชุม

คดัคา้นกฎหมายทีไม่เป็นธรรมเช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ 30 

รวม  
 

จากตารางที 4.68 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ได้มีขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหาและแนว 

ทาง การแกไ้ขปัญหาดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง คือ 1) ประชาชนควรให้ความ

ร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐ โดยการรณรงคใ์นการเลือกตงั เช่น การติดโปสเตอร์แจกเอกสาร แผ่นพบั 

จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 รองลงมา คือ 2) ประชาชนตอ้งให้ความสาํคญักบักฎหมายที 

รัฐจะออกมา โดยการเข้าร่วมประชุมคัดค้านกฎหมายทีไม่เป็นธรรมเช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และ 3) หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรเพิมการประชาสมัพนัธถึ์งสิทธิ

ทางกฎหมายในการร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือในวนัทีมีการรําลึกถึงเหตุการณ์สาํคญัทางการเมือง

ในอดีตใหป้ระชาชนทราบมากขึน จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ตามลาํดบั 

สรุปได้ว่า ประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเสนอแนะเกียวกับปัญหา 

และแนวทางแกไ้ขปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเรียงตามลาํดบั 

ดงันี 

ประชาชนไดเ้สนอแนะเกียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขมากทีสุด คือ การใช้สิทธิเลือกตัง 

เรือง “เจ้าบ้านควรตรวจสอบรายชือบุคคลทีอยู่ในทะเบียนบ้านของตน เพือให้จาํนวนผูมี้สิทธิ

เลือกตงัถกูตอ้งกบัความเป็นจริง” การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เรือง “รัฐและหน่วยงานที

เกียวขอ้งควรเปิดเวทีสาธารณะใหม้ากขึน เพือให้ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมแสดงประชามติ และแสดง

ความคิดเห็นทางการเมือง” การเป็นผู้ชักนําผู้อืนสนทนาด้านการเมือง เรือง “ปัจจุบนัเกิดการแบ่ง 

แยกทางการเมือง ทาํให้การพูดคุยเกียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองและปัญหาสังคมกบัเพือน ๆ 
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หรือบุคคลอืนทาํไดอ้ยาก ดงันันประชาชนควรใชก้ารพูดคุย สนทนากนัอย่างเป็นมิตร” และการ 

รวม กลุ่มดําเนินกจิกรรมทางการเมอืง เรือง “ประชาชนควรให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐ โดย

การรณรงคใ์นการเลือกตงั เช่น การติดโปสเตอร์แจกเอกสาร แผน่พบั” ตามลาํดบั  
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ตอนที 5 ผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ นําชุมชน อําเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม 

 ผูว้ิจยัไดต้งัคาํถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) สาํหรับให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดน้าํ 

เสนอขอ้มลู ปัญหาและขอ้เสนอแนะเกียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม แลว้สรุปตามขอ้คาํถามทงั 5 ขอ้ซึงไดผ้ลจากการ

วิเคราะห์ 5 ประเด็นใหญ่ ๆ ไดแ้ก่  

1. ลกัษณะและระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํชุมชนและประชาชนในชุมชน 

และกลุ่มทีมีบทบาททางการเมือง 

2. รูปแบบของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

3. ปัจจยัทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํชุมชนและประชาชน 

4. ระดบัและลกัษณะของหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชน 

5. ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํชุมชนและประชาชน ภายในชุมชน

รวมถึงขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข  

 สามารถอภิปรายผลไดว้่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ เป็นผูน้าํชุมชน จาํนวน 5 คน โดยมีขอ้มูลทวัไป 

พบว่า เป็นเพศชาย 3 คน เพศหญิง 2 คน มีอายรุะหว่าง 40 - 60 ปี มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา - 

อนุปริญญา จาํนวน 4 คน และมี 1 คน ทีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า มีตาํแหน่งผูใ้หญ่ 

บา้น 2 คน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 2 คน และมีตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 1 คน มีรายไดต่้อ

เดือนตาํกว่า 10,000 บาท จาํนวน 3 คน และมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 10,000 บาท จาํนวน 2 คน  

1. ลกัษณะและระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํชุมชนและประชาชนในชุมชน

และกลุ่มทีมีบทบาททางการเมือง 

ผลการวิจยัพบว่า ผูน้าํชุมชน ไดแ้สดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยส่วนใหญ่อยู่

ในระดบัค่อนขา้งมากโดยส่วนใหญ่ผูน้าํชุมชนและประชาชนจะแสดงออกทางการเมืองในลกัษณะ

การไปเลือกตงัมากทีสุด รองลงมาคือ พูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นทางการเมือง, การรับฟังข่าว 

สารทางการเมือง, การชกัชวนผูอื้นสนทนาการเมือง, และทีสาํคญัการทีประชาชนไปแสดงออกทาง

การเมืองในลกัษณะร่วมชุมนุมประทว้ง มีนอ้ยมาก 

2. รูปแบบของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ผลการวิจยัพบว่า ผูน้าํชุมชนและประชาชน โดยส่วนใหญ่มีรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองอยา่งชดัเจนในลกัษณะการไปเลือกตงัผูน้าํชุมชน เลือกตงัทอ้งถิน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา รองลงมาเป็นรูปแบบของการพดูคุยแลกเปลียนความคิดเห็นทางการเมือง รูปแบบ
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การรับฟังข่าวสารทางการเมืองการชกัชวนผูอื้นสนทนาการเมือง และการแสดงออกทางการเมืองใน

รูปแบบการไปร่วมแสดงออกในการชุมนุมประทว้งอยูใ่นระดบันอ้ยมาก 

3. ปัจจยัทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํชุมชนและประชาชน 

ผลการวิจยัพบว่า ผูน้าํชุมชน ให้ความเห็นว่า ปัจจยัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

มากทีสุดคือ การรับข่าวสารจากสือต่าง ๆ  ทีเป็นสถานการณ์ของบา้นเมือง รองลงมา คือความไม่เป็น 

ธรรม และปัญหาเศรษฐกิจเรืองปากทอ้ง รวมถึงความเบือหน่ายต่อสถานการณ์บา้นเมือง  

4. ระดบัและลกัษณะของหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชน 

ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนอยูใ่นระดบัมากทีสุดในเรืองการประชาสมัพนัธเ์พือการรณรงคก์ารเลือกตงั รองลงมาคือ

ร่วมรณรงคใ์นการต่อตา้นการซือสิทธิขายเสียงการเป็นส่วนหนึงในการหาเสียงของนกัการเมือง แต่

หน่วยงานภาครัฐก็ยงัสนบัสนุนทางการเมืองใหก้บัชุมชน 

5. ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํชุมชนและประชาชนรวมถึงข้อ 

เสนอแนะแนวทางแกไ้ข  

ผลการวิจยัพบว่า ผูน้าํชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกนัว่า ปัญหาอุปสรรคทีส่งผลต่อ

การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ การขดัแยง้ทางความคิดทางการเมืองอย่างรุนแรง แบ่งฝ่ายแบ่งสี 

ขาดความสามคัคีในชุมชน เป็นปัญหาหลกั ปัญหาเรืองเศรษฐกิจ และเรืองรายไดส่้วนสาเหตุอืนมี

นอ้ยมาก ดงันนัภาครัฐตอ้งกาํหนดนโยบายเพือพฒันาองคค์วามรู้ใหก้บัประชาชนมากกว่านี ภาครัฐ

ทุกหน่วยงาน และพรรคการเมืองควรปรับปรุงแกไ้ข รัฐต้องสร้างพืนทีให้กบัประชาชนในการ

แสดงออกทางการเมืองมากขึนตอ้งเร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจและบทบาทหน้าทีตามกฎหมายของ

ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง และหน่วยงานภาครัฐต้องกาํหนดนโยบายในการเพิม

พืนทีในการแสดงออกใหก้บัประชาชน เช่น นักการเมืองทอ้งถิน หรือผูน้าํชุมชนควรตระหนักใน

การเขา้รับฟังปัญหาของประชาชนอยา่งทวัถึงและนาํไปปฏิบติัจริง 

 



 

 

บทที 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอ 

พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม” วตัถุประสงคข์องการวิจยั 1) เพือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2) เพือเปรียบเทียบการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

ตามเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายได ้และ 3) เพือศึกษาขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหา และแนว 

ทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอาํเภอ พุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง โดยไดศึ้กษาและใช้

แนวคิดของ เลสเตอร์ มลิแบรธ และ สมบัต ิธํารงธัญวงศ์ มาสรุปเป็นกรอบแนวคิดและตวัแปรใน

การศึกษาวิจยั โดยไดต้งัสมมติฐานของการวิจยัไวว้่า ประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

ทีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ต่างกนั มีระดบัส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนั  

ประชากรทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตพืนที อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม จาํนวนทงัสิน 394 คน จากการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการคาํนวณหาขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ทาํการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใชว้ิธีการสุ่มแบบชนัภูมิ (Stratified random sampling)  

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) (เป็นเครืองมือหลกั) และ 

แบบสัมภาษณ์ (เป็นเครืองมือรอง) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ตอนที 1 ขอ้มูล

ทวัไปเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายได้

ต่อเดือน จาํนวน 5 ขอ้ ตอนที 2 พฤติกรรมและระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชา-

ธิปไตย ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 2) ดา้นการเป็นผูช้กั

นาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง และ 3) ดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง 

ผูว้ิจยัใชล้กัษณะคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยใชห้ลกั 

การของลิเคร์ท (Likert) คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด และตอนที 3 เป็นขอ้เสนอเกียว 

กบัปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของ

ประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยเป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายเปิด ส่วนแบบ
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สมัภาษณ์ (เครืองมือรอง) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี ตอนที 1 ขอ้มลูทวัไปเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล

ของผูใ้หส้มัภาษณ์ ไดแ้ก่ ชือ-สกุล เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง และรายไดต่้อเดือน และตอน

ที 2 เป็นแบบสมัภาษณ์เกียวกบัขอ้มูลเชิงลึก (Depth Interview) แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง ซึงมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire) ให้ตอบโดยเสรี

จาํนวน 5 ขอ้คาํถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปร 

ปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจะทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการของ Scheffe โดยทาํการวิเคราะห์และประมวลผล

ขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ ซึงสามารถสรุปผลของการวิจยัตามขอ้

คน้พบไดด้งัต่อไปนี 

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

จากการวิจัยเรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม” สรุปไดด้งันี  

5.1.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัวไปเกยีวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผลการวิจยัพบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 246 คน คิดเป็น

ร้อยละ 62.40 มีอาย ุ18 - 35 ปี จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี

และสูงกว่า จาํนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 มีอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ จาํนวน 223 

คน คิดเป็นร้อยละ 56.60 มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 15,000 บาท จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.10  

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมและจาํแนกในแต่ละด้าน 

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ส่วนมากไปใชสิ้ทธิเลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ภายในปี 

2549-2556) จาํนวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 94.90 และโดยรวมทงั 3 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง 

และเมือแยกพิจารณาออกเป็นรายดา้นพบว่า มีผลการวิจยัดงัต่อไปนี  

1) ด้านการแสดงความคดิเห็นทางการเมอืง การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชา-

ธิปไตยดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย 2.85  
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2) ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อนืสนทนาด้านการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยด้านการเป็นผูช้ักนาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมืองของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย 2.70 

3) ด้านการรวมกลุ่มดําเนินกิจกรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม อยูใ่นระดบัตาํ โดยมีค่าเฉลีย 2.50  

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น คือ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กับตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม สรุปผลการวจิยั ได้ดังน ี 

สมมตฐิานที 1 ประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ทีมเีพศต่างกนั มรีะดับส่วน

ร่วมทางการเมอืงแตกต่างกนั  

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ที

มีเพศต่างกนั มีระดบัส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมทงั 3 ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั .05 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้เมือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการแสดงความคิดเห็น

ทางการเมือง ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง และดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรม

ทางการเมือง ประชาชนทีมีเพศต่างกนั มีระดบัส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .05  

สมมตฐิานที 2 ประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ทีมอีายุต่างกนั มีระดับส่วน

ร่วมทางการเมอืงแตกต่างกนั  

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ที

มีอายตุ่างกนั มีระดบัส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมทงั 3 ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั .05 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้เมือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการแสดงความคิดเห็น

ทางการเมือง ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง และดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรม

ทางการเมือง ประชาชนทีมีอายุต่างกนั มีระดบัส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .05 

สมมตฐิานที 3 ประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ทีมรีะดับการศึกษาต่างกนั มี

ระดับส่วนร่วมทางการเมอืงแตกต่างกนั  

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ที

มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมทงั 3 ดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนัย 

สาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้เมือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการ
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แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง และดา้นการรวม 

กลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง ประชาชนทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัส่วนร่วมทางการ

เมืองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

สมมติฐานที 4 ประชาชนอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทีมีอาชีพต่างกัน มีระดับ

ส่วนร่วมทางการเมอืงแตกต่างกนั  

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ที

มีอาชีพต่างกนั มีระดบัส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมทงั 3 ดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั .05 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้เมือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการแสดงความ

คิดเห็นทางการเมือง ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมือง และดา้นการรวมกลุ่มดาํเนิน

กิจกรรมทางการเมือง ประชาชนทีมีอาชีพต่างกนั มีระดบัส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   

สมมตฐิานที 5 ประชาชนอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทีมีรายได้ต่างกัน มีระดับ

ส่วนร่วมทางการเมอืงแตกต่างกนั  

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ที

มีรายไดต่้างกนั มีระดบัส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมทงั 3 ดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดับ .05 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตังไว ้เมือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการแสดง

ความคิด เห็นทางการเมือง ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนาด้านการเมือง ประชาชนทีมีรายได้

ต่างกนั มีระดบัส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ส่วนดา้น

การรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง ประชาชนทีมีรายไดต่้างกนัมีระดบัส่วนร่วมทางการเมือง 

ไม่แตกต่างกนั  

5.1.4 ข้อเสนอแนะเกยีวกบัปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการมส่ีวนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มดีังนี  

ด้านการใช้สิทธิเลอืกตงั พบว่า ประชาชนกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะดงันี 

คือ 1) เจ้าบ้านควรตรวจสอบรายชือบุคคลทีอยู่ในทะเบียนบ้านของตน เพือให้จาํนวนผูมี้สิทธิ

เลือกตงัถกูตอ้งกบัความเป็นจริง จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมา คือ 2) ประชาชนตอ้ง

คอยเป็นหูเป็นตาคอยตรวจสอบ หากมีการทุจริตในการเลือกตงัใหแ้จง้หน่วยงานทีรับผิดชอบทนัที 

จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และ 3) กฎหมายทีเกียวกบัการออกไปใชสิ้ทธิเลือกตงัไม่ไดมี้

บทลงโทษทีร้ายแรง จนทาํใหป้ระชาชนเพิกเฉย รัฐหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรหาวิธีในการให้

ความรู้เกียวกบัผลประโยชน์ทีจะเสียไปต่อการไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตงั จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.0 ตามลาํดบั  
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ด้านการแสดงความคดิเห็นทางการเมอืง พบว่า ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม

เสนอแนะดังนี คือ 1) รัฐและหน่วยงานทีเกียวข้องควรเปิดเวทีสาธารณะให้มากขึน เพือให้

ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมแสดงประชามติ และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จาํนวน 85 คน คิดเป็น

ร้อยละ 74.6 รองลงมา คือ 2) การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบางครังทาํใหป้ระชาชนรู้สึกว่าไม่

ปลอดภยัต่อชีวิต ดงันนัรัฐและหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรสร้างความเชือมนัในการปกป้องชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 ตามลาํดบั 

ด้านการเป็นผู้ ชักนําผู้ อืนสนทนาด้านการเมือง  พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างผูต้อบ

แบบสอบถามเสนอแนะดงันี คือ 1) ปัจจุบนัเกิดการแบ่งแยกทางการเมือง ทาํให้การพูดคุยเกียวกบั

สถานการณ์ทางการเมืองและปัญหาสังคมกบัเพือน ๆ หรือบุคคลอืนทาํไดอ้ยาก ดงันันประชาชน

ควรใช้การพูดคุย สนทนากันอย่างเป็นมิตร จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมา คือ 2) 

ประชาชนบางกลุ่มไม่กลา้ชกัชวนเพือนฝงูไปฟังการปราศรัยหาเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตงั เนือง 

จากกลวัถกูมองว่าเป็นหวัคะแนนใหก้บัผูส้มคัร ดงันนัรัฐหรือผูน้าํชุมชนควรเขา้มามีบทบาทในการ

สร้างความรู้ความเขา้ใจ จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ตามลาํดบั  

สรุปไดว้่า ประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม เสนอแนะเกียวกบัปัญหาและ

แนวทางแกไ้ขปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเรียงตามลาํดบั ดงันี 

ประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ได้เสนอแนะเกียวกับปัญหาและแนว

ทางแกไ้ข มากทีสุด คือ ด้านการแสดงความคดิเห็นทางการเมอืง เรือง “รัฐและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

ควรเปิดเวทีสาธารณะให้มากขึน เพือให้ประชาชนได้เข้าร่วมแสดงประชามติ และแสดงความ

คิดเห็นทางการเมือง” ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อนืสนทนาด้านการเมอืง เรือง “ปัจจุบนัเกิดการแบ่งแยก

ทางการเมือง ทาํให้การพูดคุยเกียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองและปัญหาสังคมกบัเพือน ๆ หรือ

บุคคลอืนทาํไดอ้ยาก ดงันนัประชาชนควรใชก้ารพดูคุย สนทนากนัอยา่งเป็นมิตร” ด้านการใช้สิทธิ

เลอืกตงั เรือง “เจา้บา้นควรตรวจสอบรายชือบุคคลทีอยู่ในทะเบียนบา้นของตน เพือให้จาํนวนผูมี้

สิทธิเลือกตังถูกต้องกบัความเป็นจริง” และด้านการรวมกลุ่มดําเนินกิจกรรมทางการเมือง เรือง 

“ประชาชนควรใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐ โดยการรณรงค์ในการเลือกตงั เช่น การติดโปส 

เตอร์แจกเอกสาร แผน่พบั” ตามลาํดบั 

5.1.5 ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้นําชุมชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

พบว่าเป็นเพศชาย 3 คน เพศหญิง 2 คน มีอายุระหว่าง 40 – 60 ปี มีระดับการศึกษา

ประถมศึกษา – อนุปริญญา จาํนวน 4 คน และมี 1 คน ทีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า มี

ตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้น 2 คน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 2 คน และมีตาํแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล 1 
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คน มีรายไดต่้อเดือนตาํกว่า 10,000 บาท จาํนวน 4 คน และมีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 10,000 บาท 

จาํนวน 1 คน 

สรุปผลประเด็นการสัมภาษณ์ ดังนี  

1) ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํชุมชนและประชาชนในชุมชน ลกัษณะและ

กลุ่มทีมีบทบาททางการเมือง พบว่า ผูน้าํชุมชน ไดแ้สดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดย

ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ถึงมากทีสุด ส่วนกลุ่มทีมีบทบาททางการเมืองมากทีสุด คือ กลุ่ม

อาชีพคา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวั โดยแสดงออกทางการเมืองในลกัษณะการไปเลือกตงัมากทีสุด 

พูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นทางการเมือง การรับฟังข่าวสารทางการเมือง การชักชวนผูอื้น

สนทนาการเมือง และทีสาํคัญการทีประชาชนไปแสดงออกทางการเมืองในลกัษณะร่วมชุมนุม

ประทว้ง มีนอ้ยมาก 

2) รูปแบบของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า ผูน้าํชุมชน โดยส่วนใหญ่มี

รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างชดัเจนในลกัษณะการไปเลือกตังผูน้ ําชุมชน เลือกตัง

ทอ้งถิน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รองลงมาเป็นรูปแบบของการพูดคุยแลกเปลียน

ความคิดเห็นทางการเมือง รูปแบบการรับฟังข่าวสารทางการเมือง การชกัชวนผูอื้นสนทนาการเมือง 

และการแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบการไปร่วมแสดงออกในการชุมนุมประทว้ง อยู่ในระดบั

นอ้ยมาก  

3) ปัจจยัทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าชุมชนและประชาชน พบว่า ปัจจยั

ทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากทีสุดคือ การรับข่าวสารจากสือต่าง ๆ ทีเป็นสถานการณ์

ของบา้นเมือง รองลงมา คือความไม่เป็นธรรม และปัญหาเศรษฐกิจเรืองปากทอ้ง รวมถึงความเบือ

หน่ายต่อสถานการณ์บา้นเมือง  

4) ระดบัและลกัษณะของหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชน พบว่า หน่วยงานภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

อยู่ในระดบัมากทีสุดในเรืองการประชาสัมพนัธ์เพือการรณรงค์การเลือกตัง ร่วมรณรงค์ในการ

ต่อตา้นการซือสิทธิขายเสียง การเป็นส่วนหนึงในการหาเสียงของนกัการเมือง แต่หน่วยงานภาครัฐ

ก็ยงัสนบัสนุนทางการเมืองใหก้บัชุมชน  

5) ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํชุมชนและประชาชน ภายในชุมชน

รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข พบว่าผูน้ ําชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่า ปัญหา

อุปสรรคทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ การขัดแยง้ทางความคิดทางการเมืองอย่าง

รุนแรง แบ่งฝ่ายแบ่งสี ขาดความสามคัคีในชุมชน เป็นปัญหาหลกั ส่วนสาเหตุอืนมีนอ้ยมาก  
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5.2 อภปิรายผลการวจิยั 

จากผลการวิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม” ผูว้ิจยัขอนาํเสนอตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัดงัต่อไปนี  

5.2.1 จากผลการวิเคราะห์“การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชน อาํเภอ พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม” โดยรวมทัง 3 ด้าน พบว่า  

ประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีระดบัส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดบั

ปานกลาง ทงันีอภิปรายไดว้่า ประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ให้ความสนใจทาง

การเมืองนอ้ย ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ร่วมแสดงประชามติ แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในการเปิด

เวทีสาธารณะ ร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสือต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพแ์ละอินเตอร์เน็ต 

การชกัชวนเพือนฝงูไปฟังการปราศรัยหาเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตงั การเป็นผูช้กันาํการพูดคุย

เกียวกบัสถานการณ์ทางการเมืองและปัญหาสงัคมกบัเพือน ๆ หรือบุคคลอืน การเขา้ร่วมชุมนุมทาง

การเมืองในโอกาสต่าง ๆ หรือในวนัทีมีการรําลึกถึงเหตุการณ์สาํคญัทางการเมืองในอดีต หรือ ร่วม

ชุมนุมคดัคา้นไม่เห็นดว้ยกบันโยบายทางการเมือง หรือเคยเขา้ร่วมประชุมคดัคา้นกฎหมายทีไม่เป็น

ธรรม เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ แมก้ระทงัร่วมรณรงค์ในการเลือกตงั เช่น การติดโปสเตอร์แจก

เอกสาร แผ่นพบั การรับฟังข่าวสารทางการเมืองอย่างต่อเนือง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

การเมือง การไป ใชสิ้ทธิและมีส่วนร่วมในการเลือกตงั การแสดงประชามติและประชาพิจารณ์ ทงั

ในการเมืองระดับทอ้งถินและระดับชาติ ปัญหาอาจจะเกิดจากการเบือหน่ายทางการเมืองของ

ประชาชนหรือการขาดความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการเมืองทอ้งถินและระดบัชาติ นอกจากนีอาจจะ

เป็นเพราะว่า หน่วยงานทีเกียวขอ้งทงัภาครัฐและเอกชนเองไม่ไดส่้งเสริมให้ประชาชนมีบทบาท

ทางการเมืองอย่างจริงจัง อาจจะมีเพียงนโยบายทีจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนหรืออาจจะดาํเนินการตามนโยบายแลว้แต่ยงัไม่เป็นรูปธรรมเท่าทีควร 

ประชาชนอาจจะไม่ใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ทีในการดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ศักดินริทน์ โชคสมัย ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : 

ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตาํบลหันตะเภา อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา” 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณา

เป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยเรียงลาํดบัจากมากทีสุดไปหาน้อยทีสุด ไดแ้ก่ดา้น

การลงคะแนนเสียงเลือกตงั ดา้นการสือข่าวสาร ดา้นการเกียวขอ้งกบัพรรคการเมือง ดา้นการชุมนุม

ประทว้งและดา้นการมีบทบาทในชุมชน ตามลาํดบั  
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เมือพิจารณารายดา้นและรายขอ้ สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี 

1) ด้านการแสดงความคดิเห็นทางการเมอืง  

ประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีระดบัส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง ทีเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า ภาครัฐหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งยงัไม่ค่อยให้การ

สนบัสนุนในการจดัเวทีสาธารณะ เพือให้ประชาชนไดร่้วมแสดงความคิดเห็น เพราะการเปิดเวที

สาธารณะเป็นวิธีแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทีสาํคญัทีสุด เพราะเป็นกา้วแรกของการทีภาครัฐ

จะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้สู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง และความคิด 

เห็นเพือประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐเอง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน

ส่วนใหญ่ยงัไม่เอือใหเ้กิดประชาธิปไตย ทีมุ่งหวงัใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบทอ้งถิน

ของตนเอง จึงส่งผลใหพ้ฤติกรรมของประชาชนต่อการเมืองทงัระดบัชาติ และระดบัทอ้งถินเป็นไป

ในลกัษณะ “ไม่สนใจและไม่เขา้มีส่วนร่วม” ส่วนใหญ่เห็นว่าการเมืองทีดีจะทาํใหทุ้กอย่างดีขึน แต่

ความเขา้ใจต่อการเมืองของประชาชนก็มีเพียงการไปใชสิ้ทธิเลือกตงั ร่วมรณรงค์ในการหาเสียง 

และติดตามข่าวสารทางการเมืองจากสือมวลชนเท่านัน การแสดงความคิดเห็น และบทบาทในเชิง

รุก เชิงต่อรองอาํนาจกบักลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองต่าง ๆ ยงัคงเป็นเรืองทีประชาชนยงัไม่เขา้ใจ 

และแมจ้ะมีความตืนตัวทางการเมืองสูงเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยงัมีความแตกต่าง มีเพียงการพูดคุย

สนทนาระหว่างเพือน หรือบุคคลในครอบครัวเท่านัน ซึงอาจจะเป็นเพราะสือสารกนัไดดี้ และ

สามารถชกัจูงให้มีส่วนร่วมทางการเมืองไดม้ากกว่ากิจกรรมดา้นอืน ๆ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ศักดินริทน์ โชคสมยั ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : ศึกษาเฉพาะ

กรณี องค์การบริหารส่วนตาํบลหันตะเภา อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัย

พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวม อยู่ในระดบั ปานกลาง ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ เลศิอนันต์ ยาวชัิยแก้วไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล

ตาํบลเวียงเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในเขตเทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสน ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง  

2) ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อนืสนทนาด้านการเมอืง 

ประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีระดบัส่วนร่วมทางการเมือง ดา้นการเป็น

ผูช้กันาํผูอื้นสนทนาดา้นการเมืองโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า ประชาชน

ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาใหก้บัการเมือง อาจเป็นเพราะประชาชนตอ้งทาํงาน จึงไม่ค่อยให้ความสนใจใน

เรืองการเมือง ประชาชนใหค้วามสาํคญัเฉพาะกบัการเลือกตงั ทงัทีอาจเป็นเพราะประชาชนมีความรู้

ความเขา้ใจในเรืองการเลือกตงัเป็นอยา่งดี จึงเห็นว่าควรใหค้วามสาํคญักบัการรณรงคใ์ห้ไปใชสิ้ทธิ



120 
 

เลือกตงัเพราะถือเป็นหน้าทีของทุกคนทีจะช่วยสังคม ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระมหาธน

ทรัพย์ ธนาภิสิฏฺ โ (หลอดโค) ได้วิจัย เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถินของ

ประชาชนในเขตพืนที องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระลบั อาํเภอเมือง จงัหวดัของแก่น” ผลการวิจยั

พบว่า การมีส่วนร่วมทางเมืองโดยสภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ โชศักดิ อนทวชิญ ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

นาสาร อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฏร์ธานี” ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ

เมือง อยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เลศิอนันต์ ยาวชัิยแก้ว ไดว้ิจยั เรือง “การ

มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย” ผลการ 

วิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสน โดยรวม 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3) ด้านการรวมกลุ่มดําเนินกจิกรรมทางการเมอืง  

ประชาชนอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีระดบัส่วนร่วมทางการเมือง ดา้นการรวม 

กลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยรวมอยู่ในระดับตํา ทังนีอภิปรายได้ว่า อาจเป็นเพราะ

ประชาชนส่วนมากตอ้งทาํงาน ไม่มีเวลาไปร่วมรณรงคใ์นการเลือกตงั การไปฟังคาํปราศรัยในการ

หาเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตงั ประชาชมองเห็นปัญหาในปัจจุบนัของสังคมไทยว่ากาํลงัเผชิญกบั

ความแตกแยกทางความคิดในขนัทีรุนแรง มีการแบ่งฝ่ายเป็นสีต่าง ๆ แมแ้ต่ในทีทาํงานในสถาบนั 

หรือครอบครัวเดียวกนัก็ตาม ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนือง ก่อให้เกิดความ

เสียหายกบัประเทศ สาเหตุเกิดจากความเหลียมลาํในทางสังคมทีขยายวงกวา้งไปมาก การติดยึด

ค่านิยมในระบบอุปถมัภ ์โดยเฉพาะสถาบนัหลกัของประเทศ มีค่อนขา้งรุนแรง ก่อให้เกิดปรากฏ 

การณ์ยา้ยขา้มสายงาน ความรู้ ความสามารถ เล่นพรรค เล่นพวก อย่างต่อเนือง ประกอบกบัสภาพ

สงัคม และสภาพปัญหาดา้นต่าง ๆ มีความซบัซอ้นมากขึน ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์

ของกลุ่มต่าง ๆ อยา่งรุนแรงมากขึน เพราะฉะนนัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ ความแตกแยกทีเกิดขึน 

ตอ้งยดึหลกัประชาธิปไตย จากปัญหาดงักล่าว ทาํใหป้ระชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

หลีกเลียงการเขา้ร่วมชุมนุมทางการเมือง เพราะไม่ใช่ทางแกปั้ญหาทีถูกตอ้ง ซึงสอดคลอ้งกบังาน 

วิจยัของ พรทิพย์ รัตนวารินทร์ชัย ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต

เทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตาํบลหนองแค จงัหวดัสระบุรี” ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล ตาํบลหนองแค ซึงพิจารณาจากดา้นการเขา้ไป

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง โดยในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองอยู่ใน

ระดบันอ้ย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญถิน นวลใหม่ ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในเขตอาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย” ผลวิจยัพบว่าในภาพรวมประชาชนมีส่วน
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ร่วมทางการเมืองอยู่ในระดบัตาํ เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการ

ดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัตาํ  

5.2.2 การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยจาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือน พบว่า ประชาชนทีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้างกนั มีระดบัการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ที

ระดบั .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัทีตงัไว ้ส่วนประชาชนทีมีอายตุ่างกนั มีทศันคติเกียวกบัการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดงันี  

สมมตฐิานที 1 ประชาชนทีมเีพศต่างกนัมรีะดับส่วนร่วมทางการเมอืงแตกต่างกนั  

ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีมีเพศต่างกนั มีระดบัส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ทงั 3 ดา้น ซึงเพศชายมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 3 ดา้น มากกว่าเพศหญิง ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ บุญถิน นวลใหม่ ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอาํเภอพาน 

จงัหวดัเชียงราย” ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.67 เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

และเพศ ซึงเป็นปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธต่์อการมีส่วนร่วมทางการเมือง และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ พรทิพย์ รัตนวารินทร์ชัย ไดว้ิจยัเรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

เขตเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตาํบลหนองแค จงัหวดัสระบุรี” ผลการวิจยัพบว่า เพศเป็น

ปัจจยัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล เนืองจากประชาชนทีมีเพศ

แตกต่างกนัจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนัโดยเพศชายมีส่วนร่วมทางการเมือง

มากกว่าเพศหญิง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โชศักดิ อนทวชิญ ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองนาสาร อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฏร์ธานี

ธานี” ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า

ประชาชนทีมีเพศ แตกต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนัอย่างมีนัยทางสถิติที

ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฒันพงษ์ เลขโฆษ ไดท้าํวิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดัจนัทบุรี” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั

ทีมีความสมัพนัธก์บัการมีส่วนร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ เพศ โดยเพศชายมีส่วนร่วมมากกว่าเพศ

หญิง ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระมหาธนทรัพย์ ธนาภิสิฏฺ โฐ (หลอดโค) วิจยัเรือง “การมี

ส่วนร่วมทางการเมืองระดบัทอ้งถินของประชาชนในเขตพืนที องค์การบริหารส่วนตาํบลพระลบั 

อาํเภอเมือง จงัหวดัของแก่น” ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัการมีส่วน

ร่วมทางการเมือง พบว่า เพศ ไม่มีความสมัพนัธ ์ 
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สมมตฐิานที 2 ประชาชนทีมอีายุต่างกนัมรีะดับส่วนร่วมทางการเมอืงแตกต่างกนั  

ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีมีอายตุ่างกนัมีระดบัส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนัอย่าง 

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ทงั 3 ดา้น คือ ประชาชนทีมีอายตุงัแต่ 

51 ปีขึนไป มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มากกว่าประชาชนทีมีอายุระหว่าง  

36 – 50 ปี และประชาชนทีมีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี แสดงให้เห็นว่าประชาชน ทีมีอายุมาก จะให้

ความสนใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่า ผูที้มีอายนุอ้ย ทงันีอาจเป็นเพราะผูที้มีอายุน้อย ยงั

ไม่ค่อยมีความสนใจเรืองของการเมืองมากเท่าใดนกั และมีความรู้สึกเริมเบือหน่ายกบัปัญหาความ

แยง้ทางการเมืองทีเกิดขึน ทาํให้สนใจเรืองอืน ๆ มากกว่าเรืองการเมือง ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ มลิบาร์ท และ โก วิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึงพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองในระดบัสูงขึนตามอายทีุเพิมขึน อนึงในช่วงคนหนุ่มสาวทียงัโสดมกัจะปลีกตวัออกจาก

การเป็นส่วนหนึงกบัชุมชนของตน และไม่ค่อยเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งเป็นทางการ แต่จะมี

ส่วนร่วมทางการเมืองนอกระบบ เช่น การเดินขบวนประทว้งและก่อการจลาจล นอกจากนีบุคคลที

มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ทีจะเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองสูงขึนดว้ย ซึงการศึกษามีอิทธิพลอยา่งมาก

ต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบกิจกรรมรณรงค์หาเสียง การสือสารกบัชุมชน 

ส่วนรายไดน้ัน หากบุคคลมีรายไดสู้งขึนเพียงใด ยิงมีแนวโน้มทีจะให้ความสนใจและเขา้มีส่วน

ร่วมการเมืองมากขึนเท่านนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คเนศ กลนิสุคนธ์ ไดว้ิจยั เรือง “การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาท : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลทีเปลียนแปลงฐานะมาจาก

สุขาภิบาล พ.ศ. 2542 ในจงัหวดัชลบุรี” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง ไดแ้ก่ อาย ุซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย์ รัตนวารินทร์ชัย ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตาํบล หนองแค จงัหวดั

สระบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัทีไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต

เทศบาล ไดแ้ก่ อาย ุซึงจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองทีไม่แตกต่างกนั 

สมมตฐิานที 3 ประชาชนทีมกีารศึกษาต่างกนัมรีะดับส่วนร่วมทางการเมอืงแตกต่างกนั  

ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีมีการศึกษาต่างกนัมีระดบัส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ทงั 3 ดา้น คือ ด้านการแสดง

ความคดิเห็นทางการเมอืง ประชาชนทีมีระดบัการศึกษาประถมศึกษาหรือเทียบเท่า มีส่วนร่วมทาง 

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย มากกว่าประชาชนทีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

และสูงกว่า และระดบัอนุปริญญาขึนไป ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อนืสนทนาด้านการเมอืง ประชาชนที

มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มากกว่าประชาชน

ทีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ระดบัอนุปริญญาขึนไป และระดบัปริญญาตรีและสูงกว่า ส่วนด้าน
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การรวมกลุ่มดําเนินกจิกรรมทางการเมือง ประชาชนทีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีส่วนร่วม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มากกว่าประชาชนทีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ระดับ

อนุปริญญา และระดบัปริญญาตรีและสูงกว่า ทงันีอภิปรายไดว้่า ระดบัการศึกษามีผลต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงทาํให้ผลการมีส่วนร่วมมีความแตกต่างกนั ซึงสอด 

คลอ้งกบังานวิจยัของ กิจฎิภันส์ ยศปัญญา ไดท้าํการวิจยัเรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ประชาชนในหมู่บา้นสินธนา 1 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร” ผลการ 

วิจยัพบว่า การศึกษา มีความสมัพนัธก์บัการมีส่วนร่วมทางการเมือง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

โกมนิทร์ กุลเวชกจิ ไดท้าํการวิจยัเรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล

ตาํบลจตุรพกัตรพิมาน อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อ

การมีส่วนร่วมทางการเมือง ไดแ้ก่ ระดับการศึกษา โดยระดับมธัยมศึกษาตอนปลายมีส่วนร่วม

ทางการเมืองมากกว่าระดบัอนุปริญญาขึนไป ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศักดินริทน์ โชคสมัย 

ไดท้าํการวิจยัเรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลหันตะเภา อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนทีมี

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกนั  

สมมตฐิานที 4 ประชาชนทีมอีาชีพต่างกนัมรีะดับส่วนร่วมทางการเมอืงแตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีมีอาชีพต่างกนัมีระดับส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานทีตังไว ้ทงั 3 ดา้น คือ ประชาชนทีมี

อาชีพคา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวั มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มากกว่า

ประชาชนทีมีอาชีพเกษตรกรรม รับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป และรับราชการ/พนักงานของรัฐ อภิปรายได้

ว่า อาจเป็นเพราะ ผูมี้อาชีพคา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวั เป็นผูไ้ดรั้บผลจากการเมืองโดยตรง จึงทาํ

ให้มีระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าผูมี้อาชีพ รับราชการ/พนักงานของรัฐ ซึงไม่กลา้

แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากเพราะเกรงจะมีผลกระทบต่อการทาํงาน ซึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ โชศักดิ อนทวชิญ ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองนาสาร อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฏร์ธานี” ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนทีมี อาชีพ 

แตกต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติทีระดับ .05 สอด 

คลอ้งกบังานวิจยัของ โกมนิทร์ กุลเวชกจิ ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในเขตเทศบาล ตาํบลจตุรพกัตรพิมาน อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด” ผลการวิจยัพบว่า 

ปัจจยัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไดแ้ก่ อาชีพ โดยอาชีพเกษตรกร/รับจา้งมีส่วนร่วม

ทางการเมืองมากกว่าอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมศักดิ ม่วง

สน ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของเจา้หน้าทีในสาํนักงานทางหลวงชนบท ที 8 
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จงัหวดันครสวรรค์” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเจา้หน้าที 

ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศักดินริทน์ โชคสมัย ไดว้ิจยั เรือง “การมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนัตะเภา อาํเภอ

วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา” ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนทีมี อาชีพต่างกนัมีส่วนร่วมทางการ

เมืองไม่แตกต่างกนั  

สมมตฐิานที 5 ประชาชนทีมรีายได้ต่างกนัมรีะดับส่วนร่วมทางการเมอืงแตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีมีรายไดต่้างกนัมีระดบัส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานทีตังไว ้ทงั 3 ดา้น คือ ประชาชนทีมี

รายได ้นอ้ยกว่า 5,000 บาท มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มากกว่าประชาชนทีมี

รายได ้5,001 – 10,000 บาท มากกว่า 15,000 บาท และ 10,001 – 15,000 บาท ทงันีอภิปรายไดว้่า 

ประชาชนทีมีรายไดต้าํ จะมีสัดส่วนของการมีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีมีรายไดสู้ง จึงอาจ

กล่าวไดว้่าผูที้มีความพร้อมดา้นรายไดย้งัไม่ สามารถทีจะสละเวลาของตนเองเพือการมีส่วนร่วมใน

การเมืองต่างจากกลุ่มผูที้มีรายไดต้าํ ทีให้ความสนใจและสละเวลาเขา้ร่วมในกิจรรม หรือโอกาส

ต่าง ๆ ทีเกิดขึนเพือการมีส่วนร่วม และอาจเป็นเพราะผูมี้รายไดต้าํตอ้งการคนเก่ง และคนดี เพือเขา้

มาทาํหนา้ทีในการบริหารเพือใหป้ระชาชนไดรั้บผลประโยชน์มากทีสุด ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ โชศักดิ อนทวชิญไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

นาสาร อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษร์ธานี” ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนทีมี รายไดแ้ตกต่างกนั มี

ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนั  

ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศักดินริทน์ โชคสมยั ไดว้ิจยั เรือง “การมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหันตะเภา อาํเภอวงัน้อย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา” ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนทีมี รายไดเ้ฉลียต่อเดือนต่างกนัมีส่วนร่วมทางการ

เมืองไม่แตกต่างกนั 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ  

สาํหรับขอ้เสนอแนะ จากการวิจยัเรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิป-

ไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม” เป็นขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากการคน้พบจาก

ผลการวิจยัทงั 3 ดา้น คือ ดา้นการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ดา้นการเป็นผูช้กันาํผูอื้นสนทนา

ดา้นการเมือง และดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง เพือมุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชน์ในการ

ปรับปรุงความรู้ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพือใหต้รงกบัความเขา้ใจของประชาชน และเพือให้

ประชาชนมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก ถึงมากทีสุดต่อไป 
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ผูว้ิจยัจึงนาํมาเป็นขอ้เสนอแนะดงันี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

ผลการวิจยั พบว่า ระดบัส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดั

นครปฐมที โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันนัผูมี้ส่วนเกียวขอ้งและรับผดิชอบโดยเฉพาะภาครัฐ

ควรปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติังานในการใหค้วามรู้เรืองการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ทงั 3 ดา้น แก่ประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม เพือให้เกิดความรู้ในการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองอยูใ่นระดบัมา และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

1) จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านที 1 คอื ด้านการแสดงความคดิเห็นทางการเมือง ซึงมีค่า

แปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันันผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง ภาครัฐทุกหน่วยงาน และพรรคการเมือง

ควรจดักิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ควรตระหนกัถึงกิจกรรมต่าง ๆ ควรมุ่งส่งเสริม

ไปยงักลุ่มเยาวชน นกัศึกษา วยัทาํงาน ทีมีอายรุะหว่าง 18 – 35 ปี เนืองจากมีส่วนร่วมทางการเมือง

นอ้ยทีสุด โดยตอ้งเปิดพืนทีทางการเมืองของชุมชนใหก้บักลุ่มคนเหล่านีไดมี้โอกาสแสดงบทบาท

ของตนเองเพิมมากขึน ซึงสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ของ ปาริชาต ิบุรณศิริ ใหค้วามเห็นว่าา หน่วย 

งานภาครัฐตอ้งกาํหนดนโยบายในการเพิมพืนทีในการแสดงออกใหก้บัประชาชน เช่น นกัการเมือง

ทอ้งถิน หรือผูน้าํชุมชนควรตระหนักในการเขา้รับฟังปัญหาของประชาชนอย่างทวัถึงและนาํไป

ปฏิบติัจริง มิใช่รับแลว้ไม่ปฏิบติัใหบ้รรลุผล ทาํใหป้ระชาชนเบือหน่ายการเมืองเพิมขึน จึงส่งผลต่อ

การไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมือง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกตาํแหน่ง

ทางสงัคมมีความเสมอภาค ยติุธรรม ควรจดัใหป้ระชาชนในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐมได้

มีโอกาสเขา้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกบัหน่วยงานรัฐ เช่น ในการจดัทาํแผนพฒันาของ

อาํเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาํบล เพือให้ประชาชนหันมาสนใจทีจะเขา้ร่วมในทาง

การเมืองท้องถินมากขึน และยงัสอดคล้องกับคาํสัมภาษณ์ของ นางสาวมูล วัฒน์สืบแถว ให้

สมัภาษณ์ไวว้่า ประชาชนในตาํบลคลองโยง อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จะใหค้วามสาํคญั

กบัการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองค่อนขา้งตาํ ดงันนัภาครัฐตอ้งกาํหนดนโยบายเพือพฒันาองค์

ความรู้ใหก้บัประชาชนมากกว่านี และภาครัฐทุกหน่วยงาน และพรรคการเมือง ควรปรับปรุงแกไ้ข 

โดยการจดัใหป้ระชาชนในทอ้งถินไดมี้โอกาสเขา้ร่วมแกไ้ขหรือทบทวนแผนงาน/โครงการทีจะ

แกไ้ขปัญหาและเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในการจดัทาํโครงการต่าง ๆ โดยฝ่ายบริหารตอ้ง

ใหค้วามสาํคญัดา้นการรับฟังเสียงเรียกร้องหรือขอ้เสนอแนะจากประชาชนให้มากขึน การทาํเวที

ประชาคมเพือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การทาํแบบสอบถามความคิดเห็นในเรืองทีตอ้งการ

ดาํเนินการทางการเมือง การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ รัฐและหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรเปิด

เวทีสาธารณะใหม้ากขึน เพือให้ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมแสดงประชามติ และแสดงความคิดเห็นทาง 

การเมือง 
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2) จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านที 2 คอื ด้านการเป็นผู้ชักนําผู้อนืสนทนาด้านการเมือง มี

ซึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันนัภาครัฐควรจะให้กาํหนดนโยบายเพือให้การสนับสนุน

ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีโอกาสพฒันาความรู้ดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากขึน ประชาชน

ตอ้งไดรั้บการศึกษาในระบบการศึกษาอยา่งทวัถึง ตอ้งพฒันาคน หากไม่พฒันาคน ก็จะไม่สามารถ

นาํไปสู่การแกปั้ญหาและพฒันาการมีส่วนร่วมทาง การเมืองได ้ดงันันควรให้ความสาํคญัของการ 

ศึกษา เน้นทีทรัพยากรมนุษย ์พฒันาศกัยภาพของคนในประเทศให้มากก็จะนาํไปสู่การพฒันา

ประเทศไดใ้นทีสุด ซึงสอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ของ นายชุมพล ฤทธิคํารพ ให้สัมภาษณ์ไวว้่า 

ประชาชนยงัไม่กลา้แสดงออกทางการเมืองมากนัก โดยเฉพาะด้านการเป็นผูน้ ําในการสนทนา

การเมือง เพราะฉะนนัภาครัฐตอ้งกาํหนดนโยบาย เพือสร้างองคค์วามรู้ให้กบัประชาชน ให้มีความ

กลา้แสดงออกมากขึน และยงัสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ของ นายไพบูลย์ สวสัดีจุ้ย ใหส้มัภาษณ์ไว้

ว่า ประชาชนในตาํบลคลองโยง อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ยงัมีการแสดงออกในดา้นการ

ชกันาํพดูคุยเรืองการเมืองอยู่ในระดบัตาํ ดงันันภาครัฐตอ้งกาํหนดนโยบาย ในการพฒันาความรู้

ดา้นการเมือง และรัฐตอ้งสร้างพืนทีใหก้บัประชาชนในการแสดงออกทางการเมืองมากขึน 

3) จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านที 3 คือ ด้านการรวมกลุ่มดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  

มีซึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัตาํ ดงันันภาครัฐ ควรจดัให้ประชาชนไดมี้โอกาสเขา้ร่วมในกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น ลงชือต่อประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพือขอเสนอร่างขอ้บญัญติัส่วนตาํบลให้

สภาพิจารณาในการคุม้ครองดูแลความเป็นอยูข่องคนในทอ้งถินและร่วมเป็นกรรมการหรือร่วมคดั 

เลือกผูแ้ทนประชาคม ร่วมกบั อบต. เทศบาล อาํเภอ ตดัสินใจในการดาํเนินการในโครงการ/กิจ 

กรรมต่าง ๆ ทีประชาชนตอ้งการ และตดัสินใจในการระงบัโครงการต่าง ๆ ทีก่อให้เกิดความเสีย 

หายต่อชุมชนใหม้ากกว่านี มีการจดัตงัชมรมอาสาประชาธิปไตยในแต่ละหมู่บา้นเพือเป็นสือกลาง

ในการเผยแพร่ประชาธิปไตยในระดบัทอ้งถิน จดัฝึกอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจในการเข้าร่วม

กิจกรรมทางการเมืองอยา่งถกูตอ้ง สอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ของ ปาริชาต ิบุรณศิริ ใหส้มัภาษณ์ไว้

ว่า ประชานในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จะแสดงออกทางการเมืองในดา้นการใชสิ้ทธิ

เลือกตงั อยูใ่นระดบัมาก ส่วนการแสดงออกทางการเมืองดา้นการดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองจะอยู่

ในระดบันอ้ย เพราะประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งประกอบอาชีพหารายไดเ้ลียงครอบครัว ไม่ค่อยมีเวลา

ในการทาํกิจกรรมทางการเมือง ดงันันภาครัฐตอ้งปรับปรุงและกาํหนดนโยบายเพือสนับสนุนให้

ประชาชนเขา้ใจในเรืองการเมืองมากขึน และยงัสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ของ นายพรภิรมณ์ อ่อน

สัมพนัธ์ ใหส้มัภาษณ์ไวว้่า ประชาชนในตาํบลคลองโยง อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จะไม่

ค่อยใหค้วามสาํคญักบัการชุมนุมหรือรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง เพราะประชาชนใชเ้วลา

ส่วนใหญ่กับการทาํงาน แต่จะให้ความสําคญักับการใชสิ้ทธิเลือกตัง ดังนันภาครัฐตอ้งเร่งสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจและบทบาทหนา้ทีตามกฎหมายของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง  



127 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยั 

จากการวิจัยเรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม” เพือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาปรับปรุงการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ใหมี้ความครอบคลุมและเกิดการพฒันาและมี

ประสิทธิภาพ ดงันนัจึงมีขอ้เสนอแนะเพือการวิจยัครังต่อไป ดงันี  

1) ควรมีการศึกษาเกียวกบั รูปแบบในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทาง

การเมือง เช่น ควรให้มีการเลือกตงัแบบออนไลน์ ควรจดัให้มีการเลือกตงัแบบ 30 วนั แทนการ

เลือกตงัเพียงวนัเดียว 

2) ควรมีการศึกษาเกียวกบั ขอ้กฎหมายทีจะมารองรับเพือก่อใหเ้กิดรูปแบบการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน  

3) ควรมีการศึกษาเกียวกบั องคก์รอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ คือ คณะกรรมการการเลือกตงั 

ซึงรับผดิชอบโดยตรงเกียวกบัการเลือกตงั ทุกระดบัทวัประเทศ ว่า ส่งเสริมหรือเป็นปัญหาอุปสรรค 

ต่อกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

4) ควรพิจารณาตวัแปรอืน ๆ ทีมีความสมัพนัธก์บัการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น ตวัแปร

ดา้นศาสนา ความรู้สึกของบุคคลเกียวกบัความตระหนกัในหนา้ทีพลเมือง ว่ามีความสมัพนัธก์บัการ

มีส่วนร่วมหรือไม่ เพียงใด ควรพิจารณาในเรืองสิทธิพลเมือง  
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แบบสอบถาม 

เรือง 

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  

อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

………………….. 

 

คาํชีแจง  

แบบสอบถามนีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพือการวิจยั ขอความกรุณาท่านไดโ้ปรดอ่าน

และขอความร่วมมือตอบตามทีเป็นจริงมากทีสุด เพราะขอ้มลูทีตรงกบัความเป็นจริงเท่านันทีจะทาํ

ใหก้ารศึกษาดาํเนินไปดว้ยความถกูตอ้ง ซึงจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูงต่อการศึกษาวิจยั

ครังนี ผูศึ้กษาจะถือว่าคาํตอบของท่านเป็นความลบั และแปลผลเฉพาะในภาพรวมเท่านันไม่มี

ผลกระทบต่อหนา้ทีการงานแต่ประการใด 

แบบสอบถามฉบบันีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื  

ตอนที 1 ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลของประชาชนขอ้มลูทวัไป 

ตอนที 2 ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ตอนที 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหาและแนวทางส่งเสริมดา้นการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

 

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยงิว่าคงไดรั้บความร่วมมือจากท่านดว้ยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี 

 

 

นายชุติเดช สุวรรณมณี 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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ตอนที 1 ปัจจยัด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชาชน 

 สําหรับผู้วจิยั 

 1    2    3 

    เลขทีแบบสอบถาม............................. ……  

ข้อมูลทัวไป 

คาํชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริงมากทีสุด 

1. เพศ   4   

  1. ชาย  2. หญิง 
 

2. อาย ุ   5   

  1. 18 – 35  2. 36 – 50 

  3. 51 ปีขึนไป 

 

3. การศึกษา  6  

 1. ประถมศึกษา  2. มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

  3. อนุปริญญา  4. ปริญญาตรี และสูงกว่า 

 

4. อาชีพ   7  

  1. เกษตรกรรม  2. รับจา้ง/ลกูจา้งทวัไป  

  3. คา้ขาย/ประกอบอาชีพส่วนตวั  4. รับราชการ/พนกังานของรัฐ 

 

5. รายได้ (เงนิทไีด้รับ) ประมาณต่อเดอืน  8 

  1. นอ้ยกว่า 5,000 บาท  2. 5,001 – 10,000 บาท 

  3. 10,001 – 15,000 บาท  4. มากกว่า 15,000 บาท 
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ตอนที 2 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ท่านมีพฤติกรรมทางการเมืองในกิจกรรม

ต่อไปนีอย่างไร  

คาํชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงในช่องการมีส่วนร่วมทีตรงตามความเป็นจริงมากทีสุด 

ระดับการมส่ีวนร่วม 

5 หมายถึง  การมีส่วนร่วมมากทีสุด    

4 หมายถึง  การมีส่วนร่วมมาก    

3 หมายถึง  การมีส่วนร่วมปานกลาง    

2 หมายถึง  การมีส่วนร่วมนอ้ย    

1 หมายถึง  การมีส่วนร่วมนอ้ยทีสุด  
 

ข้อ กจิกรรม 

ระดับการมส่ีวนร่วม 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

มาก

ทีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ทีสุด 

1 

ด้วยการแสดงความคดิเห็นทางการเมอืง 

1. การร่วมวิพากษว์ิจารณ์ประเด็นการเมืองกบัเพือน       14 

2. การร่วมวิพากษว์ิจารณ์ประเด็นการเมืองกบัครอบ 

ครัว       15 

3. ร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสือต่างๆ 

เช่น หนงัสือพิมพแ์ละอินเตอร์เน็ต       16 

4. หาโอกาสสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นทางการ

เมืองกบัสมาชิกในครอบครัว       17 

5. การพดูคุยหรือวิพากษว์ิจารณ์กบับุคคลอืนเกียวกบั

นโยบายของผูส้มคัรรับเลือกตังในระดบัต่างๆ ที

ท่าน มีสิทธิเลือกตงั       18 
6. การเข้าร่วมแสดงประชามติ แสดงความคิดเห็น 

ทางการเมือง ในการเปิดเวทีสาธารณะ       19 
ด้วยการเป็นผู้ชักนําผู้อนืสนทนาด้านการเมอืง 

1. ท่านเป็นผูช้ักนําการพูดคุยเกียวกับสถานการณ์ 

ทางการเมืองและปัญหาสังคมกับเพือนๆ หรือ

บุคคลอืน      20 
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ข้อ กจิกรรม 

ระดับการมส่ีวนร่วม 

สําหรับ

ผู้วจิยั 

มาก

ทีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ทีสุด 

1 

2. ท่านพดูชกัชวนให้เพือนหรือบุคคลอืนลงคะแนน

เลือกตงั ใหบุ้คคลทีท่านคิดว่าเหมาะสม      21 

3. ท่านเป็นผูน้าํในการพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็น

ทาง การเมืองกบับุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอืน      22 

4. ท่านชักชวนเพือนฝูงไปฟังการปราศรัยหาเสียง

ของผูส้มคัรรับเลือกตงั      23 

5. ท่านชกัชวนเพือนไปใชสิ้ทธิเลือกตงั      24 
6. ท่านเป็นผูช้กัชวนเพือนหรือบุคคลอืนเขา้ร่วมการ

รณรงคเ์ลือกตงัหาเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตงัทงั

ระดบัทอ้งถิน และระดบัชาติ      25 
ด้วยการรวมกลุ่มดําเนินกจิกรรมทางการเมอืง 

1. ท่านร่วมรณรงค์ในการเลือกตงั เช่น การติดโปส 

เตอร์ แจกเอกสาร แผน่ผา้      26 

2. ท่านร่วมรณรงคใ์นการต่อตา้นการซือสิทธิขายเสียง      27 

3. ท่านให้ความสนใจร่วมรับฟังคาํปราศรัยในการ

รณรงค ์หาเสียงของผูส้มคัรรับเลือกตงั      28 

4. ร่วมชุมนุมทางการเมืองในโอกาสต่าง ๆ หรือใน

วนัทีมีการรําลึกถึงเหตุการณ์สําคัญทางการเมือง 

ในอดีต      29 

5. ร่วมชุมนุมคดัคา้นไม่เห็นดว้ยกบันโยบายทางการ

เมือง      30 
6. ร่วมประชุมกับผู ้นําท้องถิ นในการเตรียมการ

เลือกตงั      31 
7. ท่านเคยเขา้ร่วมประชุมคดัคา้นกฎหมายทีไม่เป็น

ธรรม เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ      32 
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ตอนที 3 ข้อเสนอแนะเกียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาหรือแนวทางส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนอําเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม  
 

ปัญหา แนวทางส่งเสริม 

1. ปัญหาดา้นการใชสิ้ทธิเลือกตงั 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

2. ปัญหาดา้นการแสดงความคิดเห็นทาง 

การเมือง 

......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

3. ปัญหาดา้นการชกัชวนผูอื้นสนทนาดา้น

การเมือง 

......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

4. ปัญหาดา้นการรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรม 

ทางการเมือง 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

1. ขอ้เสนอแนะดา้นการใชสิ้ทธิเลือกตงั 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

2. ขอ้เสนอแนะดา้นการแสดงความคิดเห็น

ทางการเมือง 

......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

3. ขอ้เสนอแนะดา้นการชกัชวนผูอื้นสนทนา

ดา้นการเมือง 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

4. ขอ้เสนอแนะดา้นการรวมกลุ่มดาํเนิน

กิจกรรมทางการเมือง 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 
 

ขอขอบคุณในความกรุณาตอบแบบสอบถาม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  

อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

 

คาํชีแจง 

แบบสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย 2 ตอน ดงันี 

ตอนท ี1 ขอ้มลูทวัไปของผูใ้หส้มัภาษณ์  

ตอนที 2 ขอ้มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) เกียวกบัการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 

ตอนท ี1 ข้อมูลทัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชือ-สกุล ผูใ้หส้มัภาษณ์ ....................................................................................................................... 

เพศ.....................  อาย.ุ...............ปี  ระดบัการศึกษา............................................................................  

ตาํแหน่ง..................................................................  รายไดต่้อเดือน............................................บาท 
 

ตอนที 2 ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) จํานวน 5 ข้อคําถาม ราย 

ละเอียดมีดังนี  

1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํชุมชนและประชาชนมีเพียงใด?  ...............................  

กลุ่มใดทีมีบทบาททางการเมืองมากกว่า?  .............................................................................  

และเป็นลกัษณะอยา่งไร?  ......................................................................................................  

2) ประชาชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบอยา่งไร?  ...........................  

 ...............................................................................................................................................  

3) ปัจจยัอะไรทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํชุมชนและประชาชน?  ...........  

 ...............................................................................................................................................  

4) หน่วยงานภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเพียงใด?

และลกัษณะใด?  ..................................................................................................................................  

5) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํชุมชนและประชาชนมีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร?  ......  

 ...............................................................................................................................................  

มีขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขอยา่งไร?  ..................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ขอขอบคุณท่านทีได้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ครังน ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

บทสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน 
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บทสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

 

ลกัษณะและระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํชุมชนและประชาชนในชุมชน และ

กลุ่มทีมีบทบาททางการเมือง 

จากคําถามข้อที 1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นําชุมชนและประชาชนมีเพียงใด? 

กลุ่มใดทีม ี

บทบาททางการเมอืงมากกว่า? และเป็นลกัษณะอย่างไร? 

ท่านที 1 ปาริชาต ิบุรณศิริ ใหค้วามเห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูน้าํชุมชนอยูใ่น

ระดบัมาก และประชาชนจะให้ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองในดา้นการไปใชสิ้ทธิ

เลือกตงั โดยเฉพาะการใชสิ้ทธิเลือกตงัระดบัทอ้งถินอยู่ในระดบัมากทีสุด ส่วนดา้นอืนๆ อยู่ใน

ระดบันอ้ย 

ท่านที 2 นายชุมพล ฤทธิคาํรพ ใหค้วามเห็นว่า ผูน้าํชุมชนจะให้ความสาํคญักบัการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองทุกๆ ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ถึงมากทีสุด ส่วนประชาชนจะใหค้วามสาํคญักบัการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองมากทีสุดคือ ดา้นการไปใชสิ้ทธิเลือกตงั ส่วนดา้นอืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ท่านที 3 นายพรภิรมณ์ อ่อนสัมพนัธ์ ใหค้วามเห็นว่า ผูน้าํชุมชนจะใหค้วามสาํคญักบัการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง อยูใ่นระดบัมาก ส่วนประชาชนจะใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองอยู่ในระดับปานกลาง แต่จะมีประชาชนบางกลุ่มทีมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับมาก โดย 

เฉพาะดา้นการไปใชสิ้ทธิเลือกตงั  

ท่านที 4 นายไพบูลย์ สวสัดีจุ้ย ใหค้วามเห็นว่า ผูน้าํชุมชนจะให้ความสาํคญักบัการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองทุกๆ ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ถึงมากทีสุด ส่วนประชาชนจะใหค้วามสาํคญักบัการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองมากทีสุดคือ ดา้นการไปใชสิ้ทธิเลือกตงั ส่วนดา้นอืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ท่านที 5 นางสาวมูล วัฒน์สืบแถว ให้ความเห็นว่า ผูน้าํชุมชนจะให้ความสาํคญักบัการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง อยูใ่นระดบัมาก ส่วนประชาชนจะใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองมากทีสุดคือ ดา้นการไปใชสิ้ทธิเลือกตงั ส่วนดา้นอืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

จากคาํถามข้อที 2 ประชาชนมบีทบาทในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในรูปแบบอย่างไร? 

ท่านที 1 ปาริชาต ิบุรณศิริ ใหค้วามเห็นว่า ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบ

การไปใชสิ้ทธิเลือกตงั โดยเฉพาะการใชสิ้ทธิเลือกตงัระดบัทอ้งถินมากทีสุด ส่วนดา้นอืนๆ จะอยู่

ในระดบันอ้ย เพราะประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งประกอบอาชีพหารายไดเ้ลียงครอบครัว ไม่ค่อยมีเวลา

ในการทาํกิจกรรมทางการเมือง 
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ท่านที 2 นายชุมพล ฤทธิคาํรพ ใหค้วามเห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีบทบาททางการเมือง

ในรูปแบบการไปใชสิ้ทธิเลือกตงั ส่วนดา้นอืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง เพราะประชาชนยงัไม่กลา้

แสดงออกทางการเมืองมากนกั โดยเฉพาะดา้นการเป็นผูน้าํในการสนทนาการเมือง  

ท่านที 3 นายพรภิรมณ์ อ่อนสัมพันธ์ ให้ความเห็นว่า ประชาชนมีบทบาทกบัการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองในรูปแบบ การไปใชสิ้ทธิเลือกตงั ประชาชนจะไม่ค่อยให้ความสาํคัญกับการ

ชุมนุมหรือรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง เพราะประชาชนใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัการทาํงาน 

แต่จะให้ความสําคัญกับการใช้สิทธิเลือกตัง ดังนันภาครัฐต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจและ

บทบาทหนา้ทีตามกฎหมายของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

ท่านที 4 นายไพบูลย์ สวสัดีจุ้ย ใหค้วามเห็นว่า ประชาชนมีบทบาทกบัการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองมากทีสุดในรูปแบบการไปใชสิ้ทธิเลือกตงั ส่วนดา้นอืนๆ อยู่ในระดบัปานกลาง เพราะ

ประชาชนในตาํบลคลองโยง อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ยงัมีการแสดงออกในดา้นการชกั

นาํพดูคุยเรืองการเมืองอยูใ่นระดบัตาํ  

ท่านที 5 นางสาวมูล วฒัน์สืบแถว ให้ความเห็นว่า ประชาชนมีบทบาทกบัการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองมากทีสุดในรูปแบบการไปใชสิ้ทธิเลือกตงั ส่วนดา้นอืนๆ อยู่ในระดบัปานกลาง และ

ประชาชน จะใหค้วามสาํคญักบัการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองค่อนขา้งตาํ  

จากคาํถามข้อที 3 ปัจจัยอะไรทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นําชุมชนและ

ประชาชน? 

ท่านที 1 ปาริชาต ิบุรณศิริ ใหค้วามเห็นว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ผูน้าํชุมชนและประชาชน คือ ความรู้ความเขา้ใจทางการเมือง ข่าวสารและความสนใจทางการเมือง 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม การอาศยัอยู่ในเขตเมือง – ชนบท ความพอใจต่อการทาํงานของ

รัฐบาล 

ท่านที 2 นายชุมพล ฤทธิคํารพ ให้ความเห็นว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของผูน้าํชุมชนและประชาชน คือ อาชีพ ทีพกัอาศยั และบทบาทของคณะกรรมการชุมชน 

ท่านที 3 นายพรภิรมณ์ อ่อนสัมพนัธ์ ให้ความเห็นว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองของผูน้ ําชุมชนและประชาชน คือ การรับข่าวสารจากสือต่าง ๆ ทีเป็นสถานการณ์ของ

บ้านเมือง รองลงมา คือปัญหาเศรษฐกิจ เรืองปากท้อง รวมถึงความเบือหน่ายต่อสถานการณ์

บา้นเมือง  

ท่านที 4 นายไพบูลย์ สวสัดีจุ้ย ใหค้วามเห็นว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของผูน้าํชุมชนและประชาชน คือ ถึงปัจจยัดา้นรายไดข้องประชาชน นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิน 
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ความรู้ความเขา้ใจในการปกครองของประชาชนในทอ้งถิน หรือแมแ้ต่ขอ้มูลข่าวสารทีประชาชน

ไดรั้บ หรือการใหบ้ริการสาธารณะในดา้นต่าง ๆ 

ท่านที 5 นางสาวมูล วฒัน์สืบแถว ใหค้วามเห็นว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของผูน้าํชุมชนและประชาชน คือ การรับข่าวสารจากสือต่าง ๆ ทีเป็นสถานการณ์ของบา้น 

เมือง ปัญหาเศรษฐกิจ เรืองปากทอ้ง การใหบ้ริการสาธารณะ และนโยบายของรัฐบาล  

จากคําถามข้อที 4 หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนเพยีงใด? และลกัษณะใด?  

ท่านที 1 ปาริชาต ิบุรณศิริ ให้ความเห็นว่า ภาครัฐจะให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองกบัประชาชน โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง 

รวมทงัการจดัทาํบริการสาธารณะ สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้

อาํนาจรัฐทุกระดบั 

ท่านที 2 นายชุมพล ฤทธิคาํรพ ใหค้วามเห็นว่า ภาครัฐจะให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองกบัประชาชน ดว้ยการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเขม้แข็งในทางการเมือง และจดัให้

มีกฎหมาย จดัตงักองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมือง เพือช่วยเหลือการดาํเนินกิจกรรมสาธารณะ

ของชุมชน 

ท่านที 3 นายพรภิรมณ์ อ่อนสัมพนัธ์ ใหค้วามเห็นว่า ภาครัฐจะใหก้ารสนบัสนุนการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองกบัประชาชน โดยจดัให้การศึกษาแก่ประชาชนเกียวกบัการพฒันาการเมืองและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และให้มีการเลือกตงัโดย

สุจริตและเทียงธรรม 

ท่านที 4 นายไพบูลย์ สวสัดีจุ้ย ใหค้วามเห็นว่า ภาครัฐจะให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองกับประชาชน โดยจดัให้ประชาชนไดรั้บการศึกษาอย่างทวัถึงในด้านการเมืองการ

ปกครอง สนบัสนุนในการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น 

ท่านที 5 นางสาวมูล วัฒน์สืบแถว ให้ความเห็นว่า ภาครัฐจะให้การสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองกบัประชาชน โดยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงออกทางการเมืองอย่างอิสระ 

สนบัสนุนดา้นงบประมาณ สนบัสนุนดา้นการบริการสาธารณะ 

จากคําถามข้อที 5 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นําชุมชนและประชาชนมีปัญหา

อุปสรรคอย่างไร? มข้ีอเสนอแนะแนวทางแก้ไขอย่างไร? 

ท่านที 1 ปาริชาต ิบุรณศิริ ใหค้วามเห็นว่า อุปสรรคในการมีส่วนร่วมคือ ประชาชนยงัไม่

กลา้แสดงออกทางการเมือง ขาดความรู้ ความเขา้ใจ และมีขอ้เสนอแนะว่า หน่วยงานภาครัฐตอ้ง

กาํหนดนโยบายในการเพิมพืนทีในการแสดงออกให้กบัประชาชน เช่น นักการเมืองทอ้งถิน หรือ
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ผูน้าํชุมชนควรตระหนกัในการเขา้รับฟังปัญหาของประชาชนอยา่งทวัถึงและนาํไปปฏิบติัจริง มิใช่

รับแลว้ไม่ปฏิบติัใหบ้รรลุผล ทาํใหป้ระชาชนเบือหน่ายการเมืองเพิมขึน จึงส่งผลต่อการไม่อยากมี

ส่วนร่วมทางการเมือง ควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกตาํแหน่งทางสงัคมมีความ

เสมอภาค ยติุธรรม ควรจดัใหป้ระชาชนในอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐมไดมี้โอกาสเขา้ร่วม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกบัหน่วยงานรัฐ เช่น ในการจดัทาํแผนพฒันาของอาํเภอ เทศบาล 

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพือให้ประชาชนหันมาสนใจทีจะเขา้ร่วมในทางการเมืองทอ้งถิน

มากขึน 

ท่านที 2 นายชุมพล ฤทธิคาํรพ ใหค้วามเห็นว่า อุปสรรคในการมีส่วนร่วมคือ ประชาชนยงั

ไม่กลา้แสดงออกทางการเมือง และมีขอ้เสนอแนะว่า เพราะฉะนนัภาครัฐตอ้งกาํหนดนโยบาย เพือ

สร้างองคค์วามรู้ใหก้บัประชาชน ใหมี้ความกลา้แสดงออกมากขึน 

ท่านที 3 นายพรภิรมณ์ อ่อนสัมพนัธ์ ใหค้วามเห็นว่า อุปสรรคในการมีส่วนร่วมคือ ไม่ค่อย

ให้ความสาํคญักบัการชุมนุมหรือรวมกลุ่มดาํเนินกิจกรรมทางการเมือง เพราะประชาชนใชเ้วลา

ส่วนใหญ่กบัการทาํงาน แต่จะใหค้วามสาํคญักบัการใชสิ้ทธิเลือกตงั และมีขอ้เสนอแนะว่า ดงันัน

ภาครัฐตอ้งเร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจและบทบาทหนา้ทีตามกฎหมายของประชาชนต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมือง  

ท่านที 4 นายไพบูลย์ สวัสดีจุ้ย ให้ความเห็นว่า อุปสรรคในการมีส่วนร่วมคือ ยงัมีการ

แสดงออกในดา้นการชกันาํพดูคุยเรืองการเมืองอยูใ่นระดบัตาํ และมีขอ้เสนอแนะว่า ดงันันภาครัฐ

ตอ้งกาํหนดนโยบาย ในการพฒันาความรู้ดา้นการเมือง และรัฐตอ้งสร้างพืนทีให้กบัประชาชนใน

การแสดงออกทางการเมืองมากขึน  

ท่านที 5 นางสาวมูล วฒัน์สืบแถว ใหค้วามเห็นว่า อุปสรรคในการมีส่วนร่วมคือ ประชาชน

ให้ความสาํคัญกบัการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองค่อนข้างตาํ และมีขอ้เสนอแนะว่า ดงันัน

ภาครัฐต้องกาํหนดนโยบายเพือพฒันาองค์ความรู้ให้กับประชาชนมากกว่านี และภาครัฐทุก

หน่วยงาน และพรรคการเมือง ควรปรับปรุงแกไ้ข โดยการจดัให้ประชาชนในทอ้งถินไดมี้โอกาส

เข้าร่วมแก้ไขหรือทบทวนแผนงาน/โครงการทีจะแกไ้ขปัญหาและเข้าร่วมประชุมแสดง ความ

คิดเห็นในการจดัทาํโครงการต่างๆ โดย ฝ่ายบริหารตอ้งใหค้วามสาํคญัดา้นการรับฟังเสียงเรียกร้อง

หรือข้อเสนอแนะจากประชาชนให้มากขึน การทาํเวทีประชาคมเพือรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน การทาํแบบสอบถามความคิดเห็นในเรืองทีตอ้งการดาํเนินการทางการเมือง การแสดง

ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ รัฐและหน่วยงานทีเกียวข้องควรเปิดเวทีสาธารณะให้มากขึน เพือให้

ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมแสดงประชามติ และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ท่านที 1 

ปาริชาต ิ บุรณศิริ  

ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล 

องค์การบริหารส่วนตาํบลมหาสวสัดิ อ.พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
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ท่านที 2 

นายชุมพล  ฤทธคิาํรพ 

ผู้ใหญ่บ้าน  

ม. 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  

 

  
 
 
 
 

 
 

  
 



165 
 

  
 
 

 
 



166 
 

ท่านที 3 

นายพรภิรมณ์  อ่อนสัมพนัธ์ 

ผู้ใหญ่บ้าน  

ม. 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  
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ท่านที 4 

นายไพบูลย์  สวสัดีจุ้ย 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

ม. 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  
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ท่านที 5 

นางสาวมูล  วฒัน์สืบแถว 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

ม. 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  
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ภาคผนวก ซ 

การวเิคราะห์ค่าดัชนี IOC (Index of Item Objective Congruence) 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 

เรือง   

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  

*************************** 
 

ข้อท ี
ผู้เชียวชาญ 

ผลรวม IOC หมายเหต ุ
คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5 

1. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4. 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

5. 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

6. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

7. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9. 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

10. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

11. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14. 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

15. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

16. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18. 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

19. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

20. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

21 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

22 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

23 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

24 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสัมภาษณ์ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ 

เรือง   

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  

อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  

********************** 

 

ข้อท ี
ผู้เชียวชาญ 

ผลรวม IOC หมายเหต ุ
คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5 

1. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4. 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

5. 1 1 1 1 0 4 0.80 ใชไ้ด ้

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ญ 

ตารางความเชือมันของแบบสอบถาม 
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Item-Total Statistics 
 

Items 
Scale Mean  

If Item Deleted 

Scale Variance 

If Item Deleted 

Corrected Item - 

Total 

Alpha if Item 

Deleted 

 

n 

A1 84.47 82.25 .71 .79 30 

A2 84.63 82.10 .67 .79 30 

A3 84.67 79.12 .84 .78 30 

A4 84.53 83.22 .88 .80 30 

A5 84.57 83.56 .75 .79 30 

A6 84.37 81.82 .69 .79 30 

B1 84.67 80.57 .85 .79 30 

B2 84.13 83.84 .76 .79 30 

B3 84.50 81.22 .91 .79 30 

B4 84.97 77.48 .81 .78 30 

B5 84.87 80.67 .86 .79 30 

B6 84.47 78.87 .78 .78 30 

C1 84.40 86.17 .83 .80 30 

C2 85.30 82.42 .91 .80 30 

C3 85.33 82.64 .84 .79 30 

C4 85.10 79.26 .77 .79 30 

C5 84.50 79.36 .84 .79 30 

C6 84.83 79.73 .66 .78 30 

C7 84.33 78.50 .70 .78 30 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Item 

88.37 87.62 9.36 19 
 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Case 

.91 30 
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ประวตัผิู้วิจยั 

 

ชือ – สกุล :   นายชุติเดช  สุวรรณมณี 

วนั/เดือน/ปีเกดิ :   วนัที 15 กุมภาพนัธ ์2520 

ทีอยู่ปัจจุบัน :   134/6 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

 

การศึกษา 

 พ.ศ. 2543 :   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการบญัชี  

   (บญัชีบณัฑิต) มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์

 

ประสบการณ์การทํางาน  

 พ.ศ. 2543 - 2551 :   นกัวิชาการพสัดุ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 พ.ศ. 2552 - 2554 :   ผูจ้ดัการภาค บริษทั ท็อปเพน้ท ์เพอร์เฟค จาํกดั 

 พ.ศ. 2555 - ปัจจุบนั :   นกัวิชาการพสัดุ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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