
82   NRRU Community Research Journal Vol.10 No.1 (January - April 2016)วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2559)

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	ดังนี้	1)	 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาล

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 2)	 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราและ																

3)	เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัย	 คือ	 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา	 จ�านวน	 400	 คน	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 คือ	

แบบสอบถามโดยมีข้อค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ประกอบด้วย	 ค่าร้อยละ							

ค่าความถี่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

	 ผลการวิจัยพบว่า	

	 1.	 ปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 มีค่าเฉลี่ย	 4.22	 เมื่อพิจารณาเป็น									

รายด้าน	 พบว่า	 ปัจจัยด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 มีค่าเฉลี่ย	 4.48	 รองลงมา	 คือ	 ปัจจัยด้าน									

สิ่งแวดล้อมทางการเมือง	 มีค่าเฉลี่ย	 4.39	 ปัจจัยด้านบุคคล	 มีค่าเฉลี่ย	 4.03	 และปัจจัยด้านสิ่งเร้าทางการเมืองอยู่ในระดับ										

น้อยที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	3.99	ตามล�าดับ

	 2.	 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	มีค่าเฉลี่ย	 3.31	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	

พบว่า	 การใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ย	 4.36	 รองลงมา	คือ	 ด้านการติดต่อเป็นการเฉพาะ	มีค่าเฉลี่ย	 3.89		

ด้านการร่วมกิจกรรมของชุมชน	 มีค่าเฉลี่ย	 2.81	 และด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอยู่ในระดับน้อยที่สุด	 มีค่าเฉลี่ย	 2.16										

ตามล�าดับ

	 3.	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรามากที่สุด	 คือ	 ปัจจัย

ด้านสิง่แวดล้อมทางการเมอืง	พบว่า	การไปใช้สทิธเิลอืกต้ังของประชาชนเป็นหน้าทีต่ามกฎหมายอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	รองลงมา	

คือ	ปัจจัยด้านสิ่งเร้าทางการเมือง	พบว่า	ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลและผู้น�าท้องถิ่นส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ใน

ระดับมากที่สุด	 รองลงมา	คือ	ปัจจัยด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม	พบว่า	ค่านิยมเก่า	 เรื่องท�าตามค�าสั่ง	 ยึดระเบียบ	

เคารพอาวุโส	มีความจงรักภักดี	ถูกต้องอยู่แล้วไม่ควรเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด	และปัจจัยสุดท้าย	คือ	ปัจจัยด้านบุคคล	

พบว่า	บุคคลรอบข้างมีอิทธิพลต่อความสนใจเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด	
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ABSTRACT
	 The	objectives	of	this	research	were	1)	to	study	the	level	of	factors	on	people’s	political	participation	

at	municipal	level	in	Chachoengsao	Province	2)	to	investigate	the	level	of	people’s	political	participation	

at	municipal	level	in	Chachoengsao	Province,	and	to	study	the	factors	on	people’s	political	participation	at	

municipal	 level	 in	 Chachoengsao	 Province.	 Samples	 were	 400	 electorates	 at	 the	 Chachoengsao																												

Municipality.	 	The	 research	 instruments	used	 for	 the	data	collection	were	questionnaires	of	 five	 rating.									

The	statistics	used	for	data	analysis	were	percentages,	frequency,	mean,	standard-deviation	and	multiple	

regression	analysis.	

	 The	research	revealed	that:	

	 1.		Factors	on	people’s	political	participation	as	a	whole	were	found	to	be	at	the	highest	level	(mean	

of	4.22).	In	particular,	it	was	found	that	factors	on	development	of	social	relation	had	affected	people’s	

political	participation	at	 the	highest	 level	 (mean	of	4.48).	For	 the	second	highest	 level,	 it	was	 those	of										

political	environment	(mean	of	4.39).	Political	stimulus	was	at	a	lowest	level	(mean	of	3.99)	respectively.		

	 2.		The	people’s	political	participation	as	a	whole	was	at	 the	moderate	 level,	 (mean	of	3.31).	 In								

particular,	 it	was	found	that	electorates’	going	to	the	poll	was	 in	the	highest	level	 (mean	of	4.36).	The			

specific	contact	was	at	the	second	highest	level	(mean	of	3.89).	For	the	community	activity	participation	

(mean	of	2.81)	and	election	campaign	(mean	of	2.16)	were	at	the	lowest	level	respectively.			

	 3.		For	 factors	affecting	people’s	political	participation	 in	 the	municipal	 level,	 they	were	political	

environment,	political	stimulus,	development	of	social	relationship,	and	related	person	respectively.		For	

factors	of	political	environment,	 it	was	 found	 that	people’s	going	 to	 the	poll	as	 legal	duty	was	at	 the									

highest	level.		For	political	stimulus,	it	was	found	that	information	provided	by	the	municipality	and	local	

leaders	affected	people	participation	at	the	highest	level.	For	development	of	social	relationship,	people’s	

idea	summarized	by	questionnaires	which	expressed	the	old	value	on	regulation,	discipline,	seniority,	and	

loyalty	as	the	righteous	concept	was	at	the	highest	level.	For	related	person,	it	was	found	that	surrounding	

people	played	an	important	role	in	shaping	people’s	interest	on	local	politic	at	the	highest	level.

Keywords :	Political	participation,	people,	municipality

บทน�ำ
	 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเข้ามา								

มส่ีวนร่วมของประชาชนนัน้	จะน�าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชวีติ

ที่ดีของประชาชนได้	จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชน	 เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งได้

อย่างเป็นอนัหน่ึงอันเดยีวกนัอย่างยัง่ยนื	ประชาชนจ�าเป็นต้อง

มกีารด�าเนินงานในลกัษณะของ	“ประชาสงัคม”	โดยมกีารรวม

ตวักนัเป็นองค์กร	ชมรม	หรอืกลุม่คณะต่างๆ	อย่างหลากหลาย

ตามความต้องการของประชาชน	 เพื่อให้ทุกส่วนได้มีส่วนร่วม

ทั้งในด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	 ด้านการก�าหนดปัญหา	 ด้าน

การวิเคราะห์ปัญหา	ด้านการวางแผน	ด้านการด�าเนนิการ	และ

ด้านการตดิตามก�ากบัการ	โดยการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของ

ประชาชนจะเป็นองค์ภาคีหนึ่งที่ส�าคัญและมีบทบาทหน้าที	่

ร่วมกับองค์กรต่างๆ	 ในการด�าเนินการพัฒนาประเทศชาติ									

อีกท้ังการมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้แสดงทัศนะ	วิสัยทัศน์	และได้เข้าร่วมในกิจกรรม

ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเอง	 รวมท้ังมีการ								

น�าเอาความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก�าหนด

นโยบายและการตัดสินใจของภาครัฐ	 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนจะเป็นกระบวนการสือ่สารในระบบเปิดเพือ่เป็นการ

สื่อสารสองทาง	 คืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ													

ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันและเป็นการ					

เสรมิสร้างความสามคัคใีนชาตแิละสงัคมไทย	(วภิาส	ทองสทุธิ,์	

2551,	น.	172)
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	 “การมีส่วนร่วมทางการเมือง”เป็นการกระท�าใดๆ	

ก็ตามที่เกิดโดยความสมัครใจไม่ว่าจะประสบผลส�าเร็จหรือไม	่

มีการจัดการอย่างไรเป็นระเบียบหรือไม	่ และไม่ว่าจะเกิดขึ้น

เป็นคร้ังคราวหรือต่อเนื่องกัน	 จะใช้วิธีการที่ถูกต้องตาม

กฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย	 เพื่อให้ผลที่เกิดขึ้นมีอิทธิพล										

ต่อการเลือกนโยบายของรฐัหรอืต่อการบรหิารงานของรฐั	หรอื

ต่อการเลอืกผูน้�าทางการเมอืงของรฐับาลไม่ว่าจะเป็นในระดบั

ท้องถิ่นหรือในระดับชาติก็ตาม	(Weiner,	1971,	p.	164)	ทั้งนี้	

การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความส�าคัญต่อการพัฒนา

ประชาธิปไตย	กล่าวคือท�าให้ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองได้มี

โอกาสทราบความต้องการของกันและกันอย่างแท้จริงในการ

ที่จะท�าให้การด�าเนินนโยบายของรัฐสามารถตอบสนองต่อ									

ผูเ้ป็นเจ้าของประเทศทัง้ในด้านเศรษฐกจิ	การเมอืง	และสงัคม	

โดยสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการในทุกๆ	 ด้าน								

มีองคป์ระกอบเปน็สถาบันหลัก	คือ	สถาบันครอบครวั	สถาบัน

การเมอืงการปกครอง	สถาบนัเศรษฐกจิ	สถาบนัการศึกษา	และ

สถาบันศาสนา	 โดยทุกสถาบันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง											

ไม ่หยุดยั้ง	 รวมถึงสถาบันการเมืองก็เช ่นกัน	 จะมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 (Vago,	1980,	pp.	33-62)	 โดย

การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในลักษณะเดียวกัน	คือ	เปลี่ยนจาก

เชงิประเพณไีปสู่เชงิทนัสมยั	กล่าวคอืการเมอืงเชงิประเพณนีัน้

จะมีลักษณะของการเผด็จการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง	 เช่น	

หัวหน้าชนเผ่า	 เจ้าผู ้ครองนคร	 หรือการปกครองระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ส่วนเชิงทันสมัยน้ันเป็นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง	 (สุริยะ											

วิริยะสวัสดิ์,	2551,	น.	10)

	 การบรหิารราชการส่วนท้องถิน่	เป็นอกีรปูแบบหนึง่ของ

การบริหารราชการไทยที่เป็นไปตามหลักการกระจายอ�านาจ

โดยมุ ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่	 แล้วแต่จะพบว่ามีความ

แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลส่วนกลางไม่สามารถจะให้บริการได้ทัน

ทั่วถึง	และตรงกับความต้องการของประชาชน	ดังนั้นจึงได้จัด

ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเพื่อด�าเนินงานพร้อมกับ

กระจายอ�านาจทางการปกครองไปให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินการ	 และเทศบาลก็เป็นองค์กรปกครอง

สวนท้องถิ่นที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้น	 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของ

รัฐบาลในการให้บริการสาธารณะเพื่อสนองความต้องการของ

ประชาชนในเขตเทศบาล	มฐีานะเป็นนติิบคุคล	มอี�านาจหน้าที่

การบริหารงานบุคคลและงบประมาณเป็นของตนเอง	 เป็น

หน่วยงานทีส่ร้างพ้ืนฐานการเมอืงการปกครองและการบริหาร

ตามระบอบประชาธปิไตย	เทศบาลม	ี3	ประเภท	ได้แก่	เทศบาล

นคร	เทศบาลเมือง	และเทศบาลต�าบล	มีโครงสร้างการบริหาร

ท่ีประกอบด้วยสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ	 กับนายก

เทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาลให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	ทั้งสมาชิกเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนใน

เขตเทศบาลนั้นๆ	(เอกวิทย์	มณีธร,	2551,	น.	180-182)

	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

ของไทยทีม่ต่ีอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ยงัถอืว่าอยูใ่นระดับ

ที่น้อย	เพราะประชาชนส่วนใหญ่หลังจากที่ไปลงคะแนนเสียง

ในการเลอืกต้ังผูบ้รหิารท้องถ่ินและสมาชกิสภาแล้ว	ประชาชน

จะมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านอื่นๆ	น้อย	เช่น	การมีส่วนร่วม

ในการจัดท�าแผนพัฒนา	การแสดงความคิดเห็นต่อการท�างาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 การควบคุม	 และติดตามผล

การบรหิารงาน	ซึง่อาจเป็นไปได้ว่าการทีป่ระชาชนไม่ได้เข้ามา

มส่ีวนร่วมหลงัเสรจ็สิน้กจิกรรมการเลอืกตัง้นัน้	เพราะผูบ้รหิาร

ท้องถิ่นนั้นไม่ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง	

ของประชาชน	และประชาชนยงัขาดความรูค้วามเข้าใจในเรือ่ง

การปกครองส่วนท้องถิน่หรอืประชาชนมทัีศนคตทิางการเมอืง

แบบเดิม	 โดยมองว่ากิจกรรมทางการเมืองเป็นเรื่องของผู้น�า							

ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง	 จึงไม่เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วม							

เท่าท่ีควร	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน	ถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตย

เพราะหลักส�าคัญของประชาธิปไตย	คือ	เป็นการปกครองของ

ประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน	 ดังนั้น	 รัฐบาล											

ผูบ้รหิารท้องถ่ิน	และผูท่ี้เกีย่วข้องอืน่ๆ	จ�าเป็นต้องท�าทุกวธีิทาง

ที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยให	้								

มากที่สุด	

	 ปัญหาของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

เกิดขึ้นในหลายส่วนสรุปได้ดังนี้

	 1.	 ประชาชนที่เป็นกลุ ่มคนชั้นกลางขึ้นไปมีความรู	้				

ความเข้าใจในเร่ืองการเมืองดี	 แต่ก็ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมทาง	

การเมืองในรูปแบบที่เป็นทางการหรือการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เพราะขาดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อพฤติกรรมของนักการ

เมืองและพรรคการเมืองที่สังกัดอยู่นอกจากนี้วิถีชีวิตในโลก

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม	 ท�าให้คนกลุ่มนี้มีความเร่งรีบในการ

ด�ารงชีวิตแสวงหาความมั่งคั่ง	ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

และชวิีตส่วนตวั	โดยค�านงึถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าขาดจติ

ที่เป็นสาธารณะจนท�าให้ไม่สนใจการมีส่วนร่วมทางการเมือง
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	 2.	ประชาชนที่เป็นกลุ่มคนระดับล่างในสังคมที่มีฐานะ

ยากจนขาดการศึกษาขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ	ท�าให้

ประชาชนมองไม่เห็นและไม่เข้าใจว่าการมีส่วนร่วมทาง	

การเมืองจะมีความส�าคัญการหาเลี้ยงชีพตนเองอย่างไรจึง

ปฏิเสธการมีส่วนร่วมทางการเมืองเมื่อขาดปัจจัยจูงใจ

	 3.	 การมีส ่วนร่วมทางการเมืองในเชิงสัญลักษณ	์												

โดยปราศจากความตระหนกัและความเข้าใจในคณุค่าของการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงหรือเป็นการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองเพราะมปีัจจัยแทรกซ้อนอื่นๆ	เช่น	การไปใช้สิทธิ์

ในการเลือกตั้งสูงมาก	 แต่ในความเป็นจริงมีการซื้อสิทธ์ิ												

ขายเสียงกันอย่างมาก	 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

เช่นนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาการ

เมืองรวมถึงการปฏิเสธการเมืองอีกด้วย

	 4.	 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไม่มีระบบและ											

มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไม่เป็นทางการมากเกินไป	 ที่								

ผ่านมาจะเห็นว่าเกิดการประท้วง	กดดันรัฐบาลเพื่อให้ออกมา

แก้ปัญหาต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ลักษณะน้ีบางครั้งจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ

และความมั่นคงของประเทศได้

	 5.	 ปัญหาจากบทบาทของพรรคการเมือง	 การท่ี

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมอืงน้อยน้ันมสีาเหตปุระการหนึง่

คือ	 การขาดองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองที่คอยกระตุ้นให้

ประชาชนมีความกระตือรือร้นทางการเมืองอยู่เสมอ	 สถาบัน

ทางการเมืองที่ส�าคัญ	 คือ“พรรคการเมือง”ในปัจจุบัน

พรรคการเมืองยังเป็นองค์กรที่อ่อนแอมากและยังขาดความ

เป็นสถาบันที่ต่อเนื่อง	 ปัญหาที่ส�าคัญที่สุดของพรรคการเมือง

ไทย	คอืเป็นองค์กรทีซ่บัซ้อนและต้องเผชญิกบัความรบัผดิชอบ

ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว	 พรรคการเมืองไทยตั้งข้ึนจากการ									

รวมตวัของสมาชกิเพ่ือสนับสนุนผูน้�าทางการเมอืงคนใดคนหนึง่

เท่าน้ัน	 พรรคการเมืองทุกพรรคไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีสาขา							

พรรคน้อย	สาขาพรรคบางแห่งมแีต่รปูแบบเท่านัน้ไม่มบีทบาท

อะไร	(อมร	รักษาสัตย์และคณะ,	2544,	น.	427-429)

	 นอกจากสาเหตุดงักล่าวแล้วยงัมปัีญหาอกีประการ	คอื	

ปัญหาวฒันธรรมทางการเมอืงของคนไทย	มงีานวจัิยหลายเรือ่ง

สรุปและแสดงถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทย																							

ไม่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง								

เพราะประชาชนโดยทั่วไปเชื่อว่าการเมืองหรือการบริหาร

ประเทศเป็นเรือ่งของคนกลุม่น้อยบางกลุม่เท่านัน้	อกีประการ

หนึง่คนไทยยงัเหน็ว่าการเมอืงเป็นเรือ่งของผลประโยชน์อย่าง

ชดัแจ้งเกนิไป	ความรูส้กึเช่นนีท้�าให้ประชาชนขาดความศรทัธา

หรือความกระตือรือร้น	 ท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง							

แต่ถ ้าเข ้ามาก็มักจะมีวัตถุประสงค์อย่างอื่น	 เช ่น	 เพื่อ																				

แลกเปลีย่นกบัเงนิทองหรอืการช่วยเหลอืในรปูแบบต่างๆ		ไม่ใช่

เป็นเรื่องของจิตส�านึกทางการเมือง	 ลักษณะของวัฒนธรรม

ทางการเมืองคนไทยอีกประการหนึ่งท่ีไม่สนับสนุนการม	ี								

ส่วนร่วมทางการเมอืง	คอื	การยอมรับในอ�านาจนยิมของความ

เป็นข้าราชการ	 นั่นคือ	 ประชาชนโดยท่ัวไปมองว่าข้าราชการ

เป็นชนช้ันผู้น�าเมื่อข้าราชการแนะน�าหรือชักจูงไปในทางใด

ประชาชนจึงมักปฏิบัติตามโดยไม่โต้แย้งซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

ระบอบประชาธิปไตย

	 สรุปได้ว่าประเทศไทยมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะ						

ในระดับท้องถ่ินอย่างจริงจัง	 การแสดงออกซ่ึงกิจกรรมทาง	

การเมืองของบุคคลในสังคม	 รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง

ประชาชนกับรัฐบาล	 การแสดงออกทางการเมืองเหล่านี้	 คือ

กระบวนการทางการเมือง	 ซึ่งจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ี

ประชาชนต้องการ	 ในฐานะที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนและองค์ประกอบทางการเมืองที่ครอบคลุม

ปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองท้ังหมด	 จะส่งเสริมให้เข้าใจบทบาท

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของบุคคลและองค์กรทางการเมอืง

ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงและเร่งสร้าง

แนวคิดของประชาชนตลอดจนผู้บริหารเจ้าหน้าที่และผู้ที่

เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นน�าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

	 จากความส�าคัญและปัญหาของการมีส่วนร่วมทาง	

การเมืองในระดับประเทศที่น�ามาสู่ปัญหาในระดับท้องถิ่น										

ดังที่กล่าวมา	 จังหวัดฉะเชิงเทราก็นับได้ว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจ

แห่งการท่องเท่ียว	 จึงมีผู ้คนท้ังท่ีเป็นนักท่องเที่ยวหรือ

ประชาชนท่ีอพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานเพื่อการลงทุนอยู ่เป็น

จ�านวนมาก	 ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงย่อม							

เกิดขึ้นเพราะด้วยทัศนคติ	ค่านิยม	ที่เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่อง

ไกลตัว	 มิได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพหาเลี้ยง

ครอบครัวแต่อย่างใด	 ตลอดจนประชาชนขาดความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมการเมอืงนัน้ส่งผลต่อการด�ารงชวีติ	

และการพฒันาท้องถ่ินซึง่เป็นแหล่งท�ามาหากนิของตนอย่างไร	

โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องในรูปแบบเทศบาล	 ที่มี

ประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นจงึมเีงนิงบประมาณสนับสนนุจาก

ภาครัฐเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอยู่
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จ�านวนมาก	 ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยท่ี										

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับ

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา	 ว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการม	ี									

ส่วนร่วมทางการเมอืง	และประชาชนมแีนวทางในการเข้ามามี

ส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบใด	 เพื่อที่จะน�าข้อมูลที่ได้รับไป

เป็นแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน	 และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนให ้สอดคล ้องกับนโยบายการส ่ง เส ริม																									

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของรัฐบาลต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาดังนี้

	 1.	 ระดับปัจจัยการมีส ่วนร ่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

	 2.	 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน											

ในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

	 3.	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 ประโยชน์ของการวิจัยท�าให้ทราบดังนี้

	 1.	 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในระดับเทศบาล	จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 2.	 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน								

ในระดับเทศบาล	จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 3.	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการ

มส่ีวนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาล	จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

	 4.	ผลการศกึษาทีจ่ะน�าไปใช้เป็นแนวทางเพ่ือการพฒันา

หรือข้อเสนอแนะต่างๆ	 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนที่มีต่อเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา	ให้มีระดับ

ทีด่แีละเหมาะสมสอดคล้องกบัการพฒันาประเทศ	โดยจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่

เกีย่วข้องสามารถน�าแนวทางทีไ่ด้จากการศกึษาวจิยัไปปรบัใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.	 ประชากร	 คือ	 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในระดับ

เทศบาล	จังหวัดฉะเชิงเทรา	รวม	34	แห่ง	ทั้งสิ้น	194,383	คน

(กระทรวงมหาดไทย,	2557,	ออนไลน์)

	 2.	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ประชากร	194,383	คน	ก�าหนด

กลุ ่มตัวอย่างจากการค�านวณตามสูตรของทาโร	 ยามาเน่									

(Yamane	T.,	1973,	p.	125)	ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	400	คน	

ใช ้การสุ ่มกลุ ่มตัวอย่างโดยวิธีการคัดเลือกแบบบังเอิญ														

(accidental	selection)

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 1.	สร้างแบบสอบถามจากการศึกษาข้อมูลตามแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 เสนอต่อท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบส�านวนภาษาและความสมบูรณ์ของ

เนื้อหาเพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

	 2.	 น�าแบบสอบถามท่ีได้รับการแก้ไขแล้วเสนอต่อ														

ผู้เช่ียวชาญจ�านวน	 5	 ท่าน	 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ							

เครื่องมือการวิจัย	(index	of	Item	objective	congruence:	

IOC)	 โดยผู ้วิจัยเลือกเอาเฉพาะข้อที่มีค่าความสอดคล้อง										

ของค�าถามที่ระดับ	0.5	ขึ้นไป

	 3.	น�าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อย	ไปทดลองใช้	

(try	 out)	 กับประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

ฉะเชิงเทรา	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	30	คน	จากนั้นน�าผล

จากการตอบแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่น	(reliability)	

โดยวิ ธี ก า รหาค ่ าสั มประสิ ทธิ์ อั ลฟาของครอนบาค																								

(Cronbach’s	alpha	coefficient,	1984,	p.	126)	ก�าหนด

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 แล้วน�าไปค�านวณโดย										

เคร่ืองคอมพิวเตอร์	 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ทั้งหมดที่ระดับ	.946	ซึ่งถือว่าเชื่อถือได้

	 4.	น�าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปเกบ็ข้อมูลจรงิต่อไป

โดยแบบสอบถามมีโครงสร้าง	 แบ่งออกเป็น	 3	 ส่วน	 ดังนี้											

ส่วนที	่1	เป็นค�าถามเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบุคคลของกลุม่ตวัอย่าง	

ได้แก่	เพศ	การศึกษา	อาชีพ	สถานภาพ	สถานภาพในครอบครวั	

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่	อายุ	รายได้	และศาสนา	เป็นข้อ

ค�าถามแบบเลือกตอบ	 จ�านวน	 9	 ข้อส่วนที่	 2	 เป็นค�าถาม									

เกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

ระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา	ประกอบด้วย	4	ปัจจัย	คือ	

ปัจจยัด้านบคุคล	ปัจจยัด้านการพฒันาความสมัพนัธ์ทางสงัคม	

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง	 และปัจจัยด้านสิ่งเร้า

ทางการเมือง	และส่วนที่	3	เป็นค�าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงของประชาชนในระดบัเทศบาลจังหวดัฉะเชงิเทรา	

ประกอบด้วย	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ังด้านการ

รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง	ด้านการร่วมกิจกรรมของชุมชน	และ

ด้านการติดต่อเป็นการเฉพาะเป็นข้อค�าถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดับ	(rating	scale)	ตามรูปแบบของลิเคิร์ท	

(Likert’s	scale,	1961,	p.	114)	มีเกณฑ์	ดังนี้
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	 มากที่สุด		 ใช้ค่าคะแนนเท่ากับ		 5

	 มาก	 	 ใช้ค่าคะแนนเท่ากับ		 4

	 ปานกลาง	 ใช้ค่าคะแนนเท่ากับ			 3	

	 น้อย	 	 ใช้ค่าคะแนนเท่ากับ				2	

	 น้อยที่สุด		 ใช้ค่าคะแนนเท่ากับ				1			

	 การแปลผลโดยแบ่งช่วงระดับคะแนนด้วยวิธีการ

หาความกว้างของอันตรภาคมีค่าเท่ากับ	 0.80	 ดังนั้นช่วง

อันตรภาคช้ันจะมีคะแนนเฉลี่ย	 (X)	 ของระดับความคิดเห็น							

และความหมายจากแบบสอบถามที่วัดได้	5	ระดับดังนี้	 (ชูศรี										

วงศ์รัตนะ,	2550,	น.33)

	 คะแนนเฉลี่ย	4.20-5.00	หมายถึงอยู่ในระดับมากที่สุด

	 คะแนนเฉลี่ย	3.41-4.20	หมายถึงอยู่ในระดับมาก

	 คะแนนเฉลีย่	2.61-3.40	หมายถงึอยูใ่นระดบัปานกลาง

	 คะแนนเฉลี่ย	1.81-2.60	หมายถึงอยู่ในระดับน้อย

	 คะแนนเฉลีย่	1.00-1.80	หมายถึงอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ	

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 แจกแบบสอบถามพร้อมด้วยซองเปล่าติดแสตมป์								

ระบุชื่ อและที่ อยู ่ ผู ้ รับ เพื่ อความสะดวกในการส ่ งคืน

แบบสอบถามทางไปรษณีย์	 ก�าหนดส่งคืน	 30	 วัน	 โดยเขียน							

ค�าชี้แจงขอความอนุเคราะห์ในการส่งคืนอย่างชัดเจน																				

น�าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและ	

ความสมบูรณ์

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล	 สถิติท่ีใช้	 คือ	 ค่า						

ร้อยละ	(percentage)	ค่าความถี่	(frequency)	แล้วน�าเสนอ

ในรูปแบบตารางพร้อมการบรรยายใช้ส�าหรับอธิบายลักษณะ

กลุ่มตัวอย่าง

	 2.		การวิเคราะห์ระดับปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนและระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา	 สถิติที่ใช้	 คือ			

ค่าเฉลี่ย	(arithmetic	mean-X)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(standard	 deviation–S.D.)	 แล้วน�าเสนอในรูปแบบตาราง

พร้อมการบรรยาย	

	 3.	 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส ่งผลต่อการมีส ่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาล	 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา	 สถิติที่ใช ้	 คือ	 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ											

(multiple	regression	analysis:	MRA)	

ผลกำรวิจัย
	 ผลการวิจัยในครั้งนี้	พบว่า

	 1.	 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามเป็น											

เพศชายคิดเป็นร้อยละ	 59.75	 โดยมีระดับการศึกษาต�่ากว่า

ปริญญาตรีมากท่ีสุด	 คิดเป็นร้อยละ	 77.75	 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรมากทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	47.00	ด้านสถานภาพสมรส

แล้วมีมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 61.00	 โดยสถานภาพใน

ครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นสมาชิกในครอบครัว

เท่าๆ	กัน	คิดเป็นร้อยละ	41.50	มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่

มากที่สุดคือมากกว่า	5	ปีขึ้นไป	คิดเป็นร้อยละ	63.75	มีช่วง

อายุระหว่าง	 41-50	 ปี	 มากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 52.25	 มี										

รายได้	10,001-20,000	บาท	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	78.50	

และนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 91.25												

ตามล�าดับ

	 2.	 ปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

ระดบัเทศบาลจงัหวดัฉะเชงิเทรา	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	

มีค่าเฉลี่ย	 4.22	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย	 พบว่าปัจจัยด้านการพัฒนาความสัมพันธ์

ทางสังคมส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	

อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 มีค่าเฉลี่ย	 4.48	 รองลงมา	 ปัจจัยด้าน								

สิ่งแวดล้อมทางการเมือง	 มีค่าเฉลี่ย	 4.39	 ปัจจัยด้านบุคคล										

มีค่าเฉลี่ย	 4.03	 และปัจจัยด้านสิ่งเร้าทางการเมืองอยู่ใน								

ระดับน้อยที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	3.99	ตามล�าดับ

	 3.	 การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในระดบั

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 มี	

ค่าเฉลี่ย	 3.31	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่าการใช้สิทธิ					

เลือกตั้งอยู่ในระดับมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ย	 4.36	 รองลงมา	 คือ	

ด้านการติดต่อเป็นการเฉพาะ	 มีค่าเฉลี่ย	 3.89	 ด้านการร่วม

กิจกรรมของชุมชน	 มีค่าเฉลี่ย	 2.81	 และด้านการรณรงค์												

หาเสียงเลือกตั้ง	 อยู ่ในระดับน้อยที่สุด	 มีค่าเฉล่ีย	 2.16															

ตามล�าดับ

อภิปรำยผล
	 1.	 ปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

ระดบัเทศบาลจงัหวดัฉะเชงิเทรา	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	

เรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านการ

พัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม	ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการ

เมือง	ปัจจัยด้านบุคคล	และปัจจัยด้านสิ่งเร้าทางการเมืองตาม

ล�าดับ	 ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนในระดับเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทราให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง									

เพ่ิมมากขึน้	มค่ีานยิมและทศันคตทิีด่ต่ีอการเมอืง	อีกทัง้ยงัเชือ่

ว่าการเมอืงเป็นเรือ่งของทกุคนเท่าๆ	กนั	มใิช่เรือ่งของกลุม่คน
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ที่มีพวกพ้องและมีเงินเท่านั้น	ตลอดจนมีปัจจัยทั้ง	4	ด้านเป็น

แรงผลักดันให้ประชาชนเกิดความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ	 มากขึ้นนั่นเอง	 สอดคล้องกับ

แนวคิดของมิลเบรท	 (Milberath,	 1975,	 pp.	 23-86)	 ท่ีว่า						

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ	

สังคม	 ซึ่งมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

อย่างเป็นรูปธรรม	 และมองเห็นได้ชัดเจนมากที่สุด	 และ

สอดคล้องกับแนวคิดของมิลเบรทและโกล์	 (Milbreath	 &	

Goel,	1977,	pp.	23-42)	 เรื่องปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนกล่าวว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการมี

ส่วนร่วมทางการเมอืง	ประกอบด้วย	4	ปัจจัย	คือ	สิง่เร้าทางการ

เมือง	ปัจจัยส่วนบุคคล	สิ่งแวดล้อมทางการเมือง	และสถานะ

ทางสังคม	

	 2.	 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับ

เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง							

เรียงล�าดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย	 ได้แก่ด้านการใช้สิทธิ

เลอืกตัง้ด้านการตดิต่อเป็นการเฉพาะด้านการร่วมกจิกรรมของ

ชุมชน	 และด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งตามล�าดับ	 ทั้งนี้

เนื่องจากประชาชนในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราให้

ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงมากพอสมควร	โดย

เฉพาะการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	 กล่าวคือการใช้สิทธิของตน

จะพิจารณาจากความรูค้วามสามารถและผลงานทีผ่่านมาของ

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 โดยที่ประชาชนเองทราบและเข้าใจใน

กระบวนการและขัน้ตอนการเลอืกต้ังในระดับท้องถิน่เป็นอย่าง

ด	ีสอดคล้องกบังานวจิยัของชวิีต		ไพรวรรณ์	(2550,	บทคดัย่อ)	

ท�าการศกึษาเร่ือง	“ปัจจัยทีม่ผีลต่อการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง

ในการปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน	:	ศึกษาเฉพาะกรณี

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางภาษี	 อ�าเภอบางเลน	 จังหวัด

นครปฐม”	ผลการวิจยัพบว่า	ระดับการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง

ในการปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลบางภาษี	 อ�าเภอบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของสิทธิชัย	 อินทร์บุญ	 (255:บทคัดย่อ)	 ท�าการศึกษาเรื่อง	

“พฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในอ�าเภอ

เชียงดาวต่อการเลือกต้ังทั่วไป”	 ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชน	พบว่า	ประชาชน

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับมากและทราบถึงสถานการณ์

ทางการเมืองที่เกิดก่อนการเลือกตั้งเป็นอย่างดี	มีการตัดสินใจ

ทางการเมืองโดยพิจารณาจากนโยบายพรรคมากขึ้น

	 3.	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา	 มากท่ีสุดคือ	

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง	 ทั้งนี้เนื่องจากประชาชน

ในระดบัเทศบาลจงัหวดัฉะเชิงเทราให้ความส�าคญักบัการไปใช้

สิทธิเลือกตั้ง	 เพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายและจะไม่เสีย						

สิทธิ ข้ันพื้นฐานตลอดจนการจัดการเลือกตั้ง ท่ีบ ่อยคร้ัง	

ประชาชนเองก็ยังคงออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเสมอ	 ไม่คิด												

เบ่ือหน่ายเพราะด้วยเขาตระหนักในความส�าคัญของการมี						

ส่วนร่วมทางการเมอืงนัน่เอง	ซึง่ขดัแย้งกบังานวจิยัของพรทิพย์	

อรยิเดช	(2554:	บทคดัย่อ)	ได้ท�าการศึกษาเรือ่ง	“ปัจจยัทีม่ผีล

ต่อการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในต�าบลพงัเทยีม	

อ�าเภอพระทองค�า	 จังหวัดนครราชสีมา”	 ผลการวิจัยพบว่า	

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

ต�าบลพังเทียม	 อ�าเภอพระทองค�า	 จังหวัดนครราชสีมา	

ประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 สถานภาพ	 ระดับการศึกษา	 รายได้	

อาชีพ	การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง	และสภาพแวดล้อมของ

ท้องถิ่น	“ไม่มีผล”	ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 	 1.1	 แนวทางในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในระดบัเทศบาลจงัหวดั	ฉะเชงิเทรา	จากปัจจยัด้าน

บุคคล	 จะเห็นได้ว่าบุคคลรอบข้างมีอิทธิพลต่อความสนใจ					

เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นเป็นอย่างมาก	 ดังนั้น	 ผู้บริหารใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องศกึษาเพือ่ให้เกดิความรอบรู้

เกี่ยวกับการที่จะท�าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการ

เมือง	 ให้แนวคิดและด�าเนินการบริหารจัดการในเรื่องสภาพ							

สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชน	ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องเน้นย�า้

ถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	

และพร้อมที่จะมีความมุ่งมั่นให้การบริหารองค์กรปกครอง				

ส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนให้เกิดข้ึนจริงๆ	 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วน						

ท้องถ่ิน	 และควรมุ่งสร้างทัศนคติส่วนบุคคลในด้านของการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนท่ีถูกต้องเหมาะสม	 โดย

เริ่มตั้งแต่ในครัวเรือน	 หมู่บ้าน	 ชุมชน	 การเมืองท้องถ่ินใน										

รูปแบบการแสดงความคิดเห็นหรือการท�ากิจกรรมร่วมกัน	

เพราะหากมีความเข้าใจตรงกันแล้ว	 บุคคลรอบข้างหรือตัว					

ของแต่ละบุคคลเองก็มีความเข้มแข็งทางจิตใจเพิ่มมากขึ้น
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	 	 1.2	 แนวทางในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในระดบัเทศบาลจงัหวดั	ฉะเชงิเทรา	จากปัจจยัด้าน

การพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม	 ควรส่งเสริมให้ความรู้ด้าน

การพัฒนาวัฒนธรรมที่เหมาะสม	 ทั้งค่านิยมเก่าและค่านิยม

ใหม่	การท�าเพื่อส่วนรวม	เสียสละ	อดทน	สร้างประชาธิปไตย	

และสุจรติ	สร้างค่านิยมใหม่	เพือ่ความโปร่งใส	เคารพประชาชน	

มุ่งผลสัมฤทธิ์	 มืออาชีพ	 และทันโลก	 ทันสมัย	 โดยที่ไม่ละทิ้ง						

ค่านิยมเก่าเรื่องการท�าตามค�าสั่ง	ยึดระเบียบ	เคารพอาวุโส	มี

ความจงรักภักดีต่อองค์กร

	 	 1.3	 แนวทางในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในระดบัเทศบาลจงัหวดั	ฉะเชงิเทรา	จากปัจจยัด้าน

สิ่งแวดล้อมทางการเมือง	 เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงของประชาชนมากทีส่ดุ	ในเรือ่งของกฎและกตกิา

การเลือกตั้ง	ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่าตามกฎหมายภายใต้การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 ประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งทุกคนมีหน้าที่ต้องออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง	 และ

ในด้านพฤตกิรรมการออกไปใช้สทิธเิลอืกต้ังนัน้กส็ามารถแสดง

ให้เห็นได้ว่าประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วเช่น

กนั	ดงัน้ัน	ควรมุง่เน้นในประเดน็วธิกีารส่งเสรมิการเลอืกตัง้	ให้

ความรู้ด้านกฎกติกาของการเลือกตั้งทุกระดับให้ความส�าคัญ

กับการโฆษณาประชาสัมพันธ์	 และการรณรงค์ทางการเมือง

อย่างต่อเน่ืองสม�า่เสมอ	สร้างจติส�านกึ	ปลกูฝังค่านยิมเกีย่วกบั

ประชาธิปไตย	และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความต้องการให้มี

คนดีที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารท้องถิ่นของตน	

ประการสุดท้ายทีส่�าคญัทีส่ดุ	คอืประชาชนทกุคนควรตระหนกั

ถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย

	 	 1.4	 แนวทางในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในระดบัเทศบาลจงัหวดั	ฉะเชงิเทรา	จากปัจจยัด้าน

สิง่เร้าทางการเมอืง	ประเด็นการรบัรูข้้อมลูข่าวสารจากเทศบาล

และผู้น�าท้องถิน่ส่งผลต่อการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง	เพราะใน

ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 มีความสะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น	สื่อต่างๆ	เช่น	วิทยุ	โทรทัศน์	อินเตอร์เน็ต	ก็กลายเป็น

ส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจ�าวันไปแล้ว	 ดังนั้น	 หากเรา

ต้องการพฒันาการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนทีถ่กู

ต้อง	 เราจึงต้องเริ่มจากตัวบุคคลซ่ึงเป็นคนถ่ายทอดข่าวสาร

ผ่านสือ่ต่างๆ	ซ่ึงอาจจะมาจากผูน้�าท้องถิน่หรอืองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินเอง	 ต้องสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นจนสามารถ

วิเคราะห์สถานการณ์	 แยกแยะ	 จนเกิดความเชื่อและศรัทธา	

ขึ้นมาเอง	 เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง							

และถ่ายทอดออกมาอย่างเหมาะสมนั่นเอง

 2. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 2.1	 ควรท�าการศึกษาวิจัย	 การมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในระดับจังหวัดหรือในระดับประเทศ

	 	 2.2	 ท�าการศึกษาวิจัยหัวข้อในการวิจัยที่มีความ								

น่าสนใจเพิ่มเติม	คือ	บทบาทของผู้น�าท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	เทศบาล	หรือจังหวัด

	 	 2.3	 ควรท�าการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน								

ท้องถ่ิน	 เพื่อเป็นการเช่ือมโยงการให้บริการ	 การรับรู้ข่าวสาร

ระหว่าง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน	เพื่อให้เกิด

การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง

	 	 2.4	ท�าการศึกษาวจิยัเปรยีบเทยีบปัจจยัทีก่่อให้เกดิ

ผลส�าเร็จกับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดผลล้มเหลวในการพัฒนาการมี

ส่วนร่วมในระดับต่าง	ๆ	เช่น	ระดับองค์การบริหารส่วนต�าบล	

เทศบาล	และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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