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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒  ๒. เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป  
 การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.957 กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรของ
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี จ านวน ๒๔๖ คน โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด 635 คน 
จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการพรรณนาแจกแจงความถี่ประกอบตาราง และวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๘ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 

๑. บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.55, S.D.=0.54) เมื่อจ าแนกเป็นราย
ด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง  (=3.57, S.D.=0.66) 
อยู่ในระดับมาก และ ด้านการประชาสัมพันธ์ (=3.53, S.D.=0.62) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 ๒. บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานีที่มีสถานภาพการสมรส และการศึกษา
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มี เพศ อายุ รายได้ และ



ข 

การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างกัน มีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ไม่แตกต่างกัน 
จึงไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

๓. แนวทางเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บุคลากรต้องการและให้ความส าคัญในแต่ละ
ด้าน มีดังนี้คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ คือ บุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นพลเมืองของ
ประเทศ  และมีแนวทางแก้ไขคือ ควรเป็นผู้แทนภาครัฐในการให้ความรู้หรือรณรงค์การเลือกตั้งที่
ถูกต้องตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการศึกษาข้อมูลผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ต้องประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เห็นประโยชน์
ที่เกิดจากการเลือกตั้งและอนาคตการเมืองของประเทศ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกคนต้องไปเลือกตั้ง ถ้าไม่ใช้สิทธิ์ให้ถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ 
เพราะเข้าถึงข้อมูลการเลือกตั้ง ได้มากกว่าประชาชนทั่วไป  
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Abstract 
 

 Objectives of this research were:  1.  To study the level of political 
participation of Rangsit Municipality personnel. Pathum Thani Province to exercise the 
right to vote in general election C. E.  2019, 2.  To compare the level of political 
participation among personnel of Rangsit Municipality.  Pathum Thani Province to 
exercise the right to vote in general election B. E.  2019 classified by personal factors, 
and 3. To study recommendations and guidelines to support the personnel of Rangsit 
Municipality. Pathum Thani Province Participate in politics to exercise the right to vote 
in general. 
 Methodology was the mixed methods:  The quantitative research collected 
data with questionnaires that had total reliability value at 0. 957 from 246 samples, 
derived from 635 personnel at Rangsit city municipality, Pathum Thani province, using Taro 
Yamane’ s formula with statistical significance level set at 0. 05.  Statistics used to 
analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, hypothesis tested 
by t- test, F- test.  The open-ended questionnaires were analyzed by table frequency. 
The qualitative research collected data from 8 key informants by in-depth-interviewing, 
analyzed data by descriptive interpretation. 
 Findings of the research were as follows: 

1. Personnel of Rangsit Municipality Pathum Thani Province Participate in 
politics to exercise the right to vote in general election  2019, overall it was at a high 
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level (= 3.55, S.D. = 0.54). When classified by side, in descending order of mean as follows: 
voting side (= 3.57, S.D. = 0.66) is at a high level. And public relations (= 3.53, S.D. = 0.62) 
were at the high level, respectively. 

2. Personnel of Rangsit Municipality Pathum Thani province with marital 
status and education is different Participate in politics to exercise the right to vote in 
general. As of March 2019, there was a statistically significant difference at the level of 
0.05. Personnel with different sexes, ages, income and receiving news about elections. 
Participate in the exercise of the general election no different 

3.  obstacles and guidelines for political participation of Rangsit 
Municipality personnel. Pathum Thani Province to exercise the right to vote in general 
on March 2019, the personnel needed and prioritized in each area were as follows: In 
terms of public relations, personnel are government officials.  And be a citizen of the 
country and there is a solution, It should be a representative of the public sector in 
educating or campaigning for the correct democratic regime of government to the 
people.  Public relations make the public see the importance of studying candidate 
information. Public relations and campaigning must be made to see the benefits arising 
from the elections and the political future of the country.  In regards to the use of 
voting rights, the personnel of the local government organization everyone has to go 
to the polls. If the right is not used, it is considered a fault on duty. Because access to 
election information 
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๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 1.1.1 ความเป็นมา 
การเลือกตั้ง และการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกิจกรรมทาง

การเมืองที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือให้ได้มาซึ่งตังแทนของ
ประชาชนอย่างเป็นทางการ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นได้มีโอกาส
เลือกตั้งผู้แทนของตนเองเข้ามาบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรในระดับประเทศตามระดับ
การเลือกตั้งที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้ง โดยการยอมรับในเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนมาใช้สิทธิอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย๑ การเลือกตั้งมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการแสดงทางด้านสิทธิเสรีภาพ 
ความคิดของประชาชนที่ต้องการตัวแทนของตนเองให้มีนโยบายในการบริหารงานในรูปแบบใด 
ต้องการให้มีการพัฒนาท้องถิ่นหรือประเทศไปในทิศทางใด และต้องการผู้แทนของตนเองที่มี
คุณลักษณะเช่นใด๒ ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางการเมืองเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของ
ประเทศในระบอบประชาธิปไตยจะเป็นการสะท้อนถึงอิสระด้านความคิดของประชาชน รวมถึง
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนว่าในแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะเช่นใด 
 ระบอบการปกครองที่หลายประเทศยอมรับว่าเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดที่จะสนอง
ความต้องการร่วมกันของประชาชน คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการปกครองแบบนี้
ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการปกครองและการควบคุม การปกครองวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของตน ทั้งในลักษณะของการปกครองและการควบคุมการ
ปกครองนั่นก็คือ ให้ประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์ของตนเองในการให้ผู้ที่มีเหมาะสมได้ใช้อ านาจที่
พวกเขาให้ไว้เพ่ือการพัฒนาและดูแลสุขทุกข์ของพวกเขานั่นเอง 
 

1.1.2 ความส าคัญของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นฉบับที่ประกาศใช้ใน
ปัจจุบันได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็น “หน้าที่” ของประชาชนโดยตรงที่ทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละ
ระดับ เป็นการท าหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ถ้าบุคคลใดละเลย เพิกเฉย หรือไม่ใช้
สิทธิของตนเองในการไปเลือกตั้งตามหน้าที่ของตนเองโดยไร้เหตุผลอันสมควรจะถูกตัดสิทธิหรือ
                                                           

 ๑โกวิทย์  พวงงาม, กำรปกครองท้องถิ่นไทย หลักกำรและมิติใหม่ในอนำคต , (กรุงเทพมหานคร : 
บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๑. 
 ๒บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในสังคมไทย , (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน จ ากัด, 
๒๕๔๒), หน้า ๑๘. 



๒ 
 

ประโยชน์อ่ืนๆ ที่พึงมีตามกฎหมาย๓ แสดงให้เห็นว่ารัฐให้ความส าคัญเก่ียวกับการเลือกตั้งเป็นอย่างยิ่ง
อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของระบอบประชาธิปไตย จะเห็นได้ว่ามีสถานะเป็นเพียงกฎหมายของฝ่าย
บริหารจึงไม่อาจให้เป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้เท่าเทียมกับพระราชบัญญัติ อีกทั้ง
ในส่วนเนื้อหาของตัวระเบียบเองก็อาจน าไปสู่ปัญหาในทางปฏิบัติ ได้แก่ ปัญหาในการใช้ดุลยพินิจของ
หน่วยงานรัฐในการริเริ่มให้มีการจัดการรับฟังความคิดเห็นก่อนอนุมัติโครงการ ปัญหาการใช้ดุลยพินิจ
ของหน่วยงานรัฐในการเลือกรูปแบบของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เหมาะสม ปัญหา
ความเป็นกลางของหน่วยงานที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปัญหาการน าผลสรุปของ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานรัฐ อีกทั้ง
รูปแบบวิธีการของการรับฟังความคิดเห็นที่มีการด าเนินการส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของการจัดประชุม  
และส่วนใหญ่เจ้าของโครงการจะเป็นผู้ให้ข้อมูลมากกว่าที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างจริงจัง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในปัจจุบันจึงเป็นเพียงรูปแบบเชิง
สัญลักษณ์ท่ีหน่วยงานต้องจัดให้มีตามระเบียบ แต่ผลของการรับฟังความคิดเห็น 
 เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัด
ปทุมธานี จากการยกฐานะเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนครท าให้เทศบาลนครรังสิตมีภาระและหน้าที่
เพ่ิมขึ้นตามมาตรา ๕๖ และ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชนจ านวน ๑ คน มีอ านาจหน้าที่ในการแต่งตั้งตั้งรองนายกเทศมนตรีจ านวนไม่เกิน ๔ คน  
มีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ๒๔ คน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๔ เขต๔ บุคลากรของเทศบาล
นครรังสิต ย่อมอยู่ในความหมายของการเป็นประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมี
หน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเฉกเช่นประชาชนทั่วไปด้วย  

เขตเทศบาลนครรังสิต จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาพบว่า บุคลากรของเทศบาลนครรังสิต ใน
คราวการเลือกตั้งที่จัดโดยทั่วไปนอกจากจะต้องอ านวยความสะดวกในการเลือกตั้งให้แก่ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบแล้ว ยังต้องใช้สิทธิของตนเองในการไปเลือกตั้งในคราวนั้นๆ ด้วย โดยวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมามีประชาชนจังหวัดปทุมธานีตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนมาก จาก
สถิติพบว่า จังหวัดปทุมธานีมีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๘๙๐,๕๕๖ คน มีจ านวนหน่วยเลือกตั้ง ๑,๑๒๕ 
หน่วย ซึ่งบุคลากรของเทศบาลนครรังสิตจะได้อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรวมคะแนน
การเลือกตั้ง ของเขต ๔ ที่มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๕๓,๘๓๕ คน จ านวนหน่วยเลือกตั้ง ๑๗๙ หน่วย 
มีสถานที่รวมคะแนนคือ ๑. ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครรังสิต และ ๒. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต๕ 
 จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะเห็นว่าการตื่นตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่เพียงแต่ประชาชนทั่วไป
เท่านั้น แม้แต่บุคลากรหน่วยงานของรัฐ เช่น เทศบาลนครรังสิตก็ให้ความสนใจและตื่นตัวไปใช้สิทธิ

                                                           

 ๓ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา,  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา, ๒๕๖๐), หน้า ๑. 
 ๔ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต, บรรยำยสรุปเทศบำลนคร
รังสิต ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๖. (ส าเนา) 
 ๕มติชนออนไลน์, ปทุมธำนี ปชช.จ ำนวนมำก ต่ืนตัวออกมำใชส้ิทธิเลือกต้ัง, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา : 
https://www.matichon.co.th/region/news_1421218 [๒๘ มกราคม ๒๕๖๓]. 

https://www.matichon.co.th/region/news_1421218
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เลือกตั้งเช่นเดียวกัน และมีการตระเตรียมการทั้งสถานที่เลือกตั้ง และสถานที่รวมคะแนน จึงท าให้
บุคลากรของเทศบาลนครรังสิตทุกระดับปฏิบัติงานใน ๒ สถานะ คือ ประชาชนทั่วไปในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาเลือกตั้ง ผู้วิจัยจึงสนใจว่าที่จะค้นหา
สาเหตุว่าบุคลากรของเทศบาลนครรังสิตที่มีความแตกต่างในปัจจัยด้านต่างๆ จะมีระดับการมีส่วนร่วม
ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปแตกต่างกันหรือไม่ เนื่องด้วยเป็นกลุ่มเฉพาะทางการปกครองแตกต่าง
จากประชาชนทั่วไปในการแสดงออกทางการเมือง และท าให้ทราบว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้มีความ
แตกต่างทางด้านการมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
 บุคลากรของเทศบาลนครรังสิตจึงเป็นกลุ่มเฉพาะที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเนื่องจากเป็นกลุ่ม
ที่อยู่ในแวดวงของทางราชการ ย่อมจะต้องตื่นตัว รอบรู้ข้อมูลข่าวสาร และแสดงออกในทางความคิด 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งยิ่งกว่าประชาชนทั่วไป แต่อีกนัยหนึ่งบุคลากรเหล่านี้ก็
เป็นประชาชนทั่วไปตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาจะได้น ามาปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของ
หน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปพัฒนาการมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของ
ประชาชนในโอกาสต่อไป เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆของภาครัฐที่มีบุคลากรขององค์กรเป็น
จ านวนมาก เพื่อให้กิจกรรมการทางการเมืองคือการเลือกตั้งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดไป 
 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
 ๑.๒.๑ ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป เป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ เมื่อเปรียบเทียบโดยการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป เป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๓ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานีมีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นอย่างไร  
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 
 ๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 
 
๑.๔ สมมติฐำนกำรวิจัย 
 



๔ 
 

 ๑.๔.๑ บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปแตกต่างกัน 
 ๑.๔.๒ บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปแตกต่างกัน 
 ๑.๔.๓ บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปแตกต่างกัน 
 ๑.๔.๔ บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปแตกต่างกัน 
 ๑.๔.๕ บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปแตกต่างกัน 
 ๑.๔.๖ บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปแตกต่างกัน 
 
๑.๕ ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2563 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
  

 ๑.๕.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ตามแนวคิด ทฤษฎีที่ค้นคว้าจากต ารา เอกสาร วารสาร 
บทความ รายงานการวิจัย รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บริบทพ้ืนที่วิจัยเทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตทฤษฎีเชิงรัฐศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
งานวิจัยที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ด้าน ดังนี้คือ 
๑. ด้านการประชาสัมพันธ์ ๒. ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

๑.๕.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรได้แก่ บุคลากรของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี จ านวน ๖๓๕ คน๖ 
 

๑.๕.๔ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพการสมรส การศึกษา รายได้ และการได้ข่าวสารการเลือกตั้ง 
ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัด

ปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ประกอบด้วย ๑. ด้านการประชาสัมพันธ์ และ ๒. ด้านการใช้
สิทธิการเลือกตั้ง  

 

                                                           
๖งานอัตราก าลัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนอ านวยการและปกครอง ส านักปลัดเทศบาล (ข้อมูลเดือน 

ตุลาคม 2562), (อัดส าเนา). 



๕ 
 

 ๑.๕.๕ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 

 พ้ืนที่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี  
๑.๕.๓ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

 

 ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ในช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2๕๖๓ ถึง เดือน 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 รวมเป็นระยะเวลา 8 เดือน 
 
 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย   

 ๑. กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป หมายถึง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าไป
มีบทบาท เช่น การคิด การพูด การแสดงออก การใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเมือง ในการเลือกตั้งทั่วไปตามระบอบประชาธิปไตย แบ่งออกเป็น ๒ ด้านคือ 

๑.๑ กำรประชำสัมพันธ์ หมายถึง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้ว
แจ้งให้สมาชิกในองค์กร หรือประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ การวางแผนในการสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ประชาชน
ได้รับทราบ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการติดตาม
ประเมินผลการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นต้น 

๑.๒ การใช้สิทธิเลือกตั้ง หมายถึง การไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2562 
ตามที่มีการจัดการเลือกตั้งตามวาระปกติของระบอบประชาธิปไตย การให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง ความตั้งใจที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง การไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งนี้เนื่องจากมีความศรัทธาในนโยบายของพรรคการเมืองของผู้สมัคร และความมีประสบการณ์
ของตัวผู้สมัคร เป็นต้น 
 ๒. เทศบำลนครรังสิต หมายถึง สถานที่ตั้งที่เป็นส านักงานของเทศบาลนครรังสิต และ
บุคลากรทุกระดับท่ีปฏิบัติงานในองค์กรนั้น 
 ๓. กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง หมายถึง บุคลากรของเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดให้มีตามวาระปกติของ
ระบอบประชาธิปไตยจากสื่อต่างๆ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออ่ืนใดที่มีความทันสมัย 
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 

4. บุคลากร หมายถึง พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ของเทศบาลนครรังสิต   
 
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย   

 ๑.๗.๑ ท าให้ทราบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป  
 ๑.๗.๒ ท าให้ทราบการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป  



๖ 
 

 ๑.๗.๓ ท าให้ทราบข้อเสนอแนะและแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป  
 ๑.๗.๔ ท าให้สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของบุคลากรเทศบาลต่างๆ ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปที่มีสภาพและบริบทใกล้เคียงกัน  



 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต  จังหวัด
ปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒” ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาโดยอาศัยแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการ วิธีการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ดังต่อไปนี้  

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
2.2 หลักการประชาธิปไตย 
๒.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

การเมือง หมายถึง ระเบียบปฏิบัติช่วยกันจัดบ้านเมืองหรือสังคมให้หมดปัญหา หรือการ
ช่วยแก้ปัญหาบ้านเมือง สังคมทั้งหมดนั่นเอง๑ การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น เป็นแนวทางหรือ
กิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือไม่ว่าการปกครองรูปแบบใดก็ตาม
บทบาทของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนย่อมจ าเป็นอย่างยิ่ง ต่อการรักษาความสมดุล
ระหว่างผู้บริหารประเทศ (รัฐบาล) กับผู้รับผลประโยชน์อันเกิดจากการบริหารประเทศ (ประชาชน) 
ซึ่งหากแม้ว่าระบบการเมืองใดก็ตามที่ละเลยในประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองย่อมไม่สามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงเช่นกัน ส าหรับแนวคิดที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 

                                                           
๑พุทธทาสภิกขุ, ทศพิธราชธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2546), หน้า 21. 



๘ 
 

๒.๑.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยามความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้น่าสนใจ

เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้วิจัยได้เรียบเรียงไว้ดังนี้ การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การกระท าใดๆ  
ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยความเต็มใจ ไม่ว่าจะประสบความส าเร็จหรือไม่ มีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่ 
เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องกันจะใช้วิธีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้อง เพ่ือผลในการที่จะมี
อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐ หรือต่อการบริหารงานของรัฐ ตลอดจนการเลือกผู้น าทางการ
เมืองของรัฐบาล ไม่ว่าจะในระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น๒ การแสดงออกของประชาชนธรรมดาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นมีหลากหลายรูปแบบ 
การเลือกตั้งก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เห็นได้ชัดเจน นอกจากนั้นก็มีการออก
เสียงประชามติ การท าประชาพิจารณ์ มติมหาชนหรือประชาสังคม การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
อาจจะเป็นในท านองสนับสนุน หรือเชิงต่อต้านต่อรัฐบาลที่ก าลังคงอยู่ได้เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้การ
ณรงค์ของประชาชน เพ่ือแสดงถึงข้อคิดเห็นของเขาต่อประเด็นทางการเมืองทุกประเภท จึงเป็นการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
หรือกลุ่มการเมือง การเป็นสมาชิกของกลุ่มผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประท้วงทางการเมือง 
การนัดหยุดงานด้วยวัตถุประสงค์ทางการเมือง หรือวิธีการต่างๆ ที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงนโยบาย
สาธารณะ๓ กิจกรรมที่กระท าโดยความสมัครใจ และเป็นกิจกรรมซึ่งสมาชิกท้ังหลายที่อยู่ในสังคมได้มี
ส่วนกระท าร่วมกันในอันที่จะเลือกผู้น าของตน และก าหนดนโยบายสาธารณะของรัฐ การกระท านั้น
อาจจะกระท าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ ซึ่งบุคคลที่มีส่วนร่วมในทางการเมืองนั้น ได้แก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้ เช่น การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การสนใจติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง การอภิปรายพูดคุยในประเด็นทางการเมือง การร่วมประชุมทางการเมือง การให้ความ
สนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในด้านการเงิน การติดต่อกับผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ยังรวมถึง
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ ช่วยเขียนสุนทรพจน์ในการหาเสียงช่วยใน
การรณรงค์หาเสียงและสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ส่วนบุคคลที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้ คือ พวก
เฉยเมยทางการเมือง ซึ่งเป็นภาวะที่บุคคลถอนตัวจากกิจกรรมทางการเมือง หรือรู้สึกไม่แยแสทาง
การเมือง๔  

การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการแสดงออกถึงสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของประชาชน โดยมิได้หมายความเฉพาะการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
                                                           

๒Myon Weiner, “Political Participation: Crisis of the Political Process”, in Leonard, 
Binder and others (eds. ) .  Crisis on Sequences in Political Development.  (Princeton:  Princeton 
University Press, 1971), pp. 161- 163. 

๓ณัชชาภัทร  อุ่นตรงจิตร, รัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๗๐. 

๔McClosky, Weiner, Political Particpation: Crisis of the Political Process, อ้ างใน บวรศั กดิ์ 
อุวรรณโณ, รัฐธรรมนูญน่ารู้, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๖), หน้า ๓. 
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หรือแต่เพียงการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง เพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือแต่เพียงลงสมัครเข้า
ช่วยงานของพรรคการเมืองที่ตนนิยมชมชอบเท่านั้น ความสามารถและโอกาส ตลอดจนการกระท าซึ่ง
แสดงถึงความเข้าใจในสิทธิ และหน้าที่ของตน เพ่ือมุ่งประสงค์ที่ท าให้เกิดผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ในทางการเมือง๕ การมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองของประชาชน ตามสิทธิที่ระบบการเมืองและ
กฎหมายก าหนดให้กระท าได้เป็นการกระท าที่ต้องเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ เพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดนโยบายของรัฐทั้งในการเมือง การปกครองระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ๖  

การแสดงออกซ่ึงการกระท าทางการเมือง ซึ่งมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ได้แก่  
๑) การก าหนดตัวผู้ปกครอง การแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส าคัญที่สุด

ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย คือการแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ดังนั้น 
การที่ประชาชนปรากฏตัวแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้งหรือถอดถอนผู้น าทางการเมือง จึงเป็นการ
แสดงออกในฐานะท่ีเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยที่แท้จริง 

๒) การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาล ในสังคมประชาธิปไตยโดยทั่วจะมีลักษณะเป็น
สังคมพหุ (Pluralist Society) คือ เป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยกลุ่มหลากหลายทางสังคม อาทิ ชมรม 
สมาคม กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ กลุ่มเหล่านี้มักมีวัตถุประสงค์เฉพาะของกลุ่ม การ
เคลื่อนไหวต่างๆ ของกลุ่มอาจเป็นไปเพ่ือการรักษาผลประโยชน์ของตน (ในกรณีของกลุ่ม
ผลประโยชน์) หรืออาจเป็นไปเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม เช่น กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและจะมี
ผลเกี่ยวพันกับการผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาล เพ่ือตอบสนองเป้าหมายของกลุ่ม 

๓) การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ในสังคมประชาธิปไตยถือว่าประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพใน
การที่จะวิพากษ์วิจารณ์การกระท าของรัฐบาลได้ทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้าน อาจกระท าโดยการ
เขียน การพูด และการโฆษณาเผยแพร่ทั้งปวง การแสดงออกของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มอิทธิพลและ
กลุ่มผลประโยชน์ ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์การกระท าของรัฐบาลทั้งในเรื่องในนโยบายและการ
บริหารงานถือเป็นการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนท่านมีความส าคัญ 
อย่างยิ่ง 

๔) การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง ในสังคมประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิแล ะ
เสรีภาพที่จะชุมนุมและเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านการกระท าของ
รัฐบาลการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่
ส าคัญในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพ่ือแสดงให้รัฐบาลรู้ว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้ วยกับ

                                                           
๕วิสุทธิ์  โพธิ์แท่น, อะไรนะ..ประชาธิปไตย ?, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 

๒๕๓๘), หน้า ๓๐. 
๖จันทนา  สุทธิจารี, การมีส่วนร่วมของประชาชน , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ วีเจ พริ้นติ้ง, 

๒๕๕๔), หน้า ๔๑๐. 
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นโยบายและการกระท าของรัฐบาล และเพ่ือแสดงการเรียกร้องให้รัฐบาลสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนอย่างรวดเร็ว๗ 

สรุปความได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การกระท าใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดย
ความเต็มใจหรือสมัครใจ เพ่ือผลในการการก าหนดนโยบาย การบริหารงาน การเลือกผู้น า เป็นการ
แสดงออกของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เช่น การเลือกตั้งการออกเสียงประชามติ การท า
ประชาพิจารณ์ มติมหาชนหรือประชาสังคม เป็นกิจกรรมต่าง เช่น การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
การสนใจติดตามข่าวสารทางการเมือง การอภิปรายพูดคุยในประเด็นทางการเมือง การร่วมประชุม
ทางการเมือง การให้ความสนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในด้านการเงิน การติดต่อกับ
ผู้แทนราษฎร การสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การรณรงค์หาเสียงและสมัครเข้ารับการ
เลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่งมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ได้แก่ การก าหนดตัวผู้ปกครอง การผลักดัน
การตัดสินใจของรัฐบาล การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๒.1 สาระส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Myon Weiner  
(1971, pp. 161-163) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การกระท า
ใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยความเต็มใจ เพ่ือผลในการ
การก าหนดนโยบาย การบริหารงาน การเลือกผู้น า 

ณัชชาภัทร  อุ่นตรงจิตร 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๗๐) 

การแสดงออกของประชาชนที่ เกี่ยวข้องกับ
การเมือง เช่น การเลือกตั้งการออกเสียงประชามติ 
การท าประชาพิจารณ์ มติมหาชนหรือประชาสังคม  

McClosky, Weiner  
อ้างใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
(๒๕๔๖, หน้า ๓) 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การไป
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การสนใจติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง การอภิปรายพูดคุยในประเด็นทาง

                                                           
๗สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

เสมาธรรม, ๒๕๔๔), หน้า ๓๑๗-๓๒๒. 
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การเมือง การร่วมประชุมทางการเมือง การให้ความ
สนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในด้านการเงิน 
การติดต่อกับผู้แทนราษฎร การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง การรณรงค์หาเสียงและสมัครเข้ารับ
การเลือกตั้ง  

วิสุทธิ์  โพธิ์แท่น 
(๒๕๓๘, หน้า ๓๐) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการแสดงออกถึง
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของประชาชน  

จันทนา  สุทธิจารี 
(๒๕๕๔, หน้า ๔๑๐) 

การมีส่วนร่วมประชาชนต้องเกิดขึ้นด้วยความ
สมัครใจ  

สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ 
(๒๕๔๔, หน้า ๓๑๗-๓๒๒) 

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ของการ
แสดงออกทางการเมือง  ได้ แก่  การก าหนดตั ว
ผู้ปกครอง การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาล การ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล การชุมนุมเคลื่อนไหวทาง
การเมือง 

 

 

2.1.2 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญประการหนึ่งของกระบวนการ

ทางการเมือง และมีความจ าเป็นกับการเมืองทุกระบบ เนื่องจากรูปแบบของการมีส่วนร่วมจะเป็นสิ่งที่
แสดงออกซึ่งการด ารงอยู่ของระบบการเมือง นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองไว้หลากหลายซึ่งแตกต่างกันไปตามทรรศนะของแต่ละบุคคลไว้ดังนี้ 

นักวิชาการแต่ละท่านได้จ าแนกรูปแบบไว้ แตกต่างกันหรือแม้แต่นักวิชาการท่าน
เดียวกัน ก็ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระยะเวลาที่ต่างกันก็จ าแนกรูปแบบไว้
ต่ า ง กั น ด้ ว ย  
ซึ่งก็หมายความว่านักวิชาการม ุ ่งที่จะศึกษาระบบการเมืองในเชิงพลวัตร (Dynamic) จะเห็นได้จากผล
การศึกษาต่อไปนี้ 

นักวิชาการได้จ าแนกรูปแบบในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ ๖ รูปแบบคือ 
๑) การเลือกตั้ง (Voting) เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สามารถแยกกิจกรรมเกี่ยวกับ

การรณรงค์หาเสียงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ซึ่งรวมหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ความรักชาติ (Patriotic acts) เช่น การเคารพธงชาติ การเสียภาษี การเคารพกฎหมาย แต่ส าหรับ
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นเพียงการแสดงออกของประชาชน ถึงความจงรักภักดีต่อระบบ
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การเมือง มากกว่าเป็นการกระท าตามความต้องการของตน กล่าวคือ บุคคลที่ไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งนั้นจะกระท าไปโดยส านึกในหน้าที่พลเมืองดีมากกว่า 

๒) การเป็นเจ้าหน้าที่ พรรคการเมืองและผู้ รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ ง (Party and 
Campaign Workers) หมายถึงการเข้าร่วมในพรรคการเมืองทั้งในช่วงระหว่างการเลือกตั้งและในการ
รณรงค์หาเสียง การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้ง การชักชวนประชาชนไปลงทะเบียนเพ่ือ
สิทธิในการลงคะแนนการเข้าร่วมและสนับสนุนพรรคการเมือง การพยายามชักชวนให้ประชาชนให้
คะแนนเสียงแก่พรรคหรือผู้สมัครที่ตนชอบ 

๓) การเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน (Community Activists) เป็นการก่อตั้งกลุ่มเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสังคม หรือร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่แล้วเพ่ือเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะหรือ
ติดต่อกับทางราชการในเรื่องปัญหาสังคม ผู้มีบทบาทในชุมชนจึงนับว่าเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นสูง 
ตลอดจนมีระดับความผูกพันทางใจกับชุมชนอย่างไรก็ตามผ  ู ้ที่มีบทบาทนี้แตกต่างกับเจ้าหน้าที่พรรค
และเจ้าหน้าที่รณรงค์หาเสียงในแง่ที่มีความเกี่ยวข้องในพรรคการเมืองและการช่วยรณรงค์หาเสียง
น้อยกว่าเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและเจ้าหน้าที่รณรงค์หาเสียงดังกล่าว 

๔) การติ ดต่ อกับทางราชการ (Contracting Officials) เป็ นกิ จกรรมที่ เป็ น เรื่อ ง
เฉพาะเจาะจงของบุคคล ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อบุคคลนั้นเองเท่านั้น เช่น การติดต่อกับทางราชการ  
ในเรื่องการเสียภาษี โรงเรือน การท าถนน การติดต่อขอรับสวัสดิการ เป็นต้น 

๕) การเป็นผู้ประท้วง (Protestors) ขอบเขตของกิจกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
รูปแบบนี้ คือการเข้าร่วมเดินขบวนตามถนนหรือก่อให้เกิดจลาจล (ถ้าจ าเป็น) เพ่ือบังคับให้รัฐแก้ไข
บางสิ่งบางอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองให้ถูกต้อง การประท้วงอย่างแข่งขันและเปิดเผยถ้ารัฐบาลท า
สิ่งที่ผิดศีลธรรม การเอาใจใส่กับชุมชนประท้วง รวมทั้งการเข้าร่วมกับกลุ่มประท้วงรัฐบาล และการ
ปฏิเสธ การยอมรับกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม 

๖) การเป็นผู้สื่อข่าวสารทางการเมือง (Communicators) ได้แก่ การติดต่อข่าวสาร
ทางการเมืองอยู่เสมอ การส่งข่าวแสดงการสนับสนุนให้แก่ผู้น าทางการเมืองเมื่อเขากระท าในสิ่งที่
ถูกต้องหรือส่งค าคัดค้านเมื่อเขากระท าในสิ่งที่เลวร้าย การร่วมถกปัญหาทางการเมือง การให้ข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองแก่เพ่ือนในชุมชน การให้ความสนใจแก่ทางราชการ และการเขียนจดหมาย
หรือบทความถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ผู้ที่เข้าร่วมแบบนี้ มักเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูง มีข้อมูล
เกี่ยวกับการเมืองมาก และมีความสนใจทางการเมืองมากด้วย การเป็นผู้สื่อสารทางการเมืองเหล่านี้จะ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล มากกว่าเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองหรือผู้รักชาติ แต่จะแสดงออกด้วยการ
ประท้วง๘ 

กิจกรรมในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ ๔ รูปแบบ คือ 
                                                           

๘กิจฏิภันส์  ยศปัญญา, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนเมือง : ศึกษากรณี
ประชาชนในหมู่บา้นสินธนา ๑ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร”, ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘), หน้า ๙ - ๑๐. 



๑๓ 
 

๑) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้น าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่
แสดงถึงความนิยมสนับสนุนของประชาชนหรืออาจจะเป็นแรงกดดันเพ่ือให้ผู้น าต้องปรับนโยบายของ
ตนทั้งนี้ เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนต่อไปอย่างไรก็ตามการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
ต้องการความริเริ่มหรือแรงจูงใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

๒) การรณรงค์หาเสียง เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญเท่ากับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เนื่องจากกิจกรรมการรณรงค์ท าให้ประชาชนสามารถเพ่ิมอิทธิพลต่อผู้น าทางการเมืองได้อย่างไรก็ตาม
กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ยากและต้องการความคิดริเริ่มมาก่อนการลงคะแนนนอกจากนั้นการ
รณรงค์หาเสียงยังเป็นวิธีการสื่อข่าวสารหรือบ่งบอกเกี่ยวกับความชื่นชอบของประชาชนได้มากกว่า
ด้วยเหตุที่ประชาชนที่ร่วมรณรงค์หาเสียงจะมีความสัมพันธ์ติดต่อผูกพันกับผู้สมัครรับเลือกตั้งได้อย่าง
ใกล้ชิดมากขึ้นซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้แก่ การชักชวนให้ผู้อ่ืนไปลงคะแนนเสียงการท างานอย่างแข็งขัน
เพ่ือพรรคการเมือง การรวมประชุมทางการเมือง การบริจาคเงินให้กับพรรคการเมือง และการเป็น
สมาชิกสโมสรทางการเมือง 

๓) การติดต่องานของประชาชน คือการติดต่อเผชิญหน้าของบุคคลที่มีต่อรัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐบาลโดยล าพังตัวเอง และเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลา เป้าหมาย และเนื้อหา
สาระการมีส่วนร่วมของบุคคลได้เองจึงสามารถคาดหวังเป็นการกระท าของคนจ านวนน้อยกิจกรรม
ดังกล่าวมักไม่มีความขัดแย้งโดยตรงกับบุคคลอื่นๆ และต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่อนข้างมาก
กิจกรรมในรูปแบบนี้ได้แก่ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะหรือปัญหาส่วนรวม 
ทั้งนี้เพ่ือร้องเรียนให้มีการแก้ไขปรับปรุงจากรัฐบาล 

๔) การร่วมในกิจกรรมบางอย่างขององค์กร หรือกลุ่มเกี่ยวกับปัญหาการเมืองและสังคม
เป็นกิจกรรมที่บุคคลกระท าร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งอาจจะกระท าร่วมกันในองค์กรที่เป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการก็ได้การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้และจะเกี่ยวกับปัญหาใดของกลุ่มก็
ได้การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้มีอิทธิพลต่อรัฐบาลมากเนื่องจากมีคนจ านวนมากเข้าร่วม
และอาจมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มได้อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่ร่วมมือกันนี้ต้องการริเริ่มบ้าง๙ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่ได้เพ่ิมเติมกิจกรรมทาง
การเมืองบางรูปแบบโดยจัดแบ่งรูปแบบออกเป็น ๕ รูปแบบดังนี้  

๑) กิจกรรมการเลือกตั้ง (Electoral Activity) หมายถึง กิจกรรมการออกเสียงเลือกตั้ง
และการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

๒) การวิ่งเต้น (Lobby) หมายถึง การติดต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้น าทางการเมืองเพ่ือหาทาง
เข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายของรัฐบาล โดยใช้ข้อมูลต่างๆ เพ่ือ
ผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นเกณฑ์ 
                                                           

๙S. P.  Huntington & J. M.  Nelson, No Easy Choice:  Political Participation in 
Developing Countries, (Cambridge: Harvard University Press, 1976), p. 13. 



๑๔ 
 

๓) กิจกรรมขององค์การ (Organization Activity) เป็นกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่ม
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปมีส่วนในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์เฉพาะอย่างหรือ
อาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ได้ 

๔) การติดต่อในบางประเด็น (Counteracting) หมายถึง การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ทางการเป็นส่วนตัวโดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวเฉพาะครอบครัวหรือหมู่คณะของตน 

๕) การใช้ความรุนแรง (Voting) หมายถึง กิจกรรมที่พยายามสร้างผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจ การก าหนดนโยบายของรัฐบาลโดยการท าร้ายร่างกาย ท าลาย ทรัพย์สินกิจกรรมนี้อาจ
ด าเนินไปโดยมีจุดมุ่งหมายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้น าทางการเมืองเช่น การก่อการรัฐประหาร
การลอบสังหารผู้น าทางการเมืองหรืออาจมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง เป็นต้น๑๐ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองการปกครอง ๓ ประการคือ 
๑) การลงคะแนนเลือกตั้ง (Voting) การปกครองในระบบประชาธิปไตยจ าแนกออกเป็น 

๒ แบบคือ การปกครองซึ่งประชาชนใช้อ านาจอธิปไตยโดยตรง และการปกครองซึ่งประชาชนใช้
อ านาจอธิปไตยผ่านทางสภาผู้แทนราษฎร การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนี้เป็นการแสดงออกของเจตนา
ของประชาชนต่อวิธีก าหนดนโยบายในการปกครองประเทศการแสดงเจตจ านงดังกล่าวนี้จะมี
ความหมายจริงๆ หรือมีผลตามระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับความสนใจของ
ประชาชนอย่างจริงจัง และการมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดด้วยหากประชาชนส านึกถึงคุณค่าของ
ความร่วมมือมากย่อมจะท าให้ประชาชนสามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้แทนได้มาก 

๒) การใช้วิธีบังคับหรือชักจูงอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Method of Pressure and 
Persuasion) เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปท าหน้าที่ในสภาแล้วมิใช่จะหมดหน้าที่เพียง
เท่านั้น ประชาชนควรจะต้องติดตามการปฏิบัติของผู้แทนราษฎรด้วยว่า ได้ท าประโยชน์ให้แก่
ประชาชนและประเทศชาติหรือไม่เมื่อมีเหตุอันท าให้ผู้แทนราษฎรบางคนไม่มีความสามารถหรือ
ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องและเหมาะสมประชาชนก็สามารถตรวจสอบและแสดงให้รู้เจตนาของตนเพ่ื อ
ควบคุมและท าให้การเลือกตั้ง จ าเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหว ความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือ
ผ่อนคลายความรู้สึกของประชาชนให้ใช้การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยสันติวิธีโดยการรวมกลุ่มทาง
การเมืองที่เรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์เพ่ือใช้ในการท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับฟังและการถ่ายทอด
ความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมเป็นพรรคการเมืองก็ได้ซึ่งตามแบบแผนการศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกตั้งยอมรับว่าพรรคการเมืองหรือกลุ่มประโยชน์สามารถมีอิทธิพลหรือวิธีการบังคับ หรือชักจูง
อย่างไม่เป็นทางการแบบหนึ่งที่ดีกว่าปล่อยให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือมีการกระท าแบบ
กระจัดกระจาย 

                                                           
๑๐Ibid. P. 112. 



๑๕ 
 

๓) การด าเนินการอย่างเป็นทางการ (Formal Action) ในรูปแบบนี้ประชาชนมีส่วนร่วม
โดยการแสดงสิทธิที่ได้รับตามรัฐธรรมนูญ การแสดงซึ่งการใช้อ านาจอธิปไตยของประชาชนซึ่งมิได้
จ ากัดเฉพาะในการเลือกตั้งเท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมโดยการใช้อ านาจทางการเมืองโดยตรงด้วย๑๑ 

การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นรูปแบบหลัก ๔ แบบคือ 
๑) การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นกิจกรรมของแต่ล่ะคน ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่ง

ในการควบคุมรัฐบาล 
๒) การรณรงค์หาเสียงเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะเดียวกับการใช้

สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนใช้เพ่ือเพ่ิมอิทธิพลที่ประชาชนพึงมีต่อผลการเลือกตั้ง การรณรงค์จากหา
เสียงนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างยากเมื่อเปรียบเทียบกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

๓) การรวมเป็นกลุ่มหรือองค์กร เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้อิทธิพลเข้าด าเนินการต่อ
การด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล ในรูปแบบที่มีเป้าหมายและวิธีการที่แน่นอน และเป็นรูปแบบที่มี
อิทธิพลต่อรัฐบาลมาก 

๔) การติดต่อเป็นการเฉพาะ เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
รายบุคคลที่ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้าราชการ เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลหรือครอบครัว
ซึ่งรูปแบบนี้มีอิทธิพลต่อการด าเนินการของรัฐบาลน้อยมาก๑๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จ าแนกรูปแบบในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

๑) การมีส่วนร่วมในรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์ 
การรวมตัวกันของบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรในสังคม มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การ

รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเท่านั้น โดยไม่มีเป้าหมายที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศ 
ส าหรับเป้าหมายของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันไป บางกลุ่มอาจเรียกร้องให้รัฐบาลท าตามสิ่งที่กลุ่มตน
ต้องการเช่น การเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน ราคาพืชผลการเกษตร หรือเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่กลุ่มของตน หรืออาจเรียกร้องให้รัฐบาลจัดท านโยบายหรือโครงการที่กลุ่มตนจะได้เป็น
โยชน์ เป็นต้น 

 
 
๒) การมีส่วนร่วมในรูปแบบของพรรคการเมือง 
การรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความเชื่อทางการเมืองคล้ายคลึงกัน มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การ

ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือไปท าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ อย่างไรก็ตามการเข้ามา
รวมตัวกันในรูปแบบพรรคการเมืองยังมีเป้าหมายอ่ืนอีกเช่น การให้การศึกษาทางการเมืองแก่
ประชาชน การดูแลและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม การสร้างผู้น าทางการเมือง การควบคุมและ
                                                           

๑๑เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
๑๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 



๑๖ 
 

ติดตามตรวจสอบทางการเมือง ฯลฯ ในส่วนของประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองได้ 
เช่น การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง การช่วย
รณรงค์หาเสียงในช่วงที่มีการเลือกตั้ง เป็นต้น 

๓) การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ถือเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ส าคัญของการบริหารประเทศ

ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย แต่สิ่งที่ควรตระหนักคือ จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนมากไม่ได้
หมายความถึงความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ หากแต่การใช้สิทธิ เลือกตั้ งในรูปแบบ
ประชาธิปไตยท่ีแท้จริงต้องมีลักษณะดังนี้ 

(๑) การใช้สิทธิโดยอิสระ คือ การใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องเกิดจากความสมัครใจไม่ได้
เกิดมาจากการบังคับหรือข่มขู่หรือสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(๒) การเลือกตั้งโดยลับ การออกเสียงต้องกระท าแต่เพียงล าพัง โดยไม่มีผู้อ่ืนอยู่ร่วม
ด้วย หรือสามารถล่วงรู้ได้ว่าผู้มีสิทธิเลือกผู้สมัครคนใดหรือออกเสียงอย่างไร การออกเสียงเลือกตั้ง
ของบุคคล ไม่สามารถประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปได้ 

(๓) ความเสมอภาคในการเลือกตั้ง บุคคลแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียง
เท่านั้น 

(๔) ความเป็นกลาง บุคคลที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับในการเลือกตั้งทุกคนต้องปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเท่ียงธรรม ไม่ล าเอียงเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

๔) การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการแสดงออก 
บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเขียน การพูด การโฆษณา การพิมพ์ ซึ่งการ

แสดงออกเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบของการวิพากษ์ วิจารณ์ตามสื่อต่างๆ รัฐบาลต้องไม่ขัดขวางหรือ
ห้ามปรามการแสดงออกของประชาชน รัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นก่อนลงมือ
ด าเนินการท ากิจการใดที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชน รวมทั้งความ
มั่นคงปลอดภัยของประเทศ 

๕) การมีส่วนร่วมในติดตามตรวจสอบผลการท างาน 
บุคคลมีเสรีภาพการแสดงออกในการเฝ้าดู รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมการท างานของ

ตัวแทนประชาชน ในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเตรียมออกกฎหมายหรือก าหนดนโยบาย
หรือมาตรการใดๆ ก็ตามอันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่หรือสิทธิเสรีภาพของประชาชนในฐานะ
เจ้าของประเทศ  

2.1.3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
การมีส่วนร่วมถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย 

ประชาชนต้องตระหนักว่าตนเป็นเจ้าของประเทศและต้องเข้าไปรับผิดชอบในกิจการของบ้านเมืองใน
ทุกโอกาสที่สามารถกระท าได้ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย และควรส่งเสริมคนดีให้เข้ามาบริหาร
บ้านเมือง 



๑๗ 
 

๑) สนใจ ติดตามข่าวสารด้านการเมือง 
๒) ติดตามตรวจสอบผลการท างานของนักการเมือง 
๓) สนับสนุนผู้สมัครและนักการเมืองที่ดี 
๔) ต่อต้านนักการเมืองที่ไม่ดี 
๕) ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
๖) คัดค้านนโยบายที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ส่วนรวม 
๗) ศึกษาข้อเท็จจริงให้ถี่ถ้วน 
๘) เสนอปัญหาให้หน่วยงานแก้ไข 
๙) ชุมนุมคัดค้านโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
๑๐) ปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนมิให้ถูกละเมิด 
๑๑) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่ถูกต้อง 

1. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
๑) การติดตามข่าวสารบ้านเมือง 
๒) การใช้สิทธิเลือกตั้ง 
๓) ริเริ่มพูดคุยประเด็นการเมือง 
๔) ชักจูงรณรงค์ให้ผู้อื่นสนับสนุนบุคคลและพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุน 
๕) เสนอแนวคิด นโยบายต่อนักการเมืองและผู้น าทางการเมือง 
๖) บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง 
๗) ร่วมประชุมรณรงค์ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
๘) เป็นสมาชิกระดับแกนน าพรรคการเมือง 
๙) ร่วมระดมทุน 
๑๐) เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
๑๑) ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

2. บันไดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
บันไดข้ันที่ ๑ สนใจติดตามข่าวสารและกิจกรรมทางการเมือง 
บันไดข้ันที่ ๒ เริ่มพูดคุยประเด็นทางการเมือง 
บันไดข้ันที่ ๓ ศึกษานโยบายของผู้สมัครและพรรคการเมือง 
บันไดข้ันที่ ๔ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทางการเมืองและการเลือกตั้งร่วมกับผู้อ่ืน 
บันไดข้ันที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและการเลือกตั้งในชุมชน 
บันไดข้ันที่ ๖ จัดกิจกรรมทางการเมืองและการเลือกตั้งในชุมชน 
บันไดข้ันที่ ๗ รณรงค์สนับสนุนบุคคลและพรรคที่ตนนิยม 
บันไดข้ันที่ ๘ เป็นอาสาสมัครสอดส่องและช่วยเหลือการเลือกตั้ง 
บันไดข้ันที่ ๙ ตัดสินใจเลือกตั้งตัวแทนอย่างรู้เท่านั้น 



๑๘ 
 

บันไดขั้นที่ ๑๐ ติดตามตรวจสอบการท างานของนักการเมือง พรรคการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ๑๓ 

แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็น ๒ รูปแบบ คือ 
๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการ โดยมีกฎหมายรองรับให้กระท าได้หรือ

ต้องกระท า วิธีการที่ส าคัญและยอมรับปฏิบัติใช้กันโดยทั่วไป มีดังนี้ 
๑.๑ การเลือกตั้ง ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นการเลือกตั้งเป็นรูปแบบมีส่วนร่วม

ทางการเมืองที่ชัดเจนที่สุดในทางการวิจัยสามารถวัดระดับ ประเมินค่าของพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้แน่นอนชัดเจนมากกว่าพฤติกรรมอ่ืนๆ 

๑.๒ การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในประเด็นหรือ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะของประชาชนเช่น การพูด การเขียน และอ่ืน ๆ ที่มี
ความส าคัญเพราะเป็นช่องทางการสื่อสารทางการเมืองระหว่างประชาชนกับรัฐบาล รัฐบาลจะมี
โอกาสได้รับรู้ปัญหา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิจารณ์การท างานของรัฐบาลจากประชาชนอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการท างานของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๑.๓ การจัดตั้งและเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดย
การรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความเห็นทางการเมืองตรงกัน และมีความหมายที่จะเข้าไปท างานหน้าที่
บริหารประเทศให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของพรรค 

๑.๔ การมีส่วนร่วมโดยการรวมตัวเป็นกลุ่มผลประโยชน์ หมายถึงการที่กลุ่มคนมา
รวมกันเพราะมีอาชีพหรือมีผลประโยชน์หรือมีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันและใช้พลังของ
กลุ่มให้มีอิทธิพลต่อกระบวนการก าหนดนโยบายของรัฐเพ่ือปกป้องคุ้มครองผล ประโยชน์ของกลุ่มตน 

๒. การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการ การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามที่กฎหมายรองรับไว้คือ 

๒.๑ การเดินขบวนหรือชุมนุมประท้วง โดยประชาชนรวมกันเพ่ือแสดงความไม่เห็น
ด้วยกับนโยบายหรือการด าเนินงานของรัฐบาล หรือเรียกร้องต่อรัฐบาลเพ่ือประท้วงกระท าสิ่งใด  
สิ่งหนึ่ง 

๒.๒ การก่อความวุ่นวายทางการเมือง เช่นการนัดหมายหยุดงาน การงดให้ความ
ร่วมมือกับรัฐบาลที่เป็นการแสดงออกของประชาชนที่ไม่เชื่อฟังอ านาจรัฐที่อาจเป็นผลกระทบเป็น
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศได้๑๔ 

สรุปความได้ว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ๒ รูปแบบ คือ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการ เช่น การมีส่วนร่วมในรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์ การ

                                                           
๑๓ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, “การมีส่วนร่วมทางการเมือง”, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล: 

<http://www.ect.go.th/newweb/th/cooperate/index๒-๑.php> [๑ สิงหาคม ๒๕๖3]. 
๑๔จันทนา  สุทธิจารี, การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์ วีเจ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔), หน้า ๔๑๒ – ๔๑๕. 
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มีส่วนร่วมในรูปแบบของพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การมีส่วน
ร่วมในรูปแบบของการแสดงออก การมีส่วนร่วมในติดตามตรวจสอบผลการท างาน ส าหรับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการ เช่น การเดินขบวนหรือชุมนุมประท้วง การก่อความวุ่นวายทาง
การเมือง 

 
 
 
 

ตารางท่ี ๒.๒ สาระส าคัญของรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กิจฏิภันส์  ยศปัญญา 
(๒๕๔๘, หน้า ๙–๑๐) 

รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่ Voting, 
Party and Campaign Workers, Community Activists, 
Contracting Officials, Protestors, Communicators. 

S.P. Huntington & J.M. Nelson  
(1976, p. 13) 

รูปแบบและกิจกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ได้แก่ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียง 
การติดต่องานของประชาชน และการร่วมในกิจกรรม
บางอย่างขององค์กร เช่น การเข้ามีส่วนร่วมทางการ
เมือง ได้แก่ การใช้สิทธิเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียง การ
รวมเป็นกลุ่มหรือองค์กร การติดต่อเป็นการเฉพาะ 

ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง,  
(๒ ๕ ๖ ๓ , <http: / / www.ect.go. th/ 
newweb/ th/ cooperate/ index๒ -๑ .
php>. 

รูปแบบในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ของกลุ่มผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในรูปแบบของ
พรรคการเมือง การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการไปใช้
สิท ธิ เลื อกตั้ ง  การมี ส่ วน ร่ วม ในรูปแบบของการ
แสดงออก การมีส่วนร่วมในติดตามตรวจสอบผลการ
ท างาน 

จรูญ  สุภาพ 
(๒๕๑๔, หน้า ๓๓๑–๓๓๔) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบโบราณ ได้แก่ 
Greek System, Roman System, Feudal System, 
Swiss System, New England System.  

จันทนา  สุทธิจารี 
(๒๕๔๔, หน้า ๔๑๒– ๔๑๕) 

รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
๒ รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็น
ทางการ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็น
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ทางการ  
 

2.1.3 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
นอกจากจะมีการจัดรูปแบบการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและกลุ่มพฤติกรรม

การเมืองแล้ว อาจแบ่งเป็นล าดับการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ตามทัศนะของนักวิชาการทั้งสอง
ท่าน ดังนี้  

ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองจากน้อยไปหามาก 
๑) รับฟังข่าวสารทางการเมือง 
๒) ออกเสียงลงคะแนน 
๓) ชักชวนให้ผู้อ่ืนสนทนาเรื่องการเมือง 
๔) ชักชวนให้ไปเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง 
๕) ช่วยโฆษณาให้พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยการติดป้ายประกาศ

สนับสนุนเพื่อผู้อื่นทราบโดยทั่วกัน 
๖) ติดต่อแสดงความคิดเห็น หรือข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมือง หรือนักการเมือง 
๗) สนับสนุนด้วยการบริจาคให้พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
๘) ติดตามการหาเสียงของนักการเมือง 
๙) ช่วยผู้สมัครเลือกตั้งหาเสียง 
๑๐) เป็นสมาชิกพรรคที่ท างานให้พรรคการเมืองเป็นประจ า 
๑๑) เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนของพรรค 
๑๒) ช่วยหาเงินให้พรรค 
๑๓) สมัครเข้าแข่งขันรับเลือกตั้ง 
๑๔) เป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง๑๕  

ระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจากสูงไปต่ า ดังนี้ 
๑) เข้าด ารงต าแหน่งทางการเมือง เช่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร 
๒) สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
๓) ช่วยในการโฆษณาหาเสียง เช่น แจกใบปลิว 
๔) การเข้าร่วมโดยทางอ้อม เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ ดูโทรทัศน์เกี่ยวกับข่าวการเมือง

ถกเถียงปัญหาทางการเมือง 
๕) ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

                                                           
๑๕จิรโชค  วีระสัย และคณะ, รัฐศาสตร์ทั่วไป , (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

๒๕๓๘), หน้า ๔๔๕ – ๔๔๖.  
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๖) ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่รู้ความเป็นไปทางการเมืองเลย๑๖ 
สรุปความได้ว่า ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถจัดระดับจากน้อยไปหา

มาก เช่น การรับฟังข่าวสารทางการเมือง จนเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง 
นอกจากนี้ยังมีระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจากสูงไปต่ า เช่น เข้าด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง เช่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร  และมีกลุ่มที่ ไม่ไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่รู้ความเป็นไปทางการเมืองเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๒.3 สาระส าคัญของระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จิรโชค  วีระสัย และคณะ 
(๒๕๓๘, หน้า ๔๔๕–๔๔๖)  

การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองจากน้อยไปหา
มาก 

๑ ) เข้ า ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ท า งก า ร เมื อ ง  เช่ น 
ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร 

                                                           
๑๖ณรงค์  สินสวัสดิ์, จิตวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๘), 

หน้า ๑๑๐. 
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๒) สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

๓) ช่วยในการโฆษณาหาเสียง เช่น แจกใบปลิว 
๔) การเข้าร่วมโดยทางอ้อม เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ 

ดูโทรทัศน์เกี่ยวกับข่าวการเมืองถกเถียงปัญหาทางการ
เมือง 

๕) ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
๖) ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่รู้ความเป็นไป

ทางการเมือง 
ณรงค์  สินสวัสดิ์ 
(๒๕๑๘, หน้า ๑๑๐) 

ระดับ ของการมี ส่ วน ร่ วมทางการ เมื อ งของ
ประชาชนจากสูงไปต่ า 

 

2.1.4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ปัจจัยที่ทรงอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน นั่นหมายความว่า การ

มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนย่อมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้วย ดังนี้ 

1. ระบบการเมือง  
1.1 ระบอบประชาธิปไตย เป็นระบบการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ทางการเมืองมากที่สุด กล่าวคือ  
- การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน คือ การที่

ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย อ านาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชน  
- การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยประชาชน คือ ประชาชน

เป็นผู้ก าหนดผู้ปกครอง ผู้ปกครองเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบฉันทะจากประชาชนให้เข้ามาท าหน้าที่ใน
การปกครอง 

- การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองเพ่ือประชาชน คือ การที่ผู้แทน
ประชาชนที่ได้รับมอบฉันทะให้เข้ามาท าหน้าที่ปกครองจะต้องใช้อ านาจปกครอง กระท าการบริหาร
เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ก าหนดให้ประชาชนมีเสรีภาพในทางการเมือง ได้แก่ การใช้สิทธิในการก าหนด
ผู้ปกครอง การวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง การผลักดันการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาล และการ
ชุมนุมเคลื่อนไหวทั้งการคัดค้านหรือสนับสนุนการ ตัดสินใจของรัฐบาล การเผยแพร่ข้อมูล ความคิด 
ความเห็นต่างๆ ทางการเมือง เป็นต้น 
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1.2 ระบอบเผด็จการอ านาจนิยม เป็นระบบการเมืองที่กีดกัน หรือปิดโอกาสการมี 
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเพราะอ านาจเด็ดขาดมีแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งมีลักษณะการปกครอง
ดังนี้  

- อ านาจการปก ครองทั้งหมดเป็นของผู้ปกครอง อาจเรียกว่าอ านาจอธิปไตยเป็น
ของผู้ปกครอง  

- ประชาชนถูกตัดขาดออกจากการมีส่วนร่วมทางการเมือง ถ้าหากมีก็เกิดขึ้นเฉพาะ
เป็นค าสั่งของผู้ปกครองให้เพ่ือสนับสนุนเจตนารมณ์ของผู้ปกครองเท่านั้น  

- ประชาชนถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าประชาชนที่ดีจะต้องเชื่อฟังยอมรับ และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ผู้ปกครองก าหนด 

2. วัฒนธรรมทางการเมือง ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
เป็นกระบวนการส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณค่า
ของระบอบประชาธิปไตย ต้องท าให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและความมุ่งมั่นอย่างจริงใจของ
ผู้น าทางการเมือง และการเรียกร้องอย่างแข็งขันจากประชาชนอย่างกว้างขวาง หากปราศจากปัจจัย
ดังกล่าว การเสริมสร้างให้ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยคงต้องอาศัยเวลาที่
ยาวนาน ดังนั้น วัฒนธรรมทางการเมือง การพัฒนาทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์อันหนึ่งอันเดียวกันที่เป็นเอกภาพจนไม่อาจละทิ้งส่วนใด 
ส่วนหนึ่งได้ 

3. โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัจจัยนี้มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน เช่น ระดับการศึกษาของประชาชนในสังคมจะมีผลต่อลักษณะวัฒนธรรมทาง
การเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองของคนสังคมนั้นๆ โดยการศึกษาท าให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีความส านึกในบทบาทหน้าที่ของตนที่พึงกระท าต่อระบบการเมืองมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี
ฐานะทางเศรษฐกิจก็เป็นอีก ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน เช่น ผู้ที่มีรายได้น้อย ประชาชนที่ยากจน จะไม่มีเวลามาสนใจการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เพราะจะให้ความส าคัญกับการด ารงชีวิตประจ าวัน ในขณะเดียวกันผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะมี
แนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากกว่า 

4. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

5. ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการเมือง ได้แก่ พฤติกรรมร่วมทางสังคม ระดับ
การ พัฒนาหรือความทันสมัยทางสังคมและเศรษฐกิจ การกระท าหรือปฏิกิริยาตอบสนองต่อการมี 
ส่วนรวมของประชาชนโดยผู้น าทางการเมืองหรือผู้แทนของประชาชน๑๗ 

                                                           
๑๗สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ,์ การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, 2549), หน้า 595-604. 



๒๔ 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพล (Influence) ต่อระดับการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองของปัจเจก
บุคคลมีอยู่ 3 ประการ คือ  

1. ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal factors) ได้แก่  ทัศนคติ  (Attitudes) ความเชื่ อ 
(Beliefs) และลักษณะบุคลิกส่วนบุคคล (Personality Traits) เช่น ความรู้สึกมีสมรรถนะส่วนบุคคล  
(Sense of Personal Efficacy) ทัศนคติทางการเมือง การรับรู้หน้าที่ของพลเมือง (Civic Duties)  

2. สภาพการณ์ทางการเมือง (Political Setting) รวมถึงการเปิดรับข่าวสารทางการ
เมือง ผ่านสื่อสารมวลชน (Mass Media) หรือการติดต่อส่วนบุคคล โครงสร้างของพรรคการเมือง การ 
จัดการของกลุ่มการเมือง เป็นต้น 

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Factors)๑๘ 
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวง

นักวิชาการผู้สนใจทางพฤติกรรมศาสตร์และการพัฒนาทางการเมืองเป็นการพยายามหาค าตอบว่า
เหตุใดในสังคมหนึ่งจึงมีการขยายตัวของการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรวดเร็วขณะที่ในอีกสังคม
หนึ่งยังมีลักษณะที่เกือบไม่มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองเลยเนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนเป็นสิ่งจ าเป็น และส าคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ งต่อการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยเนื่องจากระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชนโดยประชาชนและเพ่ือ
ประชาชน ดังนั้นการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักวิชาการที่สนใจจะพิจารณาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยส่วน
บุคคลว่าเหตุใดบุคคลหนึ่งจึงมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างจากอีกบุคคลหนึ่ง ดังนี้ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยแบ่งเป็นปัจจัยใหญ่ ๒ ประการ คือ 
๑. ปัจจัยด้านสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อม (Environmental Stimuli) หมายถึง

ลักษณะของระบบสังคม (Social System) และสถานภาพทางการเมือง (Political Sitting) ซึ่งไม่
เพียงที่จะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลเท่านั้น แต่ยังมีส่วนให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
ขอบเขตและทางการเลือกต่างๆ ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง บุคคลแต่ละคนแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อม
เดียวกัน ก็จะรับสิ่งเร้าจากระบบการเมืองและสังคมไม่เท่ากัน เพราะบุคคลแต่ละคนจะเลือกรับรู้และ
เลือกสรรเฉพาะสิ่งเร้าที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเท่านั้น 

๒. ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล (Personal Factor) คือพันธุกรรมความต้องการ
ทางบุคลิกภาพ ความต้องการทางจิตใจ และร่างกายและความเชื่อต่างๆ รวมทั้งทัศนคติทางการ
เมืองของแต่ละคน ปัจจัยส่วนบุคคลถือเป็นปัจจัยภายใน บุคคลที่เอื้ออ านวยให้บุคคล เข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองในระดับแตกต่างกันออกไป ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ  

๒.๑ ทรัพยากร คือ ปัจจัยสนับสนุนให้สามารถเข้าร่วมทางการเมืองได้ เช่นมีความ
เฉลียวฉลาด มีการศึกษา และมีทักษะและทุนทรัพย์ 
                                                           

๑๘David F.  Roth and Frank L.  Wilson, The Comparative Study of Politics, 2nd ed, 
Engle Wood Cliffs, (New York: Pretice-Hall, 1980), pp. 159-160. 



๒๕ 
 

๒.๒ แรงจูงใจ คือ สิ่งที่ชักจูงให้บุคคลสนใจที่จะเข้าร่วมทางการเมือง เช่น ความ
ต้องการชื่อเสียง ความส านึกทางกลุ่ม ความต้องการปรับปรุงงานท้องถิ่น 

๒.๓ โอกาส คือ มี เวลาที่ เหมาะสมมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมทางการเมือง 
องค์ประกอบพ้ืนฐานของบุคคลโดยทั่วไปที่ถูกกล่าวถึง เช่น เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้น าสิ่งที่เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของบุคคลและปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน๑๙ 

กล่าวได้ว่า ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายอย่างคือ 

๑. แรงจูงใจ เป็นสิ่งชักจูงใจให้บุคคลสนใจที่จะเข้าร่วมทางการเมือง เช่น ต้องการมี
ชื่อเสียง ต้องการปรับปรุงงานท้องถิ่น เป็นต้น 

๒. โอกาส คือ มีเวลาที่เหมาะสม มีความพร้อมที่จะร่วมกิจกรรม 
๓. ทรัพยากร คือ ปัจจัยสนับสนุนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ เช่นความ

เฉลียวฉลาด มีการศึกษา มีทักษะและทุนทรัพย์๒๐ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองว่าขึ้นอยู่กับตัวแปร ๓ ประการ คือ 
๑. ตัวแปรทางด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม (The Social Environment) หมายถึงสิ่งแวดล้อม

สังคมที่ประกอบด้วยระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และที่อยู่อาศัย 
๒. ตัวแปรทางด้านจิตวิทยา (Psychological Variables) การมีส่วนร่วมทางการเมืองจะ

ด ารงอยู่ได้ขึ้นอยู่กับการให้รางวัล (Rewards) หรือผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนร่วม เช่นความต้องการ
อ านาจ การแข่งขันความส าเร็จ การมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การมีศักดิ์ศรี และการยอมรับจากสังคม 

๓. ตัวแปรทางด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง (The Political Environment) ได้แก่ 
๓.๑ ระบบพรรคการเมือง (The Party system) จะแสดงบทบาทในลักษณะของ

การแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่จะคัดค้านหรือต่อต้านผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามหรือต่างพรรค ประการที่ ๒
พรรคการเมืองจะแสดงบทบาทเป็นเครื่องมือ ( Instrumental) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง 

๓.๒ การรณรงค์หาเสียง (The Campaign) ความเพียรพยายามของพรรคการ เมือง
ในการชักจูงให้ประชาชนไปเลือกพรรคตนโดยใช้วิธีรณรงค์หาเสียงแบบต่างๆ 

๓.๓ ประเด็นและอุดมการณ์ทางการเมือง 
๑) ประเด็นทางการเมือง (Political Ideology) โดยเฉพาะประเด็นที่ประชาชน

รู้จักและเกี่ยวข้องจะเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจะไป
ลงคะแนนเสียงมากยิ่งขึ้น 

                                                           
๑๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖. 
๒๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑ - ๒๒. 



๒๖ 
 

๒) อุดมการณ์ทางการเมือง (Political Ideology) เป็นความเชื่อโดยไม่จ าเป็น
ว่าจะต้องเป็นความจริงแต่เป็นความเชื่อที่ปฏิบัติ เป็นบรรทัดฐานบุคคลหรือสังคมที่มีอุดมการณ์ทาง
การเมืองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งย่อมมีผลต่อการแสดงบทบาทหรือการส่วนร่วมทางการเมือง๒๑ 

ปัจจัยที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมี ๔ ประการใหญ่ๆ คือ  
๑. บริบททางสังคม (Content of Society) 
สังคมใดมีการเร้าระดมทางสังคมต่ า (Social Mobilization) ประชาชนที่ได้รับการศึกษา

มีจ านวนน้อย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกระท าได้ยาก ภาวะทางสังคมยังคงมีความเป็นสังคมเมืองต่ า 
สิ่งเหล่านี้เป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญ โดยหากประชาชนมีการศึกษาน้อย ขีดความสามารถในการมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองก็จะต่ า ไม่มีสมรรถนะในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สภาพความเป็นอยู่ของสังคมยังเป็น
สังคมชนบทโอกาสในการมีส่วนร่วมในทางเมืองและความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในทางการเมือง
น้อย ท าให้ขาดอ านาจต่อรองในขณะเดียวกันถ้าสังคมใดมีการเร้าระดมทางสังคมสูงประชาชนส่วน
ใหญ่ได้รับการศึกษาสูง มีการรับรองสิทธิรับรู้ข่าวสารที่มีผลในทางปฏิบัติ มีความเป็นสังคมเมืองก็จะ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทางการเมืองในรูปแบบวิธีการหรือกลยุทธ์ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมี
ความแตกต่าง มีความหลากหลายและมีอ านาจต่อรองสูงมากขึ้น 

นอกจากนั้นบริบททางสังคมยังรวมถึงความสัมพันธ์ของชุมชน หรือความรู้สึกผูกพันเป็น
ชุมชนของประชาชนในชุมชนนั้นๆ ด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
พลเมืองในสังคมนั้นโดยหากความสัมพันธ์ของชุมชนหรือความรู้สึกผูกพันเป็นชุมชนแน่นแฟ้นก็จะช่วย
กระตุ้นให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 

๒. บริบททางเศรษฐกิจ (Content of Economics)  
ลิปเซท กล่าวไว้ในหนังสือโพลิทิคอลแมน (Political Man) ว่าประเทศที่มีความเจริญมั่ง

คั่งทางเศรษฐกิจหรือฐานะการครองชีพสูงก็จะมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าโดยประชาชนมี
โอกาสได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากกว่าประเทศที่ยากจน ดังนั้นถ้าประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ไม่ดีก็อาจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย เพราะต้องมีภาระหน้าที่และความกังวลอยู่กับเรื่องการ
ด ารงชีพเป็นส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์อีกแง่มุมหนึ่งว่า ปัญหาความเดือดร้อนทาง
เศรษฐกิจ ถ้าอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วก็อาจจะผลักดันให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
ได้หากประชาชนเห็นว่าการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอาจท าให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้น าหรือท าให้
การตัดสินใจของรัฐเป็นผลประโยชน์ต่อตนได้ 

๓. วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Content of Political Culture)  
หากรัฐใดประชาชนส่วนมากมีวัฒนธรรมมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบคับแคบประชาชน

ไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบทางการเมืองและไม่สนใจที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าซึ่งประชาชนในรัฐมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเมืองแต่ไม่

                                                           
๒๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘ - ๑๙. 
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สนใจที่จะมีส่วนร่วมในปัญหาบ้านเมือง อีกทั้งยังโน้มเอียงในทางยอมรับอ านาจ และเชื่อฟังรัฐบาลก็
จะท าให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไม่มีความหมายเป็นข้อจ ากัดของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในทางตรงกันข้ามหากรัฐใดประชาชนมีวิสัยทัศน์ทางการเมืองกว้างไกล มีการสร้างสมวิถี
ชีวิตและนิสัยแบบประชาธิปไตยหรือมีทัศนคติแบบพลเมือง ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง มีความรู้สึกร่วมกันว่ามีการส่วนร่วมทางการเมืองเป็นพันธกิจที่ส าคัญของพลเมือง 
จึงมีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นพลเมืองที่มีสถานภาพ
ทางสังคมสูง มีการศึกษาดี และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ก็จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน 

๔. บริบททางการเมือง (Content of Politics) 
ถ้าระบบการเมืองการปกครองไม่เอ้ืออ านวยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง เช่น 

สังคมที่ปกครองในระบอบเผด็จการ ทั้งเผด็จการคอมมิวนิสต์และเผด็จการทหารการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนก็มักจะอยู่ในระดับต่ ามาก และมักจะเป็นมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบพอ
เป็นพิธีหรือเพ่ือสนับสนุนรัฐบาล หรือโน้มน้าวให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองที่เรียกว่า 
Corporative Military Regime หรือ Corporation ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมระดมรัฐที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรัฐนั้นก็มากขึ้น๒๒ 

สิ่งแวดล้อมทางการเมือง (Political Environment) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ส าคัญ
ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะสิ่งแวดล้อมทางการเมืองเป็นองค์ประกอบที่ช่วยตัดสิน
การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งพิจารณาได้จาก 

๑) สถาบันทางการเมือง ถือว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการปกครองคือจะต้อง
มีการจัดระเบียบปฏิบัติ การกระท า การตัดสินใจ นโยบายประชาชนให้การยอมรับเจ้าหน้าที่และผู้น า
รัฐบาล ซึ่งสถาบันทางการเมืองจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอนับว่าเป็นแรงจูงใจที่ท าให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมทางการเมือง 

๒) การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยความมั่นคงและการพัฒนาอุตสาหกรรม  
การเปลี่ยนแปลงในระดับการศึกษาของประชาชน 

๓) สภาพการเลือกตั้ง ได้แก่ การก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ทางการเมือง เช่นก าหนด
คุณสมบัติของผู้เลือกตั้ง อายุ การศึกษา เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นการจ ากัดการเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมือง และยังรวมถึงการบริหารงานเลือกตั้งที่จะดึงดูดประชาชนให้มาเลือกตั้งหรือไม่ เช่น การก าหนด
หน่วยเลือกตั้งว่าอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนหรือไม่ การประชาสัมพันธ์ที่ชี้ให้ประชาชนเห็น
คุณค่าของการเลือกตั้ง 

                                                           
๒๒วัชรา  ไชยสาร, การเมืองภาคประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : เมฆขาว, ๒๕๔๕), หน้า ๒๔ – ๒๗. 
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๔) อิทธิพลของวัฒนธรรม ประชาชนจะได้รับการถ่ายทอดแบบแผนทางวัฒนธรรมมา
เป็นเวลานานเกี่ยวกับการปฏิบัติ คุณค่าความเชื่อได้หล่อหลอมบุคคลในชาติให้มีพฤติกรรมการ
แสดงออกทางการเมือง 

๕) อิทธิพลของกลุ่ม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของคนในสังคมเนื่องจาก
จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดภายในกลุ่ม ซึ่งได้ถ่ายทอดค่านิยมความเชื่อและทัศนคติที่
คล้ายคลึงกันให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม 

๖) อิทธิพลของสื่อมวลชน มีบทบาทในการถ่ายทอดข่าวสารความเคลื่อนไหวและ
ค่านิยมต่างๆ ทางการเมือง ช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงน าไปสู่การปรับวิถีชีวิต ค่านิยมเพ่ือการพัฒนา
ประเทศให้ทันสมัย ถือเป็นตัวจักรส าคัญในการให้ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ค่านิยมข้อเท็จจริง 
ทัศนคติ แบบแผนในการด าเนินชีวิตแก่ประชาชน๒๓ 

สรุปความได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ ปัจจัยด้านสิ่งเร้า
จากสภาพแวดล้อม และปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย คือ ทรัพยากร แรงจูงใจ 
โอกาส โดยมีตัวแปรทางการเมือง คือ ตัวแปรทางด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม ตัวแปรทางด้านจิตวิทยา  
ตัวแปรทางด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง เช่น ระบบพรรคการเมือง การรณรงค์หาเสียง ประเด็นและ
อุดมการณ์ทางการเมือง ส าหรับปัจจัยที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน คือ บริบท
ทางสังคม บริบททางเศรษฐกิจ บริบททางวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง บริบททางการเมือง 
เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น สิ่งแวดล้อมทางการเมือง จึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของประชาชนใน
การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และเป็นตัวก าหนดแบบแผนและพฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในสังคม 

 
ตารางท่ี ๒.4 สาระส าคัญของปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ 
(2549, หน้า 595-604) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ขึ้นอยู่กับ 

1. ระบบการเมือง 
2. วัฒนธรรมทางการเมือง  
3. โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ 
4. ปัจจัยส่วนบุคคล 
5. ปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ สภ าพ แวด ล้ อมท าง

การเมือง 

                                                           
๒๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒ - ๒๓. 
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ตารางท่ี ๒.4 สาระส าคัญของปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
David F. Roth & Frank L. Wilson 
(1976, pp. 159-160) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพล (Influence) ต่อระดับการ
มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองของปัจเจกบุคคลมี
อยู่ 3 ประการ คือ  

1. ปั จจั ยส่ วนบุ คคล (Personal factors) 
ได้แก่ ทัศนคติ ความเชื่อ และลักษณะบุคลิกส่วน
บุคคล  

2. สภาพการณ์ ทางการเมือ ง (Political 
Setting) การเปิดรับข่าวสารทางการเมือง ผ่าน
สื่อสารมวลชน 

3. ปั จ จั ย ด้ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
(Socioeconomic Factors) 

ณรงค์  สินสวัสดิ์ 
(๒๕๑๘, หน้า ๑๖) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง คือ ปัจจัยด้านสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อม 
แ ล ะ ปั จ จั ย เกี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะส่ ว น บุ ค ค ล 
ประกอบด้วย คือ ทรัพยากร แรงจูงใจ โอกาส  

วัชรา  ไชยสาร 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๔ – ๒๗) 

ปัจจัยที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน คือ บริบททางสังคม บริบททาง
เศรษฐกิจ บริบททางวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง บริบททางการเมือง  

 

2.2 หลักประชาธิปไตย 
“ประชาธิปไตย” มีความหมายตามที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ก าหนดไว้ว่าหมายถึง “ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่, การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่”
จากความหมายดังกล่าวสามารถกล่าวได้ว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ให้ความส าคัญกับประชาชน และ
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มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นอย่างมาก หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นความส าคัญของ
ประชาธิปไตย คือ “เสียงของประชาชน” และเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนของหลักประชาธิปไตย       
ตามระบอบประชาธิปไตย ผู้วิจัยขอกล่าวถึงรากฐานที่ส าคัญของหลักประชาธิปไตย ๕ ประการ ได้แก่ 

๑. หลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ประชาชนแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของโดย
ใช้อ านาจที่มีตามกระบวนการเลือกตั้งอย่างอิสระและทั่วถึงในการให้ได้มาซึ่งตัวผู้ปกครองและผู้แทน
ของตน รวมทั้งประชาชนมีอ านาจในการคัดค้านและถอดถอนผู้ปกครองและผู้แทนที่ประชาชนเห็นว่า 
มิได้บริหารประเทศในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น มีพฤติกรรมร่ ารวยผิดปกติ  

๒. หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระท าหรืองดเว้นการกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บุคคลต้องการ ตราบเท่าที่การกระท าของเขานั้น ไม่ไปละเมิดลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่น หรือละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความม่ันคงของประเทศชาติ  

๓. หลักความเสมอภาค การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
คุณค่าต่างๆ ของสังคมที่มีอยู่จ ากัดอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกกีดกันด้วยสาเหตุแห่งความแตกต่าง
ทางชั้นวรรณะทางสังคม ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือด้วยสาเหตุอื่น 

๔. หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน การแสดงออก การด ารงชีพ ฯลฯ อย่างเสมอหน้า
กัน โดยผู้ปกครองไม่สามารถใช้อ านาจใดๆ ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ และไม่
สามารถใช้อภิสิทธิ์อยู่เหนือกฏหมาย หรือเหนือกว่าประชาชนคนอ่ืนๆ ได ้

๕. หลักการเสียงข้างมาก (Majority Rule) ควบคู่ไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงข้าง
น้อย (Minority Right) การตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเข้าสู่ระบบการเมือง การตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือ
ฝ่ายตุลาการ ย่อมต้องถือเอาเสียงข้างมากท่ีมีต่อเรื่องนั้นๆ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินทางเลือก โดยถือว่า
เสียงข้างมากเป็นตัวแทนที่สะท้อนความต้องการ/ข้อเรียกร้องของประชาชนหมู่มาก หลักการนี้ต้อง
ควบคู่ไปกับการเคารพและคุ้มครองสิทธิเสียงข้างน้อยด้วย ทั้งนี้ ก็เพ่ือเป็นหลักประกันว่าฝ่ายเสียงข้าง
มากจะไม่ใช้วิธีการพวกมากลากไปตามผลประโยชน์ความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอย่าง
สุ ด โ ต่ ง  
แต่ต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชนทั้งหมด เพ่ือสร้างสังคมที่ประชาชนเสียงข้างน้อย 
รวมทั้งชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยไม่มีการเอาเปรียบกัน
และสร้างความขัดแย้งในสังคมมากเกินไป ค่านิยม ทัศนคติ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตย ระบอบ
ประชาธิปไตย นอกจากจะเป็นระบอบการเมืองแล้ว ยังเป็นระบอบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมด้วย 
ดังนั้น จึงไม่ใช่อยู่ที่รัฐธรรมนูญ กฏหมาย การเลือกตั้ง และการต่อรองทางการเมืองเท่านั้น หากอยู่ที่
สมาชิกในสังคมจะต้องช่วยกันหล่อหลอม สร้างค่านิยม วิถีชีวิต ที่เป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่ใน
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ครอบครัว โรงเรียน ที่ท างาน ชุมชน เพ่ือจะน าไปสู่หรือการปกป้อง ระบอบประชาธิปไตย ทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม๒๔  

รากฐานส าคัญของประชาธิปไตยตามที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้ เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเด็นต่างๆ การให้ความส าคัญกับเสียงข้างมากของ
ประชาชนซึ่งเป็นหลักการส าคัญของประชาธิปไตย  

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ผ่านมาจนถึงฉบับปัจจุบัน ต้องการ
ปฏิรูปการเมืองโดยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพ่ิมขึ้น ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มี
เสถียรภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่เรียกว่า “การเมืองของนักการเมือง” พลเมืองเจ้าของประเทศซึ่ง
เป็นผู้เลือกตั้งผู้แทนราษฎรมีสิทธิและเสรีภาพน้อย ไม่มีส่วนในการตัดสินใจทางการเมืองเลย เป็น
การเมืองของนักการเมืองหรือที่เรียกในทางวิชาการว่า “ระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนราษฎร” 
(Representrative Democracy) เท่านั้น เจตนารมณ์ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการเปลี่ยนแปลงการเมือง
ของนักการเมืองให้เป็น “การเมืองของพลเมือง” จะเห็นได้จากการเลือกตั้งที่ผ่านมามีการค านวณ
คะแนนการเลือกตั้งที่ไม่ให้คะแนนของประชาชนตกหล่นสูญหาย ท าให้พรรคการเมืองต่างๆ มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามคะแนนที่พึงได้ หลักการนี้เป็นการเพ่ิมสิทธิเสรีภาพให้พลงเมือง และ
ปรับประชาธิปไตยแบบผู้แทนเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นต้น ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองมีนักวิชาการหลายท่านเสนอไว้ดังนี้ 

“การมีส่วนร่วมทางการเมือง” (Political Participation) หมายถึง การกระท าใดๆ ก็
ตามที่เกิดขึ้นโดยความเต็มใจ ไม่ว่าจะประสบความส าเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะมีการจัดอย่างเป็นระเบียบ
หรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องกัน จะใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 
เพ่ือผลในการที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐ หรือต่อการบริหารงานของรัฐ หรือต่อการ
เลือกผู้น าทางการเมืองของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นไปในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติก็ตาม๒๕ การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมทางกฎหมายของพลเมือง ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือมีอิทธิพลในการ
เลือกก าหนดบุคคลในวงการรัฐบาล หรือกดดันรัฐบาลให้กระท าตามที่พลเมืองผู้นั้นหรือกลุ่มนั้น
ต้องการ๒๖ การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนตามสิทธิที่ระบบการเมืองและ

                                                           
๒๔วิทยากร   เชี ย งกู ล , หลั ก การของระบอบประชาธิ ป ไตย , [ออน ไลน์ ], แหล่ งที่ ม า : 

https://witayakornclub.wordpress.com/2007/06/26/democratic/ [๑๑ เมษายน ๒๕๖๓]. 
 ๒๕Weiner, อ้างถึงใน ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร, การปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 
๒๕๒๖), หน้า ๑๒๖. 

๒๖Nie, N.H. and Verba, S., Participation in America: Political Democracy and Social 
Equality, (New York: Harper & Row, 1975), p. 132. 
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กฎหมายก าหนดให้กระท าได้ เป็นการกระท าที่ต้องเกิดขึ้นจากความสมัครใจของประชาชน เพ่ือให้มี
อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐทั้งในการเมือง การปกครองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ๒๗ 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้  ร่วมคิด ร่วมท าในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือ
ชุมชน๒๘ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เป็นการกระจายโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการ
ควบคุมโดยตรงจากประชาชน๒๙ การมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในรายงานการศึกษา เรื่อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะว่าหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลตาม
นโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น๓๐ 
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามหลักประชาธิปไตย มีลักษณะที่ร่วมกัน ๒ 
ประการ คือ ต้องเป็นไปตามความสมัครใจ และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มี
อ านาจ และมีลักษณะที่ต่างกันประการหนึ่งคือ กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอาจใช้วิธีการที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมายได้ แต่ ต้องเป็นไปตามระบบการเมืองและกฎหมายก าหนดให้กระท าได้ และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
 

                                                           

 ๒๗จันทนา  สุทธิจารี, การปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๒๖), หน้า ๖๘. 
 ๒๘ส านั ก งาน ค ณ ะ ก รรม ก ารก าร เลื อ ก ตั้ ง , ก ารมี ส่ ว น ร่วม , [อ อ น ไล น์ ] , แ ห ล่ งที่ ม า : 
https://www.ect.go.th/ewt/ ewt/ect_th/news_page.php?nid=767 [๑๒ เมษายน ๒๕๖๓]. 
 ๒๙คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม และคณะ, แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ : ปัญหา อุปสรรค และทางออก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมดา
เพลส, ๒๕๔๕), หน้า ๗๘. 
 ๓๐บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และคณะ, รายงานการศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด, 
๒๕๕๔), หน้า ๑๘. 
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ตารางท่ี ๒.5 สรุปแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Weiner  
อ้างถึงใน ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร  
(๒๕๒๖, หน้า ๑๒๖) 

“ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ท า งก าร เมื อ ง ”  (Political 
Participation) หมายถึ ง การกระท าใดๆ  ก็ตามที่
เกิดขึ้นโดยความเต็มใจ ไม่ว่าจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่ ไม่ว่าจะมีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่ และ
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องกัน  จะใช้
วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพ่ือผลในการที่จะ
มีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐ  หรือต่อการ
บริหารงานของรัฐ หรือต่อการเลือกผู้น าทางการเมือง
ของรัฐบาล  ไม่ ว่าจะเป็ นไปในระดับท้องถิ่นหรือ
ระดับชาติก็ตาม 

 
 
 
 
ตารางท่ี ๒.๕ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ออนไลน์, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓) 

การมี ส่ ว น ร่ ว ม  คื อ  ก าร เปิ ด โอก าส ให้
ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ 
ร่วมคิด ร่วมท าในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือ
ชุมชน 

Nie and Verba 
อ้างถึงใน ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร 
(๒๕๒๖, หน้า ๑๓๒) 

“การมี ส่ วนร่ วมทางการเมื อง” (Political 
Participation) หมายถึง การกระท าใดๆ ก็ตามที่
เกิดขึ้นโดยความเต็มใจ ไม่ว่าจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่ ไม่ว่าจะมีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่ 
และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องกัน จะ
ใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพ่ือผลในการ
ที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐ หรือต่อ 
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จันทนา สุทธิจารี 
(๒๕๒๖, หน้า ๖๘) 

“การมีส่วนร่วมทางการเมือง” หมายถึง การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน
ตามสิทธิที่ระบบการเมืองและกฎหมายก าหนดให้
กระท าได้ เป็นการกระท าที่ต้องเกิดขึ้นจากความ
สมัครใจของประชาชน เพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดนโยบายของรัฐทั้งในการเมือง การปกครอง
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๒.๕ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ 
(๒๕๔๕, หน้า ๗๘) 

การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของ
ชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุม
โดยตรงจากประชาชน 

ปัทมา สูบก าปัง 
(๒๕๕๔, หน้า ๑๘) 
 
 
 
 
 
 
 

การ เปิ ด โอ ก าส ให้ ป ระช าช น มี สิ ท ธิ ใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้
และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจทั้งในขั้นตอนการ
ริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลตาม
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 นโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
 
วิวัฒนาการของรัฐและการปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถจัดแบ่งลักษณะ

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนได้ ๓ รูปแบบคือ 
 ๑. รูปแบบความสัมพันธ์แบบผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง (Ruler and Ruled) โดยที่
วิวัฒนาการของรัฐและการปกครองนับแต่สมัยกรีก โดยเฉพาะนครรัฐเอเธนส์ถือว่าชาวกรีกเป็น
พลเมืองที่สามารถใช้สิทธิทางการเมืองโดยตรง แต่เมื่อประชาชนมีจ านวนมากข้ึน รูปแบบการปกครอง
ได้เปลี่ยนโดยเป็นการให้อ านาจกับผู้ปกครองมีอ านาจเด็ดขาด ซึ่งเริ่มตั้งแต่สมัยจักรวรรดิ์โรมันแล้วเข้า
สู่ยุคกลางที่ถูกครอบง าโดยศาสนจักร ต่อมาพวกปัญญาชนก็พาออกจากยุคกลาง หรือยุคมืดสู่ยุคฟ้ืนฟู
และยุคแห่งแสงสว่าง เมื่อเกิดรัฐ-ชาติ (Nation-state) ขึ้นในยุโรปราวคริสต์ศตวรรษที่  ๑๗ ท าให้
อ านาจในการปกครองรัฐได้เปลี่ยนมือจากพระสันตะปาปา (Pope) มาสู่กษัตริย์ (King) ซึ่งลักษณะ
การปกครองแบบนี้ฐานะของผู้ปกครองมีเหนือกว่า และส าคัญกว่าผู้ถูกปกครองเป็นอย่างมาก 
ผู้ปกครองเป็นผู้ชี้น าให้ประชาชนในฐานะผู้ถูกปกครองต้องปฏิบัติตาม ถ้าผู้ปกครองท าเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชนเป็นที่ตั้งก็ได้ชื่อว่าเป็นการปกครองแบบราชาธิปไตย (Absolute Monarchy) 
ในทางตรงกันข้ามหากการปกครองเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นการ
ปกครองแบบทรราชย์ (Tyranny) ระบบการปกครองดังกล่าวประชาชนแทบไม่มีส่วนร่วมทางการ
เมืองเลย 

๒. รูปแบบความสัมพันธ์แบบการปกครองโดยผู้แทน (Representative Government) 
หลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส าคัญๆ ได้แก่ การปฏิวัติในอังกฤษเมื่อ ค.ศ. ๑๖๘๘ การ
ปฏิวัติในอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. ๑๗๗๖ และการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. ๑๗๘๙ มีผลท าให้กระแสของ
ลัทธิประชาธิปไตยได้แพร่หลายไปยังรัฐต่างๆ ในทุกภูมิภาคของโลก ส่งผลต่อการท าลายศูนย์กลาง
การควบคุม และการผูกขาดอ านาจของรัฐของบุคคลหรือคณะบุคคล ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับประชาชนแบบ “ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง” เปลี่ยนมาเป็นแบบการปกครองระบอบผู้แทน 
(Representative Government)  

สาระส าคัญของความสัมพันธ์แบบการปกครองโดยผู้แทน คือ อ านวจรัฐที่เรียกกันว่า 
อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) นั้นเป็นของประชาชน (Popular Sovereignty) แต่ประชาชนไม่
สามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยตรงดังเช่นสมัยนครรัฐเอเธนส์ เนื่องจากมีจ านวนประชากรมากขึ้น 
จึงต้องมีการมอบอ านาจอธิปไตย ซึ่งเป็นของประชาชนให้กับตัวแทนเป็นผู้ใช้อ านาจแทนประชาชนจึง
เรียกว่า “ผู้แทนราษฎร” ลักษณะส าคัญของการปกครองโดยผู้แทน ประกอบด้วย ๑) ประชาชนมอบ
อ านาจอธิปไตยของตนให้ตัวแทนไปใช้แทนตน ๒) การมองอ านาจอธิปไตยต้องผ่านกระบวนการ
เลือกตั้ง (Election) ภายใต้ระบบการแข่งขัน (Compettition) ๓) ตัวแทนของประชาชนมีอ านาจ
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จ ากัดตามที่กฎหมาย (รัฐธรรมนูญ) ก าหนดไว้เท่านั้น ๔) เป็นการมอบอ านาจให้กับผู้แทนอย่างมี
เงื่อนไขหากผู้แทนใช้อ านาจนอกขอบเขตของกฎหมายใช้อ านาจโดยพลการหรือบิดเบือนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน ประชาชนเจ้าของอ านาจอธิปไตยย่อมเรียกคืนอ านาจได้ อย่างไรก็ดี การปกครอง
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยระบบผู้แทนที่เกิดขึ้นในสังคมต่างๆ ย่อมมีข้อบกพร่องและจุดอ่อนอยู่
หลายประการ มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไร้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขาดความเชื่อมั่นศรัทธา
ของประชาชน เช่น มีค ากล่าวว่า การปกครองของนายทุนหรือคนกลุ่มน้อยสามารถผูกขาดอ านาจ 
เป็นต้น 

๓. รูปแบบความสัมพันธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participative Politics) ความ
ล้มเหลวของระบบประชาธิปไตย โดยผู้แทนได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อการพัฒนาการเมือง การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นักวิชาการจึงได้เสนอทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหาและจุดอ่อนของระบบ
ประชาธิปไตยโดยผู้แทน โดยการเสนอระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมาทดแทน หลักการส าคัญ
ของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมยึดหลักพ้ืนฐานที่ว่า  ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
ประชาชนสามารถใช้อ านาจได้เสมอแม้ว่าได้มอบอ านาจให้กับผู้แทนของประชาชนไปใช้ในฐานะที่เป็น 
“ตัวแทน” แล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็สามารถเฝ้าดู ตรวจสอบ ควบคุม และแทรกแซงการท าหน้าที่
ของตัวแทนของประชาชนได้เสมอ โดยสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ ๔ ลักษณะคือ 

๓.๑ การเรียกคืนอ านวจโดยการถอดถอนหรือปลดออกจากต าแหน่ง (Recall) เป็น
การควบคุมการใช้อ านาจของผู้แทนประชาชน ในการด ารงต าแหน่งทางการเมืองแทนประชาชนหาก
ปรากฏว่าผู้แทนของประชาชนใช้อ านาจในฐานะ “ตัวแทน” มิใช่เป็นไปเพ่ือหลักการที่ถูกต้องหรือเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่แท้จริง ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นการใช้อ านาจโดยมิชอบ โดยทุจริต หรือเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยสามารถเรียกร้องอ านาจที่ได้รับ
มอบไปนั้นกลับคืนมา โดยการถอดถอนหรือปลดออกจากต าแหน่งได้ 

๓.๒ การริเริ่มเสนอแนะ (Initiatives) เป็นการทดแทนการท าหน้าที่ของผู้แทนของ
ประชาชน หรือเป็นการเสริมการท าหน้าที่ของตัวแทนประชาชน ประชาชนสามารถเสนอแนะนโยบาย 
ร่างกฎหมาย รวมทั้งมาตรการใหม่ๆเองได้ หากว่าตัวแทนของประชาชนไม่เสนอหรือเสนอแล้วแต่ไม่
ตรงกับความต้องการของประชาชน 

๓.๓ การประชาพิจารณ์ (Public Hearings) เป็นการแสดงออกของประชาชนใน
การเฝ้าดู ตรวจสอบ และควบคุมการท างานของตัวแทนของประชาชน ในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือ
ฝ่ายบริหารเตรียมออกกฎหมาย หรือก าหนดนโยบายหรือมาตรการใดๆก็ตาม อันมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ หรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนในฐานะเจ้าของอ านาจอธิปไตยสามารถที่จะ
เรียกร้องให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงและผลดีผลเสีย ก่อนการออกหรือบังคับใช้กฎหมาย นโยบาย หรือ
มาตรการนั้นๆ ได ้
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๓.๔ การแสดงประชามติ (Referendum or Plebisite) ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย
ส าคัญ หรือการออกกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
อย่างมาก เช่น การขึ้นภาษี การสร้างเชื่อนหรือโรงไฟฟ้า ฯลฯ ประชาชนในฐานะเจ้าของอ านาจ
อธิปไตย สามารถเรียกร้องให้รัฐรับฟังมติของประชาชนเสียก่อนที่จะตรากฎหมาย หรือด าเนินการ
ส าคัญๆ โดยการจัดให้มีการลงประชามติ เพ่ือถามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ อันเป็นการ
ตัดสินใจขั้นสุดท้าย 
 การเรียกกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีการใช้ค าที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจท าให้
เกิดความสับสนหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ในที่นี้จึงขอยกตัวอย่างค าเฉพาะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพ่ือให้ทุกคนได้เข้าใจร่วมกัน๓๑ เช่น การเสวนาหาทางออก (Deliberative Dialogue) 
เวทีประชาชน (Public Discussion Forum หรือ Public Forum) การบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Governance) ประชาพิจารณ์  (Public Hearing) การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานโดยภาคประชาชน (People's Audit) ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Democracy) ภาคประชาสังคม (Civil Society) เป็นต้น สิ่งที่ต้องกล่าวถึงในล าดับต่อไปคือเรื่องของ
การวัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบว่าวิวัฒนาการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในสังคมปัจจุบันนั้น มีความก้าวหน้าไปในระดับใด โดยมีรายละเอียดของการจ าแนกระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเริ่มจากระดับการเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุดถึงระดับการเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น ดังนี้๓๒ 

ระดับที่ ๑ การให้ข้อมูลข่าวสาร : การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐเป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนน้อยที่สุด  ซึ่งเป็นสิทธิ
พ้ืนฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่
ในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ รูปแบบการมีส่วน
ร่วมในลักษณะนี้ เช่น การจัดท าสื่อเผยแพร่ การพาชมสถานที่จริง การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (open 
houses) และ website Inform 

ระดับที่ ๒ การปรึกษาหารือ (Consult) : การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น ประชาชนมีบทบาทในฐานะการ

                                                           
๓๑บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และคณะ , รายงานการศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด, 
๒๕๕๔), หน้า ๑๘. 

๓๒ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ, ค าเฉพาะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=2&content_id=337 [๑๒ 
เมษายน ๒๕๖๓]. 
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ให้ข้อมูลการตัดสินใจเป็นของหน่วยงานภาครัฐรูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้  เช่น การส ารวจ
ความคิดเห็น และการประชุมสาธารณะ 

ระดับที่ ๓ การให้เข้ามามีบทบาท (Involve) : การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมท างานตลอดกระบวนการตัดสินใจ หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผน
โครงการ และวิธีการท างานโดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบอ านวยความสะดวก ยอมรับการ
เสนอแนะ และการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้มักด าเนินการในรูปแบบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ระดับที่ ๔ การสร้างความร่วมมือ (Collaborate) : การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในระดับสูง โดยประชาชนและภาครัฐจะท างานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ เช่น 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชน คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน 

ระดับที่  ๕ การให้อ านาจแก่ประชาชน (Empower) : เป็นระดับที่ ให้บทบาทแก่
ประชาชนในระดับที่สูงสุด เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ รัฐจะด าเนินการตามการตัดสินใจนั้น 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้  เน้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของด าเนินภารกิจ และ
ภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้ เช่น การลงประชามติ 
และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยกระบวนการประชาคม 

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนของการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีระดับของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนค่อนข้างมาก คือ เรื่องของการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ
ของตนเองในการแสดงความเห็นในการเลือกผู้แทน เพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหาร
ประเทศ โดยการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนั้นประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมแบ่ง
ออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนการเลือกตั้ง อาทิ การตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตนเองว่าเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งหรือไม่ การศึกษาประวัติผู้สมัคร การฟังปราศรัยของพรรคการเมือง  ช่วงระหว่างการเลือกตั้ง 
อาทิ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การติดตามการนับคะแนน การแจ้งเหตุ หากพบเหตุการณ์ผิดปกติ 
และช่วงหลังการเลือกตั้ง อาทิ การติดตามตรวจสอบการท างานของผู้แทนที่เราเลือก การแสดงพลัง
กลุ่มถอดถอนนักการเมือง จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่มีความ
ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เป็นอย่างดี  นอกจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเรื่องของการเลือกตั้งแล้ว ยังมีเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้วิจัยขอยกตัวอย่าง
กฎหมายอ่ืนๆ นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เรื่องต่างๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ อาท ิ 



๓๙ 
 

- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้มีการบัญญัติให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน ๒ กรณี คือ การรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในการวางและ
จัดท าผังเมืองรวม ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง และการรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในการวางแผน
และจัดผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๓๓ ซึ่งทั้งสองกรณีกฎหมายก าหนดให้มีการโฆษณาให้ประชาชน
ทราบ และจัดการประชุมเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องที่  โดยการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนสามารถท าได้ ๒ วิธี คือ การแสดงข้อคิดเห็นด้วยวาจา (กระท าได้ในวันประชุม) และการ
แสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือ (กระท าได้ทั้งก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และภายหลังการ
ประชุม) โดยในส่วนผลของการรับฟังความคิดเห็นจะมีการน าข้อคิดเห็นไปประกอบการพิจารณา
ตัดสินโดยองค์กรผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗ ว่า 
การจัดท าแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และมาตรา 
๓๗ ก าหนดให้มีการจัดประชุมเจ้าของที่ดินภายในแนวเขตแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือสอบถาม
ความสมัครใจในการด าเนินการจัดรูปที่ดิน 

- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ ก าหนดให้การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ
หรือกิจการหรือการด าเนินการของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งวิธีการรับฟังความคิดเห็น หน่วยงานจะเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ โดยวิธีการที่ก าหนดคือ
การให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ การจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ ๓ ช่องทาง คือ ไปรษณีย์, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
และโทรสาร  

นอกจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายฉพาะจะได้มีการบัญญัติ
เกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้แล้วก็ตาม แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทย
ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็นการเฉพาะ เริ่มต้นจากระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น
ระเบียบที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยกระบวนการประชา
พิจารณ์ ซึ่งจะด าเนินการประชาพิจารณ์ในปัญหาส าคัญของชาติที่มีข้อโต้เถียงหลายฝ่าย ส าหรับเป็น
แนวทางประกอบการตัดสินใจของรัฐในการด าเนินงานอันมีผลกระทบต่อประชาชน ต่อมากฎหมาย
ดังกล่าวได้ถูกยกเลิกเนื่องจากก าหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีประชาพิจารณ์
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เพียงอย่างเดียว ซึ่งวิธีการดังกล่าวเหมาะสมกับบางสถานการณ์เท่านั้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
หลักการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักสากลเกี่ยวกับการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน จึงได้เกิด “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘” ขึ้น ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไว้ โดยให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐให้
ประชาชนได้รับทราบ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยก าหนดวิธีการ ได้แก่  

๑) การส ารวจความคิดเห็นซึ่งอาจท าโดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล การเปิดให้แสดง
ความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
โครงการ การสนทนากลุ่มยอย  

๒) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจท าโดยการประชาพิจารณ์ การอภิปรายสาธารณะ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลขาวสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องหรือมีสว่นได้เสีย  

๓) วิธีอ่ืนที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด ในการนี้ผู้วิจัยขอยกตัวอย่าง
โครงการที่มีการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบดังกล่าว เช่น โครงการ
ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (๕๐๐ กิโล
โวลต์ บางสะพาน ๒ - สุราษฎร์ธานี ๒ วงจรที่ ๓ และ ๔ (ช่วงเข้าสถานีไฟฟ้าย่อยสุราษฎร์ธานี ๒) 
วงเงิน ๖๓,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้
ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ โดยใช้วิธีการประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย  กิจกรรมอ านวยความ
ปลอดภัยทางถนน งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๓ 
ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนเมืองเก่า - ดอนโก ที่ กม.๑๖+๘๓๔ วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบคือแขวงการทางสุโขทัย ได้ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นฯ โดยใช้วิธีการประชาพิจารณ์  

จากการศึกษาระเบียบดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีสถานะเป็นเพียงกฎหมายของฝ่ายบริหารจึง
ไม่อาจให้เป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้เท่าเทียมกับพระราชบัญญัติ  อีกทั้งในส่วน
เนื้อหาของตัวระเบียบเองก็อาจน าไปสู่ปัญหาในทางปฏิบัติ ได้แก่ ปัญหาในการใช้ดุลยพินิจของ
หน่วยงานรัฐในการริเริ่มให้มีการจัดการรับฟังความคิดเห็นก่อนอนุมัติโครงการ ปัญหาการใช้ดุลยพินิจ 
ของหน่วยงานรัฐในการเลือกรูปแบบของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เหมาะสม  ปัญหา
ความเป็นกลางของหน่วยงานที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปัญหาการน าผลสรุปของ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานรัฐ  อีกทั้ง
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รูปแบบวิธีการของการรับฟังความคิดเห็นที่มีการด าเนินการส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของการจัดประชุม 
และส่วนใหญ่เจ้าของโครงการจะเป็นผู้ให้ข้อมูลมากกว่าที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างจริงจัง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในปัจจุบันจึงเป็นเพียงรูปแบบเชิง
สัญลักษณ์ที่หน่วยงานต้องจัดให้มีตามระเบียบ แต่ผลของการรับฟังความคิดเห็นยังไม่ปรากฎชัดว่ามี
การน าไปด าเนินการอย่างไร  

แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าการใช้ค าในเรื่องของการมีส่วนร่วมมีหลายค าที่ถูก
น ามาใช้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) Public Opinion, 
Public Consultation เป็นต้น ซึ่งยังคงมีความสับสนว่าแต่ละถ้อยค ามีความแตกต่างของการน าไปใช้
อย่างไร แต่ส าหรับผู้วิจัยแล้ว Public Hearing น่าจะหมายถึงการรับฟังความคิดเห็นมากกว่าจะ
หมายถึงการประชาพิจารณ์ ทั้งนี้ คงต้องมีการศึกษาในเรื่องนี้ต่อไปเพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าควรน า
ถ้อยค าใดมาใช้กับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละรูปแบบ เพ่ือให้สื่อความหมายได้
อย่างชัดเจนมากขึ้น 

สรุปได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน สิ่งส าคัญที่หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการคือ ท าอย่างไรที่จะให้การจัดรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเป็นรูปแบบที่ง่ายและเน้นการให้ประชาชนได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง จริงๆ แล้วการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สิ่งที่ เราต้องการคือความเห็นของ
ประชาชน แต่ที่ผ่านมาการจัดรับฟังความคิดเห็นในประเทศไทยจะเป็นลักษณะของการจัดประชุม
แบบที่เป็นทางการใช้เวลาประมาณครึ่งวันถึงหนึ่งวัน และการประชุมก็จะเป็นลักษณะของการโต้ตอบ
กันระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับประชาชน ทั้งที่การจัดประชุมดังกล่าวเป็นการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เพราะฉะนั้นในเมื่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คือ ต้องฟังเสียงประชาชน 
รูปแบบในการ จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจึงควรด าเนินการแบบเรียบและมุ่งเน้นการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเป็นส าคัญ ซึ่งจะท าให้หน่วยงานของรัฐได้รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และน าความเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และหลักการส าคัญที่หน่วยงานที่จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นต้องค านึงถึง คือ “การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ยึดประชาชนเป็นหลัก” ส่วนรูปแบบของการ
จัดนั้นให้ยึดกฎหมายเป็นหลักโดยในที่นี้กฎหมายก าหนดไว้อย่างไรก็ด าเนินการไปอย่างนั้น เช่น 
ก าหนดให้มีการจัดประชุม การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ หรือทางเว็บไซด์ เป็นต้น ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องก็ด าเนินการไปตามรูปแบบที่กฎหมายก าหนด แต่วิธีการที่ด าเนินการภายใต้รูปแบบแต่ละ
รูปแบบนั้น จะต้องมุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นส าคัญ และหลักการส าคัญที่
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องควรต้องตระหนักในกระบวนการต่างๆ ของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี ้
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๑. ต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
อย่างละเอียดและเป็นไปด้วยความโปร่งใส และต้องไม่มีการปิดบังข้อมูลที่ประชาชนควรต้องรู้เพ่ือ
น ามาประกอบการตัดสินใจ เพ่ือให้การจัดรับฟังความคิดเห็นเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเมื่อให้
ข้อมูลโดยละเอียดแล้ว ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องจะมีบทบาทหน้าที่เพียงเป็นผู้ฟัง และจดบันทึกความเห็นเหล่านั้นไว้ เพ่ือน าเสนอต่อผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจพิจารณา โดยที่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเจ้าหน้าที่จะต้องไม่โต้แย้ง 
หรือตอบโต้ หรือชี้แจงในระหว่างที่มีการรับฟังความคิดเห็น มิเช่นนั้นจะกลายเป็นการพยายามที่จะ
โน้มน้าวประชาชนให้เห็นด้วยกับสิ่งที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะไม่
เป็นไปตามหลักของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒. ต้องไม่น าความเห็นของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการมาเป็นเหตุท าให้โครงการ
ล่าช้า กล่าวคือ ในการจัดรับฟังความคิดเห็นก็ยิ่งที่จะต้องมีทั้งความเห็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
และเมื่อมีคนไม่เห็นด้วย ผู้รับผิดชอบจะยังคงไม่ด าเนินการโครงการจนกว่าการจัดรับฟังความเห็นนั้น
จะมีคนเห็นด้วยหมดทุกคนจึงจะด าเนินโครงการต่อได้ ซึ่งเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้การด าเนิน
โครงการล่าช้า แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เพราะในการรับฟังความคิดเห็นย่อมมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่เจ้าหน้าที่
เพียงมีหน้าที่น าความเห็นเหล่านั้นมาเสนอต่อผู้มีอ านาจในการตัดสินใจและวางแผนในการแก้ไข
ปัญหาเท่านั้น ไม่ใช่ว่าการจัดรับฟังความคิดเห็นทุกคนต้องเห็นด้วยจึงจะด าเนินการต่อได้ 

๓. ต้องเข้าใจรูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ชัดเจนเนื่องจาก
ค าศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายค า ซึ่งค าเหล่านั้นมีความหมายบ่ง
บอกถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนแตกต่างกันไป เช่น การรับฟังความคิดเห็นของ
ป ระช าช น  (Public Hearing) ก า รป ระช า พิ จ ารณ์  (Public Opinion) ก า รล งป ระช าม ติ 
(Referendum) เป็นต้น ซึ่งรูปแบบและวิธีการในแต่ละกระบวนการ รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้ก็มีความ
แตกต่างกัน อาทิ การลงประชามติ (Referendum) จัดเป็นกระบวนการหนึ่งของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การลงประชามติไม่ต้องการความเห็นของประชาชนว่ามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 
อย่างไร แต่การลงประชามติต้องการรู้เพียงแค่เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย หรือ รับ - ไม่รับ อันเป็นผลจาก
การลงประชามติ เพราะฉะนั้นจะเลือกใช้วิธีการไหนอย่างไรต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนก่อน เพ่ือให้
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการได้จากกระบวนการ
การมีส่วนรวมของประชาชน  

๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง จะต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าเพราะเหตุใดจึงต้องการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มาก
ที่สุด เนื่องจากหลักประชาธิปไตยแต่เดิมทุกคนจะมีส่วนร่วมได้โดยตรง และเมื่อจ านวนคนเพิ่มมากข้ึน
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จึงปรับเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่อาศัยการเลือกตั้งเลือกบุคคลที่ประชาชนเลือกเข้าไป
ท าหน้าที่ในสภา แต่อ านาจอธิปไตยที่แท้จริงยังเป็นของประชาชนอยู่ ดังนั้นประชาชนจึงมีความชอบ
ธรรมอย่างเต็มที่ที่จะต้องมีส่วนร่วมของระบบการเมืองการปกครอง ทั้งมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
และส่วนร่วมอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดให้มีนั่นเอง  

จากหลักการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เมื่อน ามาสู่การบัญญัติเป็นสาระส าคัญไว้ใน
รัฐธรรมนูญจะพบว่า รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมาโดยตลอดตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกจนมาถึงปัจจุบันคือการให้ประชาชนเลือก
ผู้แทนราษฎร แต่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมากจะเริ่มตั้งแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ถือว่าเป็นยุคแรกของ 
“ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีสาระส าคัญในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิ เสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
เพ่ิมข้ึน ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยค านึงถึง
ความคิดเห็นของประชาชนเป็นส าคัญ โดยได้มีการบัญญัติในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยใน
เรื่องของการมีส่วนร่วม หน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ 
มีการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง
มากขึ้น และประชาชนเรียนรู้ที่จะใช้การมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ โดยสันติวิธี 

๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะมีบทบัญญัติในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของชนชาว
ไทย ในเรื่องของการมีส่วนร่วม หน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
เรื่องต่างๆ แล้ว ได้มีการเพ่ิมบทบัญญัติหมวด ๗ ว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของ
ประชาชน เพ่ือให้สิทธิแก่ประชาชนในกระบวนการทางเมือง 

๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองสิทธิของประชาชนไว้มากมาย มีสิทธิในหลายประเด็นที่ได้รับการรับรองไว้ไม่
ต่ ากว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ และได้มีการก าหนดช่องทางที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการ
ใช้สิทธิทางตรงตามที่บัญญัติไว้ในหลายมาตรา นอกจากสิทธิโดยตรงแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยัง
ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอีกหลายเรื่อง และมีประเด็นที่
น่าสนใจที่ได้มีการบัญญัติไว้คือรัฐมีหน้าที่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อยใน  ๔ 
ประเด็น คือ 
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๓.๑ มาตรา ๕๘ วรรคแรก บัญญัติว่า “การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต
ให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่าง
รุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและ
ชุมชนที่เก่ียวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ 

๓.๒ มาตรา ๖๕ วรรคสอง บัญญัติว่า “การจัดท าการก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่
จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย” 

๓.๓ มาตรา ๗๗ วรรคสอง บัญญัติว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึง
จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป” 

๓.๔ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง บัญญัติว่า “หนังสือสัญญาอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง 
ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าให้
ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด หรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติ วรรคสาม บัญญัติว่า “ให้มีกฎหมายก าหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จ าเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญา
ตามวรรคสามด้วย” 

นอกจากนี้ มาตรา ๗๘ ได้บัญญัติให้รัฐด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติ 
และระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวม
ตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน จะ
เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นอันมาก และเนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการหนึ่งที่ให้
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ประชาชนได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอันแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย ผู้วิจัยจึงเสนอ
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยยึดตามการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี ๒.๖ สรุปแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการมีส่วนร่วม 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
(๒๕๕๔, หน้า ๑๘) 

การเรียกกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีการใช้
ค าที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจท าให้เกิดความสับสนหรือความ
เข้าใจที่ไม่ตรงกัน ในที่นี้จึงขอยกตัวอย่างค าเฉพาะเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้ทุกคนได้เข้าใจร่วมกัน  
เช่น การเสวนาหาทางออก (Deliberative Dialogue) เวที
ป ร ะ ช าช น  (Public Discussion Forum ห รื อ  Public 
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Forum) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Governance) ป ระช าพิ จารณ์  (Public Hearing) ก าร
ตรวจสอบผลการด าเนินงานโดยภาคประชาชน (People's 
Audit) ป ระชาธิป ไตยแบบมี ส่ วนร่ วม  (Participatory 
Democracy) ภาคประชาสังคม (Civil Society) เป็นต้น 

ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนา
ระบบราชการ 
(๑๒ เมษายน ๒๕๖๓) 

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมี ๕ ระดับ
ได้แก่ ระดับที่ ๑ การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนน้อยที่สุด  

ระดับที่  ๒ การปรึกษาหารือ (Consult) : การให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ความรู้สึก 
และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ระดับที่ ๓ การให้
เข้ามามีบทบาท (Involve) : การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมท างานตลอดกระบวนการตัดสินใจ  หรือ
เกี่ยวข้องในกระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผน
โครงการ และวิธีการท างานโดยหน่วยงานภาครัฐ ระดับที่ ๔ 
การสร้างความร่วมมือ (Collaborate) : การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับสูง  

 
 
๒.3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้หลายประการด้วยกัน ซึ่งได้แก่ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหม่ในเรื่องแนวนโยบายแห่งรัฐ, การมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญใหม่ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การมีส่ วนร่วมของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญใหม่ในเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ, การมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญใหม่ในเรื่องการป้องกันการทุจริต, การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหม่ใน
เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา, การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหม่ในเรื่องการ
พิจารณาร่างกฎหมาย, การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหม่ในเรื่องสิทธิริเริ่มเสนอร่าง
พระราชบัญญัติ, การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหม่ในเรื่องการตรวจสอบกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหม่ในเรื่อง
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การปกครองส่วนท้องถิ่น, การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหม่ในเรื่องการปฏิรูปประเทศ, 
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหม่กับสิทธิในสวัสดิการของรัฐ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหม่ในเรื่องกระบวนการเลือกตั้ง และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ซึ่งมีหัวข้อย่อยอีกหลายประการ ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งในเรื่องท าไมต้องมีการตรวจสอบการเลือกตั้ง, 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งในเรื่ององค์กรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง,  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งในเรื่องการตรวจสอบการเลือกตั้งมีการ
ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่อย่างไร, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งใน
เรื่ององค์กรเอกชนคือใคร, การมีส่วนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งในเรื่องบทบาท
และภารกิจขององค์กรเอกชน, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งในเรื่อง 
องค์กรเอกชนจะท าการตรวจสอบการเลือกตั้งได้ในช่วงเวลาใด เป็นต้น๓๓ ซึ่งการมีส่วนร่วมเหล่านี้เป็น
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกในการดูแลสอดส่อง
กระบวนการท างานของรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องแนวนโยบาย

แห่งรัฐ 
มีส่วนร่วมทางการเมืองที่น่าสนใจประการหนึ่งที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

ที่นอกเหนือจากการให้ประชาชนใช้อ าานาจผ่านตัวแทนแล้วยังมุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ตามแนวคิดของ “การเมืองแนวใหม”นั่นก็คือ พยายามให้ประชาชนได้มีบทบาทส าคัญในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองโดยตรง ดังปรากฏในหมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มีอยู่ข้อหนึ่งที่กล่าวว่ารัฐพึง
ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดท าาบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  การตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐของนักการเมืองและข้าราชการ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมตลอดทั้งการ
ตัดสินใจทางการเมืองที่ส าาคัญ และเรื่องอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนจึงนับเป็น
เรื่องที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ที่รัฐธรรมนูญที่ถือเป็นกฎกติกาสูงสุดในการบริหารประเทศ ได้ให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่รัฐบาลต้องถือเป็นนโยบายที่จะต้องด าเนินการตาม
รัฐธรรมนูญ 

                                                           

 ๓๓ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง (กกต), สาระน่ารู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ชุด การมีส่วนร่วมและ
การตรวจสอบการเลือกตั้ง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๖๐), หน้า ๑๑-๒๓. 
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 ๒ . การ มีส่ วน ร่ วมของประชาชนตามรั ฐธรรมนูญ  พ .ศ . ๒๕ ๖ ๐  ใน เรื่ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในกรณีที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมใดๆ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วน
ได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มี
การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัด
ให้มารับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบของชุมชนและประชนที่
เกี่ยวข้องก่อน และต้องน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตด้วย ถ้ามีผลกระทบเกิดขึ้น 
รัฐต้องเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่าง
เป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้ให้ความส าาคัญในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ที่จะมีการด าเนิน
โครงการนั้น จึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่นั้นได้มีโอกาสรับฟังข่าวสารข้อมูล ให้สามารถแสดง
ความเห็นต่อโครงการเหล่านั้น และรัฐต้องตอบปัญหาหรือข้อสงสัยของประชาชนให้ได้ หรือจะมีการ
เยียวยาอย่างไร 
 ๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
 ในรัฐธรมนูญฉบับใหม่ ได้กล่าวถึงรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะในความ
ครอบครองของทางราชการที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ  หรือเป็นความลับของทาง
ราชการ การที่รัฐธรรมนูญให้สิทธิแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารทางราชการนั้นได้
โดยสะดวกเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการตวจสอบการท างานของ
รัฐได้โดยตรง ทั้งนี้ก็เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใสซึ่งการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการโดยง่ายนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยกันป้องกันและระงับยับยั้งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐในโครงการพัฒนาต่างๆ  ของรัฐที่จะลงไปสู่
ประชาชน ให้ได้รับผลจากโครงการอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกิดความคุ้มค่า  และมีธรรมาภิบาล  
ไม่เหมือนอย่างในอดีตที่โครงการของรัฐมีทั้งกินตามน้ า กินทวนน้ า การเรียกกินเงินใต้โต๊ะอย่างที่พวก
เราเคยได้ยินกันมา จนกระทั่งมีผู้เปรียบให้เห็นว่าโครงการของรัฐเปรียบได้กับแท่งไอศกรีมที่กว่าจะลง
ไปถึงชาวบ้านก็เหลือแต่ไม้กับความหวานที่ติดอยู่กับไม้ไอศกรีมเท่านั้น ส่วนเนื้อไอสกรีมละลายไป
ระหว่างทางจนหมดไม่เหลือตกไปถึงชาวบ้านแม้แต่น้อย ดังนั้นการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบด้วยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จึงเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็น 
 ๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องการป้องกันการ
ทุจริต 
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 เรื่องของการทุจริตในบ้านเมืองนับเป็นเรื่องส าคัญ และเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานาน
ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐ โดยผู้มีอ าานาจทางการเมืองหรือโดยหน่วย
ราชการที่เป็นผู้ใช้งบประมาณนั้นโดยตรงในรูปของโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ลงสู่ประชาชน หลายคดี 
ถูกชี้มูลความผิดโดยส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ ป.ป.ช.และหลายคดีถูกศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด าารงต าแหน่งทางการเมืองตัดสินพิพากษาลงโทษจ าาคุก ภาพลักษณ์การทุจริต
ในประเทศไทยจึงเป็นที่จับตามองของต่างประเทศท าให้ขาดความน่าเชื่อถือในเรื่องของความโปร่งใส 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จึงก าหนดให้รัฐต้องใช้มาตรการและกลไกเพ่ือขจัดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการทุกรูปแบบ ให้มีกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  เช่น
การคุ้มครองพยาน เป็นต้น หรือให้การสนับสนุนการรวมตัวกันของประชาชนเป็นเครือข่ายภาค
ประชาชนเพ่ือการป้องกันการทุจริต กิจกรรมในโรงเรียนโตไปไม่โกง เยาวชนค่ายอาสาป้องกันการ
ทุจริต รวมถึงสนับสนุนให้องค์กรเอกชนเข้าร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง เป็นต้น 
 ๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา 
 เดิมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงส่วนหนึ่งกับกับการแต่งตั้ง
โดยตรงอีกส่วนหนึ่งมีปัญหามาก เพราะที่มาจากการเลือกตั้งเกือบทั้งหมดจะอิงกับพรรคการเมือง
เพราะต้องหาเสียง ต้องใช้หัวคะแนนการเมืองแทรกแซงได้ แต่ถ้ามาจากการแต่งตั้งก็ถูกกล่าวหาว่า
ขาดความยึดโยงกับประชาชน ดังนั้น ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จึงเปลี่ยนวิธีการเลือก สว. ใหม่ โดยให้
มาจากการเลือกกันเองของประชาชนพลเมืองผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  หรือมี
สถานะต่างๆ จากทุกกลุ่มที่หลากหลายอาชีพ วิธีการเลือก ส.ว.เช่นนี้  จึงเป็นการเปิดกว้างให้
ประชาชนพลเมืองทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการเลือกโดยสะดวก ให้มีส่วนร่วมโดยตรงในการ
ใช้อ านาจอธิปไตย ให้มีการเลือกไขว้กลุ่มกันเพ่ือป้องกันการรวมหัวกันทั้งในระดับอ าาเภอ จังหวัด 
และระดับประเทศ วิธีการดังกล่าวนี้ จะช่วยให้ประชาชนพลเมืองทุกสาขาอาชีพมีโอกาสที่จะมีตัวแทน
ในสาขาอาชีพตน มาท าาหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรให้มีความ
รอบด้านมากขึ้น เพราะเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หรือเคยท าางานในด้าน
ต่างๆจากกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายในสังคมมาก่อนนั่นเอง 
 ๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องการพิจารณา
ร่างกฎหมาย 
 ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ได้กล่าวถึงว่า ในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนที่
เกี่ยวกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็น
ว่ามีสาระส าาคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ หรือทุพพลภาพ ซึ่งเป็น
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ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในข้อบังคับฯนั้นได้ระบุว่าต้องให้บุคคลประเภทดังกล่าวนี้หรือผู้แทนองค์กร
เอกชนที่ท าางานเกี่ยวกับบุคลประเภทนั้นโดยตรง ร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญท้ังหมดและในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ ต้องก าหนดให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมาธิการวิสามัญ
ทั้งหมด จะเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางนิติ
บัญญัติด้วยอีกหนทางหนึ่ง 
 ๗. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องสิทธิริเริ่มเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ 
 เมื่อพูดถึงกระบวนการนิติบัญญัติ นั้นหมายถึง การริเริ่มเสนอกฎหมายการพิจารณาให้
ความเห็นชอบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การลงพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์  
และการประกาศใช้บังคับกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ได้ก าหนดให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีสิทธิใน
การริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ ดังนี้ คือ ๑. คณะรัฐมนตรี หรือ ๒. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จ าานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน หรือ ๓. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ าานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายได้ในหมวดที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวดว่าด้วยหน้าที่ของรัฐ 
แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างกฎหมายนั้น ประชาชนสามารถกระท าได้แต่จะต้องเป็น ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง คือ มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปและเสนอได้ในขั้นเริ่มแรกคือขั้นริเริ่มการเสนอกฎหมาย เท่านั้น  
 ๘. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องการตรวจสอบ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ได้ก าหนดไว้ว่าให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ มีอ านาจไต่สวนกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ด าารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าาแหน่งกรรมการในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีพฤติการณ์
ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อกฎหมาย และยังได้
ก าหนดเอาไว้อีกว่าถ้าหากกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีพฤติการณ์กระท าผิด
ดังกล่าวเช่นกัน ก็ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา จ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือ  ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหากรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ผู้ใดกระท าาผิดดังกล่าว โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตาม
สมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ากระท าการตามที่ถูกกล่าวหา ก็จะเสนอเรื่อง
ไปยังประธานศาลฎีกาเพ่ือตั้ง คณะผู้ไต่สวนอิสระ ไต่สวนหาข้อเท็จจริงต่อไป 
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 ๙. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 เมื่อพูดถึงเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น จุดมุ่งหมายส าคัญก็เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนใน
การปกครองตนเอง เป็นการกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมในการบริหารหรือด าาเนินกิจการขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพ่ือสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเอง เพราะการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จึงได้ก าหนด
สาระส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมถึงสร้าง
ช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดเช่นการจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นก่อนมีการด าเนินโครงการต่างๆหรืออาจจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 
 นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้อีกด้วย 
 ๑๐. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องการปฏิรูป
ประเทศ 
 ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จะมีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ที่ได้มีการก าหนด
หมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศไว้ด้วย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย 
สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ ดีและมีส่ วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้ก าหนดการปฏิรูปประเทศไว้ในหลายๆด้าและที่ส าคัญด้าน
หนึ่งที่ต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม คือการปฏิรูปด้านการเมือง ที่ต้องการให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุขมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ าานาจรัฐ 
รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกันและให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออก
เสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 
 ๑๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับสิทธิในสวัสดิการ
ของรัฐ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทุกคนที่เป็นเจ้าของประเทศ เป็นเจ้าของ
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อ าานาจอธิปไตย ดังนั้น ประชาชนทุกคนภายในรัฐจึงมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามบทบาท
หน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดระบบสวัสดิการต่างๆ เช่น การจัดระบบสวัสดิการด้านสาธารณสุขเพ่ือ
คุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน หากภาครัฐไม่สามารถด าเนินการในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่เป็นหน้าที่ของรัฐได้หรือด าเนินการอย่างไม่เป็นธรรม เช่น ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่สามารถเข้าถึง
ยาที่จ าเป็นในการรักษาเพราะมีราคาแพง เมื่อเห็นว่า เรื่องดังกล่าวมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น ซึ่งเรา
ในฐานะประชาชนจึงต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียกร้องความเป็นธรรมนั้นได้ ในเบื้องต้น
สามารถแจ้งข้อร้องทุกข์ได้ ณ ศูนย์บริการจัดการเรื่องราว ร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข หากด าเนิน
แล้วยังไม่สามารถแก้ไขได้ กฎหมายได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะให้รัฐด าเนินการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือเสนอเป็นร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรได้อีกช่องทางหนึ่ง 
 ๑๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องกระบวนการ
การเลือกตั้ง 
 เมื่อพูดถึงการเลือกตั้งนั้น คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นการไปหย่อนบัตรเลือกตั้งในวัน
เลือกตั้งเท่านั้น แท้จริงแล้วกระบวนการเลือกตั้งนั้นยังหมายรวมถึงห้วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง  วัน
เลือกตั้ง และช่วงหลังการเลือกตั้ง ดังนั้น ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง
ทุกขั้นตอนและท าให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม การมีส่วนร่วมห้วงเวลาก่อนการเลือกตั้งนั้น 
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม โดยการตรวจบัญชีรายชื่อว่าตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่  ตรวจสอบ
พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ฟังการปราศรัยนโยบายของผู้สมัครและพรรคการเมือง  ศึกษา
ประวัติผู้สมัคร เป็นต้น ในวันเลือกตั้ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้ง ติดตามการนับคะแนนร่วมเป็น
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ชักชวนเพ่ือนบ้าน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและกิจกรรมการมีส่วนร่วม
หลังการเลือกตั้ง สามารถกระท าได้โดย ติดตามผลการเลือกตั้ง ติดตามผลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ติดตาม
ตรวจสอบการท างานของผู้ได้รับเลือกตั้ง เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเราสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เลือกตั้งทุกขั้นตอน และเมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ก็จะเป็นแรงผลักดันให้การเมืองภาค
ประชาชนเข้มแข็งและช่วยท าให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองเพ่ิมข้ึนด้วย 
 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้ง 
 ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งในเรื่อง ท าไมต้องมีการ
ตรวจสออบการเลือกตั้ง 
 แม้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ นับแต่ปี ๒๕๔๐ มาจนถึง ฉบับปี ๒๕๕๐ จะให้ความส าคัญกับ
การ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และการตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐ อย่างไรก็ตามจุดอ่อนในการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวคือ การดเนินการไม่ต่อเนื่องและมักสนองตอบ
ต่อนโยบายของฝ่ายการเมืองมากกว่าที่จะค านึงถึงโอกาสที่ประชาชนพึงได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
และมากพอที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนได้ รวมทั้งเกิดความตระหนักที่จะไม่ไปละเมิด
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สิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม แม้ประชาชนจะมีการ
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง แต่ก็ให้ความส าคัญน้อยมากต่อการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง  
ในการเลือกตั้งตัวแทนทุกระดับ ทุกประเภท ยังมีการทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียงอยู่ กลไกตรวจสอบไร้
ประสิทธิภาพ สนามเลือกตั้งกลายเป็นตลาดทางการเมืองที่มีการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงระหว่างนัก
เลือกตั้งผู้ซื้อกับประชาชนผู้ขาย นักการเมืองทุจริตเข้ามาใช้อ านาจโกงกินคอร์รัปชัน จนดัชนีการ
ทุจริตพุ่งสวนทางกับคะแนนความโปร่งใสที่ลดลงต่ าลงตามล าดับ ขณะที่การตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐจากประชาชนนั้นมีน้อยมาก จนน ามาสู่ความขัดแย้งแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรง สาเหตุก็
เนื่องมาจากการทุจริตของนักการเมืองที่ขึ้นมาใช้อ าานาจรัฐโดยขาดการตรวจสอบอย่างมีคุณภาพทั้ง
จากภาครัฐด้วยกันเองและจากภาคประชนพลเมืองนั่นเอง 
 ๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งในเรื่อง องค์กรเอกชน
ตรวจสอบการเลือกตั้ง 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรรับผิดชอบการปฏิรูปการเมืองมี
หน้าที่สนับสนุนแก่หน่วยงานที่ให้การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ให้ความรู้และเผยแพร่ประชาธิปไตยแก่กลุ่มบุคคลต่างๆ รวมถึงการสร้างพลเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งเพ่ือให้ได้ผู้ที่จะมา
เป็นผู้แทนของประชาชนนั้นผ่านกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ล าพังส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองซึ่งเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มี
การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับชาติและระดับท้องถิ่น ถ้าจะบอกว่าตนเองจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริต
เที่ยงธรรมและมีความโปร่งใส ย่อมขาดความน่าเชื่อถืออย่างแน่นอนเพราะเป็นผู้จัดการเลือกตั้งและ
เป็นผู้ประเมินเอง ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมได้ร่วม
ตรวจสอบการเลือกตั้งจึงจะเป็นเครื่องยืนยันที่ดีของการจัดการเลือกตั้งในแต่ละครั้งว่ามีความสุจริต
และเที่ยงธรรมเพียงใดเพราะเป็นคนภายนอกที่จะให้การรับรองยืนยันผลการด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งของ กกต. 
 ๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งในเรื่อง การตรวจสอบ
การเลือกตั้งมีการก าหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่อย่างไร 
 การตรวจสอบการเลือกตั้งนั้นได้มีการก าาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่
ส่งเสริม สนันสนุนให้หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
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การเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกต. ก าหนด จะ
เห็นว่าอ านาจหน้าที่ของ กกต. ในส่วนนี้ได้มีการรับรองไว้ โดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ประชาชจะมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะมีส่วนร่วม ในการให้การศึกษา
เรียนรู้แก่พ่ีน้องประชาชน หรือการตรวจสอบการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นบทบาทที่มีความส าคัญอีกบทบาท
หนึ่งของภาคประชาชนหรือประชาสังคมนั่นเอง 
 ๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งในเรื่อง องค์กรเอกชนคือ
ใคร 
 อาจมีข้อสงสัยว่าเมื่อกล่าวถึงองค์กรเอกชนนั้นมีความหมายครอบคลุมเพียงใด บริษัทห้าง
ร้านต่างๆ กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนินิธิต่างๆ จะจัดเป็นองค์กรเอกชนด้วยหรือไม่ ในที่นี้จึงขอให้นิยาม
ความหมายของค าว่าองค์กรเอกชน ก็คือ ชมรมหรือกลุ่มบุคคล สมาคม มูลนิธิหรือองค์กรอย่างหนึ่ง
อย่างใด ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งก่อตั้งและด าเนินการโดยเอกชนซึ่งมีสัญชาติไทย
เป็นหลัก เพ่ือด าเนินกิจการอันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันโดยมิใช่เป็นการแสวงหาก าไร รายได้ หรือ
ผลประโยชน์มาแบ่งปันกันและมีความเป็นกลางทางเมือง คือไม่มีแนวคิดหรือพฤติการณ์ที่เอนเอียงไป
ทางกลุ่มการเมืองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ดังนั้นกรณีบริษัทห้างร้านต่างๆ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามความหมาย
ดังกล่าวเนื่องจากบริษัทห้างร้านเหล่านี้เป็นหน่วยทางธุรกิจที่แสวงหาก าไร รายได้หรือผลประโยชน์มา
แบ่งปันกัน ให้กับกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทนั่นเอง 
 ๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งในเรื่อง บทบาทและ
ภารกิจขององค์กรเอกชน 
 บทบาทและภารกิจขององค์กรเอกชนในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถด าาเนินการได ้๓ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. ท าหน้าที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดท าเป็นข้อเสนอโครงการที่จะขอด าเนินการต่อส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เช่น การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้
และตื่นตัวให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ 
 ๓. ท าาการตรวจสอบการเลือกตั้งด้วยการสอดส่อง เฝ้าระวัง สังเกตการณ์ การหาเสียง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส ารวจค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของผู้สมัคร รวมถึง การกระท าาความผิดตาม
กฎหมายเลือกตั้ง และการสังเกตการณ์การใช้สิทธิเลือกตั้งภายในหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 
 ๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้งในเรื่อง องค์กรเอกชนจะ
ท าการตรวจสอบการเลือกตั้งได้ในช่วงเวลาใด 
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 องค์กรเอกชนสามารถช่วยเหลือการตรวจสอบการเลือกตั้ง ได้ใน ๓ ห้วง ระยะเวลา ดังนี้ 
 ห้วงที ่๑ ก่อนการเลือกตั้ง 
 ด้วยการเตรียมความพร้อมขององค์กร การแสวงหาและพัฒนาอาสาสมัคร การจัดตั้ง
เครือข่าย 
 ห้วงที ่๒ ระหว่างเลือกตั้ง 
 ด าเนินการตามภารกิจหรือตามแผนงานที่เสนอต่อ กกต. ประสานเครือข่าย เฝ้าระวัง 
สังเกตการณ์ พฤติการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ช่วยรณรงค์การเลือกตั้งคุณภาพ ท าการแจ้งเหตุและ
รายงาน กกต. 
 ห้วงที ่๓ หลังการเลือกตั้ง 
 สรุปทบทวนผลการปฏิบัติงาน น าเสนอรายงานต่อ กกต.รายงานการเงินตามแบบที่ 
กกต.ก าาหนด ดูแลอาสาสมัครและเครือข่ายให้มีความต่อเนื่อง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเมืองการปกครองที่
รัฐธรรมนูญเปิดช่องทางไว้ให้ เมื่อพิจารณาให้ลึกไปอีกจะพบว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ระบุการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยละเอียดไว้ดังต่อไปอีกดังนี้ 
 หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๘ ก าหนดให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน
ดังนี้ 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ  และการจัดบริการสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
 ๓. มีส่วนร่วมในในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมืองและการอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน
 มาตรา ๑๓๓ (๓) มาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๕๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้อ านาจแก่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง สามารถสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 
 ๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ 
สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหรือหมวด ๕ หน้าที่รัฐ ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย 
 ๒. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธาน
รัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานพอสมควรเพ่ือกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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แห่งชาติว่าผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที ่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 ๓. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเข้าชื่อขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
 
 
 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน ที่มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
เพ่ือไปท าหน้าที่คัดเลือกตัวแทนของตนเข้าไปออกกฎหมายและเข้าไปบริหารประเทศ  ดังนั้น 
ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และท าให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งได้ดังนี้๓๔ 
 ๑. สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 ๒. สอดส่องดูแลการเลือกตั้ง แจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง 
 ๓. ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียง 
 ๔. ร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งโดยเป็นสมาชิกหรืออาสาสมัครขององค์การเอกชนที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองให้ตรวจสอบการเลือกตั้ง 
 ๕. ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งในระดับต่างๆ เช่น กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
กรรมการนับคะแนน กรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง เป็นต้น 
 การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมการมีส่วนร่วมก่อนการเลือกตั้ง 
 

  ๑. ตรวจบัญชีรายชื่อว่าตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 
  ๒. ตรวจสอบพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
  ๓. ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง 
  ๔. ฟังการปราศรัยนโยบายของผู้สมัครและพรรคการเมือง 
  ๕. สอดส่องดูแลพฤติกรรมที่มิชอบ 
  ๖. ศึกษาประวัติผู้สมัคร 
  ๗. ให้การศึกษาแก่ประชาชน 
  ๘. การต่อรองนโยบายของพรรคการเมือง 
                                                           

 ๓๔ส านั ก งาน ค ณ ะ ก รรม ก ารก าร เลื อ ก ตั้ ง , ก ารมี ส่ ว น ร่วม , [อ อ อ ไล น์ ] , แ ห ล่ งที่ ม า : 
https://www.ect.go.th/ect_th/Ewt _w3c/ewt_news.php?nid=767&filename= [๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 

https://www.ect.go.th/ect_th/Ewt_w3c/ewt_news.php?nid=767&filename=
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 ๒. กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างการเลือกตั้ง 
  ๑. สังเกตการณ์การซื้อเสียง 
  ๒. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
  ๓. ติดตามการนับคะแนน 
  ๔. ร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
  ๕. แจ้งเหตุหากพบเหตุการณ์ผิดปกติ 
  ๖. ชักชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  ๗. ไม่รับเงินซื้อเสียง 
  ๘. ตรวจสอบดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกติกา 
 

 ๓. กิจกรรมการมีส่วนร่วมหลังการเลือกตั้ง 
 

  ๑. ติดตามผลการเลือกตั้ง 
  ๒. ติดตามผลการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  ๓. ติดตามการจัดตั้งรัฐบาล 
  ๔. ติดตามตรวจสอบการท างานของผู้แทนที่เราเลือก 
  ๕. แสดงพลังกลุ่มถอดถอนนักการเมือง ถ้าพบว่ามีการกระท าโดยมิชอบ 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
1. การมีส่วนร่วมในรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์ 
การรวมตัวกันของบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรในสังคม มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การ

รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเท่านั้น โดยไม่มีเป้าหมายที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศแต่
อย่างใด ส าหรับเป้าหมายของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันไป บางกลุ่มอาจเรียกร้องให้รัฐบาลท าตามสิ่งที่
กลุ่มตนต้องการ เช่น การเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน ราคาพืชผลการเกษตร หรือเพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่กลุ่มของตน หรืออาจเรียกร้องให้รัฐบาลจัดท านโยบายหรือโครงการที่กลุ่มตน
จะได้เป็นโยชน์ เป็นต้น 

2. การมีส่วนร่วมในรูปแบบของพรรคการเมือง 
การรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความเชื่อทางการเมืองคล้ายคลึงกัน มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การ

ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือไปท าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ อย่างไรก็ตามการเข้ามา
รวมตัวกันในรูปแบบพรรคการเมืองยังมีเป้าหมายอ่ืนอีกเช่น  การให้การศึกษาทางการเมืองแก่
ประชาชน การดูแลและรักษาผลประโยชน์ของส่วนร่วม การสร้างผู้น าทางการเมือง การควบคุมและ
ติดตามตรวจสอบทางการเมือง ฯลฯ ในส่วนของประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในพรรคการเมือง
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ได้ เช่น การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง 
การช่วยรณรงค์หาเสียงในช่วงที่มีการเลือกตั้ง เป็นต้น 

3. การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ถือเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ส าคัญของการบริหารประเทศ

ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย แต่สิ่งที่ควรตระหนักคือ จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนมากไม่ได้
หมายความถึงความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ  หากแต่การใช้สิทธิ เลือกตั้ งในรูปแบบ
ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง ต้องมีลักษณะดังนี้ 

๑. การใช้สิทธิโดยอิสระ คือ การใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องเกิดจากความสมัครใจ ไม่ได้เกิด
มาจากการบังคับหรือข่มขู่หรือสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

๒. การเลือกตั้งโดยลับ การออกเสียงต้องกระท าแต่เพียงล าพัง โดยไม่มีผู้อ่ืนอยู่ร่วมด้วย 
หรือสามารถล่วงรู้ได้ว่าผู้มีสิทธิเลือกผู้สมัครคนใดหรือออกเสียงอย่างไร การออกเสียงเลือกตั้งของ
บุคคล ไม่สามารถประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปได ้

๓. ความเสมอภาคในการเลือกตั้ง บุคคลแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียง
เท่านั้น 

๔. ความเป็นกลาง บุคคลที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับในการเลือกตั้งทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างเที่ยงธรรม ไม่ล าเอียงเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

4. การตรวจสอบการเลือกตั้ง 
องค์การเอกชน หมายความว่า ชมรม หรือกลุ่มบุคคล สมาคม มูลนิธิ หรือองค์การอย่าง

หนึ่งอย่างใด ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งก่อตั้งโดยเอกชนเพ่ือด าเนินกิจการอันมี
ลักษณะต่อเนื่องร่วมกันโดยมิใช่เป็นการแสวงหาก าไร รายได้ หรือผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน มีความ
เป็นกลางทางการเมืองและไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

องค์การเอกชนที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ งในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือการ
ช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง และต้องด าเนินกิจการ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือสาธารณประโยชน์มาเป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

การยื่นค าขอรับรององค์การเอกชน จะต้องยื่นค าขอต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ที่ส านักงานใหญ่ขององค์การเอกชนนั้น
ตั้งอยู่ 

เอกสารประกอบการยื่นค าขอรับรององค์การเอกชน 
๑. การยื่นค าขอขององค์การเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
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๒. หนังสือรับรอง หรือหนังสือส าคัญแสดงความเป็นนิติบุคคล 
๓. ตราสารหรือข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์การเอกชน 
๔. บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนหรือผู้บริหารขององค์การเอกชน ที่อยู่ พร้อมทั้ง

ประวัติของบุคคลดังกล่าว 
๕. รายงานผลการด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในรอบปีที่ผ่านมา 
๖. รายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา 
๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารขององค์การเอกชนหรือบันทึกข้อตกลงของ

ผู้บริหารองค์การเอกชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความประสงค์ทีจ่ะขอรับการรับรอง 
การยื่นค าขอขององค์การเอกชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
๑. ตราสาร หรือข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์การเอกชน 
๒. บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารขององค์การเอกชน ที่อยู่พร้อมทั้ง

ประวัติของบุคคล 
๓. รายงานผลการด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ขององค์การเอกชนในรอบปีที่ผ่านมา 

ซึ่งประธานกรรมการหรือหัวหน้าผู้บริหารองค์การเอกชนให้ค ารับรอง 
๔. รายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประธานกรรมการหรือหัวหน้าผู้บริหาร

องค์การเอกชนให้ค ารับรอง 
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารขององค์การเอกชนหรือบันทึกข้อตกลงของ

ผู้บริหารองค์การเอกชนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความประสงค์ที่จะขอรับการรับรอง 
หมายเหตุ 
๑. หนังสือรับรององค์การเอกชนที่เป็นนิติบุคคลให้มีอายุคราวละสี่ปี 
๒. หนังสือรับรององค์การเอกชนที่ไม่เป็นนิติบุคคลให้มีอายุคราวละสองปี 
องค์กรเอกชนกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง 
องค์การเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ งกับส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ ๓ วิธี คือ 
๑. การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ การจัดประชุมสัมมนาการจัดเวทีเสวนา 
การรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ การ
เลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง การปกครองท้องถิ่น แก่ประชาชนโดยทั่วไป 

๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดย การส่งเสริมให้ประชาชน
จัดกิจกรรม จัดตั้งกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ให้ เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ ง
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

๓. การช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ ง  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ 

๓.๑ การรับแจ้งเหตุ เป็นการรับแจ้งเหตุการณ์จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร พรรค
การเมือง อาสาสมัคร หรือบุคคลใด ในเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้สมัคร พรรคการเมือง อาสาสมัครหรือ
บุคคลใด กระท าการอันอาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและการได้มาซึ่ งสมาชิกวุฒิ สภา  พ .ศ .๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

๓.๒ การส ารวจค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ของผู้สมัครแต่ละคนที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่
ส่งผู้สมัครแต่ละพรรคที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

๓.๓ การสอดส่องและสังเกตการณ์เพ่ือป้องกันการทุจริต เป็นการสอดส่องเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้ง การสังเกตการณ์การหาเสียง ของผู้สมัครพรรคการเมือง หรือบุคคลใด 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี การสอดส่องเพ่ือป้องกันการทุจริตการลงคะแนน การนับคะแนน และ
การประกาศผลการนับคะแนน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านบทบาทการมีส่วนร่วม 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าที่ ในการส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงาน

กับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการท้องถิ่น หรือสนับสนุนองค์การเอกชน  
ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการช่วยเหลือในการตรวจสอบ
การเลือกตั้ง โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ในการเผยแพร่วิชาการ ให้ความรู้และ
การศึกษาแก่ประชาชนรวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน และการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ด้านกิจการการมีส่วนร่วม 



๖๑ 
 

มีอ านาจหน้าที่ให้การศึกษาเรียนรู้การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองและการ
เลือกตั้งแก่ประชาชน รวมทั้งด าเนินการให้ประชาชน คณะบุคคล องค์การเอกชน และประชาคม
จังหวัด มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทางการเมืองและการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แบ่งส่วนงานออกเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กิจการการมีส่วนร่วมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ด้านกิจการการมีส่วนร่วม 

ส านักการมีส่วนร่วมในกระบวน 

การการเลือกตั้ง 

ส านักรณรงค์และเผยแพร่ 

ฝ่ายองค์การ
เอกชนและ
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๖๒ 
 

ส านักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง มีหน้าที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ 
๑. การให้การศึกษาเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข การส่งเสริมความรู้และทักษะแก่ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและ
การเลือกตั้ง 

๒. การรับรองและแต่งตั้งผู้แทนองค์การเอกชนท าหน้าที่ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
ส านักรณรงค์และเผยแพร่ มีหน้าที่ที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ 

๒.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 

๒.๒ การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ผ่านสื่อรณรงค ์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  ๖ เมษายน 
๒๕๖๐ รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองสิทธิของประชาชนไว้มากมาย มีสิทธิในหลายประเด็นที่ได้รับการ
รับรองไว้ไม่ต่ ากว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ สิทธิของประชาชนที่จะมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการก าหนดนโยบาย ออกกฎหมาย ที่จะมีผลกระทบต่อตัวเอง  
จะพบว่าในรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน เขียนค าว่า "มีส่วนร่วม" ไว้ถึง ๒๒ แห่งด้วยกัน มากกว่า
รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเขียนไว้ ๙ แห่ง แต่เป็นรองรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐  
ที่เขียนไว้ ๓๔ แห่ง ซึ่งในความเป็นจริงประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยรู้ว่า รัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิ
ให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องใดบ้าง 

ดังนั้น ผู้วิจัยจะได้รวบรวมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดช่องทาง
ที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการใช้สิทธิทางตรง มีดังนี ้

๑. ตามมาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐ  
ให้ด าเนินการที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นไม่ด าเนินการสิ่งที่จะก่อนผลเสีย 
และหน่วยงานรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอนั้นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย 

๒. ตามมาตรา ๑๓๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน สามารถเข้าชื่อ
กันเพ่ือเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ของรัฐต่อสภาผู้แทนราษฎรได้  

๓. ตามมาตรา ๒๕๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ
เข้าชื่อกันเพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ก าหนด
จ านวนรายชื่อที่ต้องใช้ไว้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น และจะต้องมีกฎหมายออกมาก าหนด
หลักเกณฑ์ต่อไป 

๔. ตามมาตรา ๒๕๖ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน 
สามารถเข้าเชื่อกันเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ 



๖๓ 
 

นอกจากสิทธิโดยตรงที่ประชาชนสามารถเข้าชื่อกันเพ่ือที่จะเสนอกฎหมายและนโยบาย
แล้ว รัฐธรรมนูญยังก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอีกหลายเรื่อง  
หลายประเด็น ดังนี้ 

๑. ตามมาตรา ๕๗ (๑) รัฐต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม จัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับการท ากิจกรรม 
โดยต้องส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 

๒. ตามมาตรา ๕๗ (๒) รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยต้องให้ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด าเนินการและได้รับประโยชน์ด้วย 

๓. ตามมาตรา ๖๓ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ รวมทั้งกลไกส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส
การทุจริต 

๔. ตามมาตรา ๖๕ ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน 

๕. ตามมาตรา ๖๘ รัฐต้องอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาและเผยแพร่หลักธรรม ต้องมีมาตรการป้องกันการบ่อนท าลาย และต้องส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมด าเนินการดังกล่าวด้วย 

๖. ตามมาตรา ๗๔ รัฐต้องจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ หรือ ระบบความสัมพันธ์
ระหว่างสหภาพลูกจ้างและนายจ้าง ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๗. ตามมาตรา ๗๘ รัฐต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การ
จัดท าบริการสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการตัดสินใจทาง
การเมือง และการอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน 

๘. ตามมาตรา ๑๗๘ รัฐต้องออกกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
และได้รับการเยียวยาจากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

๙. ตามมาตรา ๒๕๒ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะมาจาก
การเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือวิธีอ่ืนก็ได้แต่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ด้วย 

๑๐. ตามมาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลให้ประชาชนทราบ และมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 



๖๔ 
 

๑๑. ตามมาตรา ๒๕๗ (๓) การปฏิรูปประเทศต้องท าเพ่ือให้ประชาชนมีความสุข  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑๒. ตามมาตรา ๒๕๙ กฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและแผนการปฏิรูปประเทศ ต้องระบุถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังก าหนดให้รัฐมีหน้าที่
ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อีกอย่างน้อย ๔ ประเด็นส าคัญ ดังนี้  

๑. ตามมาตรา ๕๘ การด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ฯลฯ รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการ 

๒. ตามมาตรา ๖๕ ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน 

๓. ตามมาตรา ๗๗ ก่อนการออกกฎหมายทุกฉบับ รัฐต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยปลการรับฟังความคิดเห็น
ต่อประชาชน 

๔. ตามมาตรา ๑๗๘ รัฐต้องออกกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น และได้รับการเยียวยาจากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
 สรุปได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติรับรองสิทธิพ้ืนฐาน
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างหลากหลาย สิทธิเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มี
ความส าคัญในการเมืองการปกครองและการอยู่ร่วมกันชองประชาชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการ
ใช้สิทธิเลือกตั้งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นานาอารยประเทศบัญญัติรับรอง 
เป็นหลักประกันไว้ว่าประชาชนจะสามารถร่วมกันจัดตั้งการปกครองที่ตนได้เลือกคนที่ตนชื่นชอบเข้า
ไปในระบบการเมือง และท าเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๒.๗ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
(กกต) 
(๒๕๖๐, หน้า ๑๑-๒๓) 

รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้หลาย
ประการด้ วยกัน  ซึ่ ง ได้ แก่  การมี ส่ วน ร่ วมของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหม่ในเรื่องแนวนโยบาย
แห่งรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
ใหม่ในเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ , 
การป้องกันการทุจริต, การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา, 
การพิจารณาร่างกฎหมาย , สิทธิริ เริ่ม เสนอร่าง
พระราชบัญญัติ, การตรวจสอบกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , การปกครองส่วน
ท้องถิ่น, การปฏิรูปประเทศ, สิทธิในสวัสดิการของรัฐ, 
กระบวนการเลือกตั้ง  

 

๒.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี้มีปรากฎในรัฐธรรมนูญทุกฉบับโดยเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครองให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงได้ระบุถึงกลไกการเข้ามาบริหารประเทศของผู้ที่ได้รับเลือกตั้งผ่านการเลือกตั้ง 
ผู้วิจัยจะได้น าเสนอดังนี้ 

การเลือกตั้งเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองการปกครองของประชาชน
นั่นคือ เป็นแนวทางในการได้มาซึ่งผู้ปกครองประเทศนั่นเอง ในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งถือ
ว่าเป็นหัวใจส าคัญ เพราะเป็นการสรรหาตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่แทนประชาชน ซึ่งเรียกว่า 
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) เพราะเหตุผลว่าประชาชนทุกคนไม่
สามารถที่จะเข้าไปท าหน้าที่ในสภาได้ทุกคน เพราะมีเป็นจ านวนมาก แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสรุป
ได้ดังนี ้

๑. ความส าคัญของการเลือกตั้ง 
๑.๑ เป็นการเลือกผู้น าหรือผู้ปกครองประเทศ 
๑.๒ การเลือกตั้ง เป็นห้ามล้อทางการเมือง กล่าวคือ หากผู้ปกครองที่เลือกขึ้นมา

ปกครองประเทศไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ก็ใช้การเลือกตั้งเป็นตัวตัดสินไม่ให้ผู้ปกครองคนนั้นเข้ามาอีกใน
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การเลือกตั้งครั้งต่อไป ท าให้ต้องมีการก าหนดระยะเวลาในการบริหารประเทศ เช่น ๔ ปี เลือกตั้ง ๑ 
ครั้ง เป็นต้น 

๑.๓ การเลือกตั้ง เป็นกลไกในการเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของประชาชนกับ
รัฐบาล นั่นคือผู้ที่ลงเลือกตั้งจะต้องน าเอาความต้องการของประชาชนมาก าหนดเป็นนโยบาย 

๑.๔ การเลือกตั้ง เป็นตัวสร้างความชอบธรรมในทางการเมืองให้กับผู้ปกครองเพราะ
รัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งจะมาจากความยินยอมของคนส่วนใหญ่ 

๒. ประเภทของการเลือกตั้ง 
๒.๑ การเลือกตั้งทั่วไป (General Election) เป็นการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ เช่น 

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๒.๒ การเลือกตั้งซ่อม (By-Election) กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก

วุฒิสภาตาย ลาออก หรือขาดคุณสมบัติจนเป็นเหตุให้ต้องออกจากต าแหน่ง 
๒.๓ การเลือกตั้งซ้ า (Re-Election) จะท าในกรณีการเลือกตั้งครั้งแรกไม่บริสุทธิ์

ยุติธรรม หรือเกิดปัญหาในการเลือกตั้ว 
๓. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการเลือกตั้ง  

๓.๑ ประชาชนจะได้ผู้แทนซึ่งเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ 
๓.๒ ได้รับการเลือกตั้งที่บริบูรณ ์
๓.๓ การเลือกตั้งช่วยส่งเสริมให้คนดีมีความรู้เข้ามาสู่การเมือง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ

ประชาชนว่าเลือกคนดีจริงๆ เข้ามาหรือไม่ 
๓.๔ การเลือกตัง้ช่วยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
๓.๕ การไปเลือกตั้งเป็นการท าหน้าที่ของพลเมืองดี 
๓.๖ การเลือกตั้งช่วยลดความขัดแย้ง เช่น ถ้าเกิดปัญหาในการบริหารประเทศมี

ความขัดแย้งในพรรครัฐบาล ก็จะใช้วิธีการยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่ 
๓.๗ การเลือกตั้งช่วยสร้างบูรณาการทางการเมือง 
๓.๘ การเลือกตั้งท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองที่ส าคัญมาก 
๓.๙ การเลือกตั้งน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงผู้น าอย่างสันติ 

๔. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้ง 
๔.๑ การศึกษา ถือว่าเป็นตัวแปรส าคัญที่มีผลต่อการเลือกตั้งมากอย่างหนึ่ง จาก

การศึกษาการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า คนที่มีการศึกษาสูงจะไปเลือกตั้งมากกว่าคนที่
มีการศึกษาต่ าหรือไม่ได้รับการศึกษา การศึกษาขั้นต่ าในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ Hi-School ส่วน
ประเทศไทยปัจจุบันยังไม่ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คือ การศึกษายังอยู่ในภาคบังคับอยู่ ประชาชน
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เหล่านี้ยังแยกไม่ออกว่านโยบายพรรคคืออะไร มีอุดมการณ์อย่างไร เมื่อมีคนน าผลประโยชน์มาให้ก็
จะรับทันท ี

๔.๒ เศรษฐกิจ เป็นเรื่องของรายได้ของประชาชน เป็นเรื่องปากท้องปัจจุบัน รายได้ต่อ
หัวของประชากรในประเทศไทยยังต่ ามาก ถือว่าอยู่ในขั้นยากจน เห็นได้ว่ามีการส ารวจราษฎรจ านวน 
๘๐๐ ครัวเรือน ที่จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยวันละ ๔ บาท หรือปีละ ๑,๔๔๐ บาท 
ซึ่งถือว่าต่ ามากๆ ไม่เพียงพอต่อการครองชีพในปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อประชาชนท้องกิ่วไม่มีจะกิน ถ้ามีคน
น าสิ่งของ น าเงินมาให้ก็จะต้องรับเพ่ือความอยู่รอด ไม่สนใจว่าบุคคลที่ให้อยู่พรรคไหน มีอุดมการณ์
อย่างไร จะพัฒนาไปในทิศทางใด เศรษฐกิจจึงมีผลต่อการเลือกตั้งอย่างมาก ปากท้องของประชาชน
จะต้องมาก่อนการเมือง ด้วยเหตุนี้จึงมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแน่นอน 

๔.๓ สังคมของประเทศไทยจะเป็นสังคมแบบหลวมๆ ไม่ผิดระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่มีการ
ฝึก คนไทยเป็นคนเอาอย่างไรก็ได้ง่ายๆ ไม่เรื่องมาก จากการศึกษาพบว่า 

๑) สังคมไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ คนไทยยังชอบการแต่งตั้งอยู่ ชอบพรรคพวกกัน 
เคยฝากอะไรกันไว้ เคยท าให้ ยังรักพ่ีรักน้อง รักเจ้านายรักลูกน้อง เพ่ือนที่ท างาน ดังนั้นถ้ามีการฝาก
ว่าให้เลือกหน่อยนะคนนี้เพื่อนกัน ก็ถือว่าช่วยๆ กัน การซื้อเสียงจึงเกิดข้ึน 

๒) สังคมไทย เป็นระบบเครือญาติ เป็นระบบครอบครัวใหญ่ ยังมีสายใยความผูกพัน 
มีปู่ย่า ตายาย ลูกป้าน้าอา ยังเกรงใจฝากคนนั้นคนนี้มา เป็นต้น 

๓) สังคมไทยเป็นระบบอาวุโส มีระบบผู้บังคับบัญชา ฝากมาก็เลือกๆ ตามผู้อาวุโส
โดยไม่คิดถึงเรื่องการเมือง 

๔) สังคมไทยเป็นระบบสะสมมรดก คือ ชอบการสะสมมรดกไว้ให้ลูกหลาน ท า
เพ่ือให้ได้เงินมามากๆ วิธีการได้มาอย่างแรกคือต้องมีอ านาจทางการเมือง เพราะมีช่องทางในการหา
เงินได้มาก คือ การทุจริต โดยการพยายามซื้อเสียงเพ่ือจะได้เป็นรัฐมนตรี 

๔.๔ ค่านิยม ค่านิยมของคนไทยจะมีความชอบอยู่มาก เช่น 
๑) ค่านิยมชอบคนมีบารมีมีอิทธิพล ร่ ารวย โดยมิได้สนใจว่าเขามีนโยบายพรรค

ว่าอย่างไร แต่ชอบคนนี้แหละจึงเลือกเพราะเขามีบารมี ส่วนเลือกแล้วเขาจะไปท าอะไรบ้างไม่ได้คิด 
๒) ค่านิยมชอบคนใจนักเลง พูดจริงท าจริง ค าไหนค านั้น แต่ไม่ใช่ท าเพ่ือ

ประชาชนของชาติ แต่เป็นประโยชน์ส่วนตัว คนไทยชอบเพราะใจนักเลงดี คนตรง แต่ไม่ได้พิจารณา
ว่าเขาอยู่พรรคไหน มีนโยบายอย่างไรเลือกเขาเพราะชอบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  - ชอบคนใจกว้าง ใจใหญ่ ท าบุญมากๆ บริจาคมากๆ ไปจัดเสียง โดยมิต้องให้
ใครออกค่าใช้จ่ายช่วย เอาภาพยนตร์มาฉาย เอามวย เอาหมอล ามาให้ดูฟรี นักการเมืองลงทุนไปก็
ต้องหาคืน 
  - ชอบของฟรี คนไทยจะชอบมากของฟรี อะไรก็ได้ขอให้ได้มาฟรีๆ ชอบ เช่น 



๖๘ 
 

เขาจัดโต๊ะจีน จัดให้กินฟรี จัดมโหรสพให้ดูฟรี ชอบก็เลือกเขาโดยไม่สนใจเลยว่าเขาจะท าอะไรได้บ้าง 
เขามีอุดมการณ์หรือนโยบายหรือไม่ จะช่วยเศรษฐกิจชาติได้อย่างไร 
  - ชอบคนที่ดีเด่น มีชื่อเสียง ถ้าดังมีชื่อเสียงลงสมัครรับเลือกตั้งคนไทยจะชอบ
เลือก โดยไม่สนใจว่าเขาลงเพราะมีอุดมการณ์ทางการเมือง มีนโยบายหรือไม ่

๔.๕ ชอบลืมง่าย คนไทยจะเป็นคนที่ลืมอะไรง่ายๆ ไม่ค่อยจ าว่าในอดีตที่ผ่านมาได้
ท าอะไรผิดไปบ้าง เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วันก็จะลืม คนที่เขาสมัครใหม่ก็จะเลือกอีกจนลืมไปว่าเขาเคย
สร้างผลงานหรือไม่ จ าได้แต่ว่าเคยเลือก 

๔.๖ เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ คนไทยจะเป็นคนที่เชื่อบาปบุญคุณโทษเมื่อได้รับเงิน
รับสิ่งของเขามาแล้ว ก็จะต้องเลือกเขาเพราะจะบาป โดยไม่สนว่าเขาได้รับเลือกตั้งแล้วเขาจะไปท า
อะไรบ้าง 

๔.๗ ชอบเชื่อเรื่องโชคลาง ผีสางเทวดา ดูดวงแล้วคนนี้ได้รับเลือกตั้งก็ได้รับเรื่องการ
ดูดวง เชื่อผีบอก 

๔.๘ ชอบคนบริจาคมาก ถ้าบริจาคมากๆ ก็ชอบ เขาบริจาคเงินสร้างวัด สร้างถนน
ให้จะต้องเลือกๆ เพราะเขาท าให้ ไม่สนใจว่าเขาเล่นการเมืองเพราะมีนโยบายว่าอะไร 

๔.๙ ชอบให้อภัย ถ้านักการเมืองท าผิดมาในอดีตเขาออกมาขอโทษ ก็ให้อภัยให้เล่น
การเมืองต่อได้ เลือกเขาอีก และถ้าท าผิดอีกก็ขอโทษและให้อภัยอีกเรื่อยๆ 

๔.๑๐ ชอบการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ นิสัยคนไทยแต่โบราณมาแขกมาบ้านให้ต้อนรับ ยิ่ง
เขามีของมาฝากด้วยยิ่งต้อนรับ มาขอคะแนนถึงประตูบ้าน น าของมาฝากด้วยจะต้องเลือกเขา 

๔.๑๑ ไม่ค่อยมีจริยธรรม คนไทยไม่ยึดติดกับระเบียบแบบแผน การเมืองไม่มี
จริยธรรมทางการเมือง 

๔.๑๒ ถืออาวุโส ต้องเชื่ อผู้ ใหญ่  ดั งนั้น เมื่ อผู้ ใหญ่ บอกให้ เลือกใครก็ เลือก
ผู้บังคับบัญชาให้เลือกใครก็เลือก โดยไม่สนใจว่ามีอุดมการณ์เมืองหรือไม่ 

๔.๑๓ คนไทยมีความกตัญญู เช่น เคยฝากเขาให้เอาลูกเข้าโรงเรียนฝากลูกให้ท างาน 
หรือช่วยเหลือเขาโดยยืมเงินเขา จึงต้องเลือกเขา เป็นต้น๓๕ 
  

การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  

สรุปการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๖ 

เมษายน ๒๕๖๐ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่อ านาจทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและจากบัญชีรายชื่อเอาไว้อย่างชัดเจน โดยได้ก าหนดรูปแบบการเลือกตั้งระบบ
                                                           

 ๓๕ชลธิชา  ณ เชียงใหม่, แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง, (กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๖๘. 



๖๙ 
 

ใหม่หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “แบบจัดสรรปันส่วนผสม” ตามแบบอย่างของประเทศเยอรมนี  ซึ่ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้น ามาใช้เป็นหลักคิดในการวางระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในครั้งนี้ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองที่ต้องการเอาชนะ
การเลือกตั้งจนเกิดปัญหา เกิดความวุ่นวายขึ้นในประเทศ ดังนั้น เพ่ือลดความรุนแรงในการแข่งขัน
การเข้าสู่อ านาจจึงต้องใช้ระบบการเลือกตั้งที่ดีที่สามารถท าให้มีการกระจายหรือมีตัวแทนครอบคลุม
อย่างทั่วถึงในกลุ่มผลประโยชน์ ในทุกสาขาอาชีพ ได้เข้ามามีที่นั่งในสภา โดยเปรียบเทียบระบบการ
เลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่เป็นระบบ “วันแมนวันโหวต” 
คนชนะในเขตเลือกตั้งหนึ่งอาจชนะกันเพียงแค่คะแนนเดียว ซึ่งเป็นจุดอ่อนของระบบ เพราะน า
คะแนนมาตัดสินผลชนะเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมาก ตัวอย่างเช่น ในเขตหนึ่ง
มีการแข่งกัน ๔ คน ผู้ที่ชนะได้ร้อยละ ๔๐ ของคะแนน ขณะที่อีก ๓ คนรวมกันได้ร้อยละ ๖๐ 
ลักษณะเช่นนี้จะกล่าวได้อย่างไรว่า คนชนะมาจากเสียงส่วนใหญ่ ที่ส าคัญ คือ คะแนนร้อยละ ๖๐ นั้น
ถูกทิ้งไปไม่ได้น ามาค านวณแต่อย่างใดเท่ากับว่าคะแนนเสียงของคนกลุ่มนี้ไม่มีความหมายใดๆ ยิ่งไป
กว่านั้น คะแนนนิยมของผู้สมัครบางคนบางพรรคมีลักษณะของการผูกขาด ตรึงฐานเสียงด้วยวิธีการ
ต่างๆ ประชาชนที่คิดต่างจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตนั้นแทบจะไม่มีโอกาสมีผู้แทนของตนเอง
ได ้เพราะระบบการเลือกตั้งชนะกันเพียงแค่คะแนนเดียว 

ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นการ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกเป็น ๒ แบบ คือ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบ
บัญชีรายชื่อเพราะเชื่อว่าที่มาของสมาชิกทั้ง 2 แบบนี้จะมาเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง จะเลือกคนดีในเขตเลือกตั้งนั้น แต่อาจจะไม่รอบรู้ในทุกๆ ด้าน ด้วยเหตุนี้ประเทศเยอรมนี 
จึงได้คิดวิธีหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อขึ้นมาเพ่ือปิดจุดอ่อนดังกล่าว โดยเปิดโอกาส
ให้พรรคการเมืองคัดเลือกผู้ที่มีความรอบรู้ มีความสามารถมาช่วยกันคิดนโยบายและบริหารงานได้
เป็นอย่างดีในการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดกว้างขึ้นไม่จ ากัดเฉพาะพ้ืนที่
เขตใดเขตหนึ่งเท่านั้น แต่เมื่อน ากฎหมายเลือกตั้งมาใช้จริงก็ได้เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองสามารถส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงแข่งขันได้โดยไม่จ า เป็นต้องส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ ง ซึ่งผิดหลักการที่ต้องการให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นตัวยืน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่ อ เป็ น เพียงตั ว เติม เต็ม  ตลอดทั้ งมีการนับคะแนนที่ ซ้ าซ้ อน  กล่ าวคือ  คะแนนของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ได้รับมีการนับแล้วของคนที่ชนะในเขตเลือกตั้งนั้น ยัง
น ากลับมานับเพ่ือให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออีกครั้ง  ดังนั้น พรรคที่ชนะได้ที่นั่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหลายเขตอยู่แล้ว ยังได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อมากตามไปด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงได้คิดน าระบบการ



๗๐ 
 

เลือกตั้งรูปแบบใหม่มาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คือ “แบบ
จัดสรรปันส่วนผสม” นั่นเอง 

 
 

การเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม 
หลักการคือ ท าอย่างไรที่จะให้ทุกคะแนนของผู้ที่มาลงคะแนนเลือกตั้งถูกน าไปนับเพื่อให้

ได้ที่นั่งของการจัดสรรปันส่วนอย่างเป็นธรรม และเปลี่ยนสภาพการเมืองจากการแข่งดีแข่งเด่นให้หัน
มาปรึกษาหารือร่วมพูดคุยกันเพ่ือชาติบ้านเมือง หลักการใหม่ของ “แบบจัดสรรปันส่วนผสม” ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คือ ก าหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จ านวน ๕๐๐ คน แบ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ ง  ๓๕๐ คน และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ๑๕๐ คน ใช้บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ๑ ใบ เมื่อ
ประกาศผลการเลื อกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบ  ๓๕๐ เขตแล้ว ในการค านวณหา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ให้ค านวณตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) น าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภา
ผู้แทนราษฎร  

(๒) น าผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจ านวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละ
พรรคที่รับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต จ านวนที่ได้รับถือเป็นจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้เบื้องต้น   

(๓) น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม (๒) ลบด้วย
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุก
เขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ
เบื้องต้น   

การพิจารณาค านวณจ านวนที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง หากพรรค 
ก. ชนะเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ ๒๐๐ เขต  และถ้าค านวณจากคะแนนความนิยมทั่วประเทศ
ของพรรค ก. ค านวณได้ที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ๒๕๐ ที่นั่งในสภา ดังนั้น พรรค ก. 
ก็จะได้ที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมเข้าไปให้ได้ตามสิทธิที่พรรคควรได้ และ
การพิจารณาค านวณจ านวนที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 
นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พรรคเล็กได้มีที่นั่งมากขึ้นตามแบบจัดสรรปันส่วนผสมดังกล่าว 

 
 
ที่มาของบัตรใบเดียว 



๗๑ 
 

การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวนั้น เป็นวิธีการที่ท าให้นับคะแนนได้ง่าย ในบัตรเลือกตั้งจะมี
เพียงชื่อพรรคและตัวผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งกฎหมายเดิมก าหนดให้ต้องมีบัตร ๒ ใบ เพราะ
กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขียนให้พรรคการเมืองสามารถส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อได้โดยไม่ต้องส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ท าให้ต้องมีบัตร ๒ ใบ 
แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดว่าจะส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อได้ ต้องส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งด้วย จึงใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว เพราะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่ต้องเลือกเนื่องจากมีล าดับรายชื่ออยู่ในบัญชีแล้ว  ซึ่งจะ
ได้กี่ที่นั่งนั้นขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ที่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยจะนับทุกคะแนนเสียง
และไม่ท าให้ทุกคะแนนเสียงสูญเปล่าอย่างที่ผ่านมา 

ความคิดเห็นต่อระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม 
มีชัย ฤชุพันธุ์  ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงข้อดีของระบบเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร “แบบจัดสรรปันส่วนผสม” โดยสรุปว่า นอกจากจะไม่ท าให้คะแนนของ
ประชาชนสูญไปโดยเปล่าประโยชน์ ระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบนี้ยังเหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทย และจะท าให้ทุกพรรคคัดเลือกคนที่ดีที่สุดมาเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร โดยได้อธิบายประโยชน์ของระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมไว้ ดังนี้ 

๑. เคารพเสียงของประชาชนทุกคะแนนจะไม่สูญเปล่า 
๒. ไม่ค านึงถึงประโยชน์ของพรรคการเมืองใด แต่มุ่งให้คะแนนของประชาชนมีน้ าหนักใน

การออกเสียงเลือกตั้งมากที่สุด 
๓. เป็นการสร้างความปรองดอง คือ ให้คะแนนเฉลี่ยกับทุกพรรคตามความเหมาะสม 
๔. สร้างระบบเลือกตั้งที่ เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย เลือกปรับใช้ในส่วนที่ เป็น

ประโยชน์ 
๕. แก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณ ที่อิงเฉพาะพ้ืนที่ฐานเสียงของพรรคตน 
๖. พรรคจะคัดเลือกคนดีลงสมัครรับ เลือกตั้ ง  เพ่ือหวังคะแนนไปค านวณเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ 
๗. ค านึงถึงคะแนนเสียงของประชาชน ที่ถูกท้ิงไปอย่างไม่เป็นธรรม๓๖ 
ส าหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เป็นการใช้ระบบ

การเลือกตั้งรูปแบบใหม่ที่ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวในการเลือกทั้งคนทั้งพรรค ท าให้เกิดข้อเปรียบเทียบ
จากมุมมองของนักวิชาการด้านการเมือง ต่อระบบการเลือกตั้งดังกล่าว ดังนี้ 

                                                           

 ๓๖มีชัย  ฤชุพันธุ์, ๗ ข้อดี ระบบเลือกต้ังใหม่ พร้อมแก้หากมีจุดอ่อน , (กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพ
ธุรกิจ, ๒๕๕๘), หน้า ๒๓. 



๗๒ 
 

ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ข้อเสนอระบบ
เลือกตั้งดังกล่าวหากนับกรณีในประเทศไทยอาจท าให้พรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปัตย์เกิดความ
เสียเปรียบ แต่ดูแล้วเพ่ือไทยจะเสียเปรียบมากกว่า เพราะที่ผ่านมาทั้งการเลือกตั้งปี ๒๕๕๐ หรือ 
๒๕๕๔ จะพบว่าเพ่ือไทยมีสถิติชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
มากกว่า ส่วนระบบบัญชีรายชื่อจะเห็นผลต่างไม่ค่อยมากเท่าไร๓๗ 

ส าหรับระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม ที่ให้เอาคะแนนผู้แพ้แบบแบ่งเขต
เลือกตั้งมาค านวณเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อนั้น โดยปกติคงต้องดูวัตถุประสงค์
ของการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง นอกจากมี
หน้าที่ท างานด้านนิติบัญญัติ ตรวจสอบฝ่ายบริหารแล้วที่ส าคัญ คือ การเป็นตัวแทนประชาชนในการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อน ทั้งนี้เพราะว่าการกระจายอ านาจในประเทศไทยยังไม่สมบูรณ์   ส่วน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่าง 
ๆ และเป็ น พ้ืนที่ ส าหรับคนที่ ไม่ เชี่ ยวชาญ ในการหาเสี ยง  จะเห็ น ได้ ว่ าวัตถุประสงค์ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อนั้นแตกต่างกัน  ข้อดีของระบบ
ดังกล่าวอาจท าให้เสียงข้างน้อยไม่ถูกทิ้ง แต่เป็นการท าลายหลักเสียงข้างมาก และบิดเบือนผลการ
เลือกตั้งได้ ซึ่งการให้ความส าคัญกับเสียงข้างน้อยยังมีกลไกที่หลากหลาย เช่น การใช้กลไกรัฐสภา 
การเพ่ิมอ านาจให้ฝ่ายค้าน เพ่ิมอ านาจกรรมาธิการในการตรวจสอบ ซึ่งทั้งหมดเป็นกลไกที่ท าได้๓๘ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต่อการก าหนดรูปแบบการเลือกตั้ง เริ่มจากความต้องการ
จะท าให้ทุกคะแนนไม่สูญเปล่า เราอาจมองแบบนั้นก็ได้ เพราะคะแนนของผู้ไม่ได้รับเลือกตั้งจากแต่
ละเขตเลือกตั้งจะกระจายน าไปใช้คิดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ แต่เหตุผล
ดังกล่าวจะน ามาเป็นสาระส าคัญไม่ได้ เพราะหลักของการเลือกตั้งอยู่ที่คะแนนการเลือกตั้งจะต้อง
สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง และส าหรับโจทย์ที่ระบุว่า เพ่ือเป็นการช่วยพรรคเล็ก 
พบว่าไม่จริง เพราะการจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัคร
ครบทุกเขตเลือกตั้ง เพ่ือจะได้มีคะแนนที่แพ้น ามาคิดปันส่วน แต่จากข้อเท็จจริง มีเพียง ๒ พรรคใหญ่ 
อย่างประชาธิปัตย์และเพ่ือไทยเท่านั้นที่ส่งครบทุกเขตได้  ส่วนพรรคขนาดกลางอย่างชาติไทยพัฒนา
หรือภูมิใจไทย ก็ยังส่งไม่ครบ ส่วนพรรคเล็กแน่นอนว่าไม่มีศักยภาพพอที่จะส่งครบทุกเขตได้ ดังนั้น 
พรรคเล็กแทบจะไม่มีคะแนนบัญชีรายชื่อ๓๙ 

                                                           

 ๓๗โคทม อารียา, ข้อดี -ข้อเสียระบบบัตรเลือกต้ังใบเดียว , [ออนไลน์ ], แหล่งที่มา: http// 
www.khoasod.com/parliament [๑๑ เมษายน ๒๕๖๓]. 
 ๓๘ยุทธพร  อิสรชัย, ข้อดี-ข้อเสียระบบบัตรเลือกต้ังใบเดียว , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http// 
www.khoasod.com/parliament [๑๑ เมษายน ๒๕๖๓].  
 ๓๙สิริพรรณ นกสวน สวัสดี, ข้อดี-ข้อเสียระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http// 
www.khoasod.com/parliament [๑๑ เมษายน ๒๕๖๓]. 



๗๓ 
 

อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี ๒๕๔๐ ได้กล่าวสรุปข้อเสียของการเลือกตั้ง
แบบกาบัตรใบเดียวไว้ ๑๐ ประการ ดังนี้ 

๑. ไม่เป็นธรรมต่อประชาชน เพราะในขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมี ๒ ประเภท แต่
กลับให้ประชาชนมีสิทธิเลือกได้เพียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งเท่ากับ
เป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน พูดง่ายๆ คือ มัดมือชกนั่นเอง 

๒. เป็นการรอนสิทธิหรือบังคับจิตใจของประชาชนมิให้  “เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่
ชอบ” จึงท าให้ประชาชนมีสภาพเหมือนถูก “ขโมย” สิทธิที่จะลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

๓. ท าให้พรรคที่ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจ านวน
มากเท่าไรโอกาสที่จะได้ที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อก็ลดน้อยลงเท่านั้น ซึ่งสวนทาง
กับความเป็นจริง 

๔. ท าให้เป็นการยากที่พรรคใดพรรคหนึ่งจะครองเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดในสภาที่จะ
เป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้ 

๕. ท าให้พรรคการเมืองที่มีที่นั่งมากที่สุดในสภาอาจถูกผลักให้เป็นฝ่ายค้าน โดยพรรค
อันดับสองและพรรคที่เหลือทั้งหมดจับมือกัน ซึ่งขัดแย้งกับหลักการปกครองโดยเสียงข้างมาก
“Majority rule” 

๖. เปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกและรัฐบาลผสม ที่พรรคอันดับหนึ่งไม่ได้เป็น
รัฐบาลซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์และไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก ตลอดจนความไม่เชื่อมั่นใน
เสถียรภาพของรัฐบาล 

๗. ท าให้เกิดรัฐบาลผสมที่อ่อนแอและตกอยู่ในวังวนของการแย่งชิง กดดัน ต่อรอง
ต าแหน่ง และผลประโยชน์จนผู้น ารัฐบาลทนต่อแรงเสียดทานไม่ไหว ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี
คนนอก หรือนายกรัฐมนตรีที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยิ่งถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกยิ่งจะโดน
กดดันอย่างหนักจากพรรคร่วมรัฐบาล 

๘. ท าให้พรรคการเมืองอ่อนแอและแตกแยกจากปัจจัยที่นอกจากจะต้องเสนอชื่อ
นายกรัฐมนตรีได้ถึง ๓ คน และแย่งกันอยู่ในบัญชีรายชื่อล าดับต้นๆ แล้ว ยังท าให้ขาดแรงจูงใจและ
เกี่ยงงอนกันหาคะแนนนิยมให้กับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคอีก
ด้วย 

๙. ขัดแย้งกับการโฆษณาชวนเชื่อของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ว่า ร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ส่งเสริมให้คนดีเข้าสู่สภา เพราะโอกาสของคนดีที่จะเข้าสู่สภาโดยผ่านทางบัญชีรายชื่อแทบจะ
เป็นศูนย์ 



๗๔ 
 

๑๐. เปิดช่องให้พรรคขนาดกลางเนื้อหอมจนบรรดานายทุนแย่งกันประมูลซื้อพรรค และ
เป็นนายทุนให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเอาเงินไปซื้อเสียง๔๐ 

การก าหนดเวลาให้มีการเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่กฎหมายก าหนด เริ่มจากรัฐธรรมนูญก าหนดให้ร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๔ ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องประกาศใช้ก่อนจึงจะจัด
เลือกตั้งได้  ซึ่งต่อมาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยตัดสินชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ว่า  
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในประเด็นที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมี 
๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. การตัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งห้ามเป็นข้าราชการฝ่ายการเมือง (มาตรา ๓๕) ซึ่งมี
การมองว่าเรื่องการจะเข้ารับต าแหน่งดังกล่าวเป็นเรื่องของเสรีภาพ ไม่ใช่สิทธิ การไปเขียนห้ามไว้จึง
อาจเป็นการเขียนกฎหมายเกินขอบเขตการจ ากัดสิทธิ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ 

๒. การช่วยเหลือผู้พิการในการลงคะแนนเลือกตั้งโดยให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการประจ า
หน่วยลงคะแนนแทน และให้ถือเป็นการออกเสียงโดยตรงและลับ (มาตรา ๙๒) อาจจะขัดรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๕ ที่ก าหนดให้วิธีการออกเสียงเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ท าโดยตรงและลับ 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้ลงมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) ไม่มีข้อความขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรค ๓ เนื่องจากการด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) 
เป็นสิทธิชนิดหนึ่ง ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ออกกฎหมายจ ากัดสิทธิดังกล่าวได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๙๕ วรรคสาม ทั้งนี้ ในร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) บัญญัติไว้ว่า "ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นจะถูกจ ากัดสิทธิ (๔) การด ารงต าแหน่งข้าราชการ
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา (๕) สิทธิในการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหาร

                                                           

 ๔๐คณิน  บุญสุวรรณ, ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่: แบบจัดสรรปันส่วนผสม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2559/mar2559-2.pdf [๑๒ เมษายน ๒๕๖๓]. 



๗๕ 
 

ท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" พร้อมกันนั้น ศาลรัฐธรรมนูญยังวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ไม่มีข้อความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ เนื่องจากการอ านวยความสะดวกหรือจัดให้มีความช่วยเหลือในการ
ออกเสียงลงคะแนนของคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ยังอยู่ใน
ขอบเขตของวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง ส าหรับ
มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า "เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผู้สูงอายุในการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายให้มีการอ านวยความ
สะดวก ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือใน
การออกเสียงลงคะแนน ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในการให้ความ
ช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง ตามเจตนาของบุคคลนั้น เว้นแต่
ลักษณะทางกายภาพท าให้คนพิการ หรือทุพลภาพ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถท าเครื่องหมายลงในบัตร
เลือกตั้งได้ ให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระท าการแทนโดยความยินยอม 
และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการ หรือทุพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น ทั้งนี้ให้ถือเป็นการออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ" 

ดังนั้น เมื่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง  ๔ ฉบับ  
ได้ผ่านมติค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงได้ด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไปจนกระทั่งได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วจึงจะเริ่มมีผลบังคับใช้และ
เริ่มนับหนึ่งเพ่ือไปสู่การเลือกตั้งภายใน ๑๕๐ วันได้ นั่นหมายความว่าการเลือกตั้งสามารถจัดให้มีขึ้น
ภายในเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งการเลือกตั้งดังกล่าวก็ได้ผ่านมาแล้วนั่นเอง  

สรุปได้ ว่า การเลือกตั้ งของประเทศไทย เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปท าหน้าที่ในการบริหารประเทศ อาทิ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าเมืองพัทยา และผู้บริหารท้องถิ่นอ่ืนๆ ด้วย
การให้ประชาชนออกเสียงเลือกบุคคลที่เห็นสมควร ประเทศไทยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการทั่วไปมาแล้ว ๒๘ ครั้ง นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นต้นมา โดยครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นการปฏิรูป
ระบบการเลือกตั้งใหม่ที่ท าให้ทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมายอย่างแท้จริง ที่เรียกกันว่า
ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม จะจูงใจให้ประชาชนมาเลือกตั้งมากขึ้นเพราะเป็นการ
ตัดสินใจเลือกได้เพียงบัตรเดียวที่ส่งผลให้ได้ทั้งคนและพรรคที่ต้องการ ดังนั้น พรรคการเมืองกับ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องประสานการท างานใกล้ชิดกันและหนักมากขึ้นเพ่ือช่วงชิงคะแนนนิยมจาก



๗๖ 
 

ประชาชนทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ พรรคที่ได้รับความนิยมสูงจะได้คะแนนเสียงมาก ความนิยมที่มีต่อ
พรรคเป็นตัวตั้ง นั่นคือ ระบบประชาธิปไตยที่แท้จริง สมาชิกพรรคหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนต้อง
ช่วยกันหาเสียง ต้องท างานหนักด้วยการท าดีเพ่ือให้ได้รับความนิยม 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ต้องการจะ
ปฏิรูปเปลี่ยนการเมืองไทยให้มีความปรองดอง มีความเที่ยงธรรม สุจริต นั้น บัดนี้ ความพร้อมในด้าน
กฎหมายสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และรวมถึงความพร้อมของประชาชนชาวไทยที่มีการเรียนรู้และตื่นตัว
ทางการเมืองมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ก าลังจะเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
อีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้บรรยากาศความเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นไปอย่างคึกคัก มีการวางแผนเตรียม
ความพร้อมของผู้ที่สนใจทางการเมืองทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่  ซึ่งได้มีการทาบทามแสวงหาผู้ที่มี
อุดมการณ์เดียวกันมาร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นเพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ของประชาชนชาวไทย การ
เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจึงเป็นการพิสูจน์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศอีกครั้งว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ปรองดองมีการเลือกตั้งที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ หรือจะ
เกิดการทุจริตในรูปแบบใหม่ๆ มากยิ่งขึ้นไปอีก 
 
ตารางท่ี ๒.๘ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ชลธิชา ณ เชียงใหม่ 
(๒๕๔๖, หน้า ๖๘) 

การ เลื อกตั้ ง เป็ น กระบ วน การแสวงห า
ทางเลือกในการเมืองการปกครองของประชาชนนั่น
คือ เป็นแนวทางในการได้มาซึ่งผู้ปกครองประเทศ
นั่นเอง ในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งถือว่า
เป็นหัวใจส าคัญ เพราะเป็นการสรรหาตัวแทนเข้าไป
ท าหน้าที่แทนประชาชน ซึ่งเรียกว่า ประชาธิปไตย
แบบตัวแทน (Representative Democracy)  

ชงคชาญ สุวรรณมณี 
(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไท ย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่
อ านาจทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและจากบัญชีรายชื่อเอาไว้
อย่างชัดเจน โดยได้ก าหนดรูปแบบการเลือกตั้ง 

 
 
 



๗๗ 
 

 
ตารางท่ี ๒.๘ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
มีชัย ฤชุพันธ์ 
(๒๕๕๘, หน้า ๒๓) 

ประโยชน์ ของระบบเลือกตั้ งแบบจัดสรรปัน
ส่วนผสมไว้ ดังนี้ 

๑. เคารพเสียงของประชาชนทุกคะแนน 
๒. ไม่ค านึงถึงประโยชน์ของพรรคการเมืองใด  
๓. เป็นการสร้างความปรองดอง  
๔ . สร้างระบบเลือกตั้ งที่ เหมาะสมกับบริบท

สังคมไทย  
๕. แก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณ  
๖. พรรคจะคัดเลือกคนดีลงสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือ

หวังคะแนน  
๗. ค านึงคะแนนเสียงของประชาชน ที่ถูกทิ้งอย่าง

ไม่เป็นธรรม 
คณิน บุญสุวรรณ 
(๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 

ข้อเสียของการเลือกตั้งแบบกาบัตรใบเดียว ได้แก่  
๑. ไม่เป็นธรรมต่อประชาชน  
๒. เป็นการรอนสิทธิของประชาชน 
๓.พรรคที่สมาชิกได้รับเลือกตั้งจ านวนมากได้ที่นั่ง

แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อก็ลดน้อยลงเท่านั้น  
๔. ท าให้เป็นการยากที่พรรคใดพรรคหนึ่งจะครอง

เสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด 
๕. พรรคการเมืองที่มีที่นั่งมากที่สุดในสภาอาจเป็น

ฝ่ายค้าน 
๖. เปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอก 
๗. ท าให้เกิดรัฐบาลผสมที่อ่อนแอ 
๘. ท าให้พรรคการเมืองอ่อนแอและแตกแยก 
๙ . ขั ด แ ย้ ง กั บ ก า ร โฆ ษ ณ า ช ว น เชื่ อ ข อ ง

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ว่า  
๑๐. เปิดช่องให้พรรคขนาดกลางแย่งกันประมูลซื้อ

พรรค 

๒.๔ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 
 เทศบาลนครรังสิตเดิมคือเทศบาลต าบลประชาธิปัตย์ โดยเทศบาลต าบลประชาธิปัตย์ ยก
ฐานะมาจากสุขาภิบาล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๑ ตอนที่ ๔๙ ลงวันที่ ๒ 



๗๘ 
 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นมา มีเขตการ
ปกครองครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบลประชาธิปัตย์ จ านวน ๖ หมู่บ้าน ซึ่งต าบลประชาธิปัตย์นั้น
เดิมชื่อต าบลบึงทะเลสาบ ขึ้นอยู่กับการปกครองของเมืองธัญบุรี (เมืองธัญบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ยุบเป็นอ าเภอธัญบุรีขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี ในส่วน
การเปลี่ยนชื่อจากต าบลบึงทะเลสาบเป็นต าบลประชาธิปัตย์นั้นยังหาหลักฐานไม่พบ แต่จากการ
ตรวจสอบหลักฐานการออกโฉนดที่ดินจากส านักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) การออก
โฉนดครั้งแรกตั้งแต่รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑ เป็นต้นมา ใช้ชื่อต าบลว่า “บึงทะเลสาบ” ตลอดมาจนสิ้นปี 
พ.ศ. ๒๔๙๙ ออกโฉนดใช้ชื่อต าบลว่า “ประชาธิปัตย์” และต่อมาในภายหลังเมื่อเทศบาลต าบล
ประชาธิปัตย์มีความเจริญเติบโตในด้านต่างๆมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จึงได้รับการ
จัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองและเปลี่ยนชื่อเป็น “รังสิต” เพ่ือให้ตรงกับชื่อที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปไม่เกิด
ความสับสนในการติดต่อราชการ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยเทศบาล
เมืองรังสิตได้รับการจัดตั้งและเปลี่ยนชื่อตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรังสิต  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ต่อมาเทศบาลเมืองรังสิตได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลนครรังสิต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองรังสิต อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีเป็นเทศบาลนครรังสิต ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔๔๑ 
 
 
 
 
 
 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาล

นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้วิจัยได้รวบรวม 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้   

                                                           
๔๑งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล , บรรยายสรุป

เทศบาลนครรังสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖, หน้า ๑. 



๗๙ 
 

สีซาริสมี วาแม ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในระดับท้องถิ่นใน
อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส” ผลการศึกษาพบว่า ๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น
ของสตรีในอ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่ในระดับมากท่ีสุดมี ๑ ด้าน คือ ด้าน
การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส่วนที่เหลือเป็นระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของ
สตรีอยู่ในระดับปานกลางมี ๔ ด้าน คือ ด้านการเป็นผู้สื่อสารทางการเมือง ด้านการเป็นผู้มีบทบาทใน
ชุมชน ด้านการติดต่อกับทางราชการ และด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมพรรค ๒. พบว่า 
ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่าง
นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ๔๒ 

คงฤทธิ์ กุลวงษ์ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหน่องบ่อ อ าเภอนาแก จังหวัดพนม” ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหน่องบ่อ โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ ประชาชนมีความสนใจในข้อมูลข่าวสารทางการเมืองน้อย ด้านแสดง
ความคิดเห็น กล่าวคือ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองน้อย ด้านการตัดสินใจ กล่าวคือ 
ประชาชนมีทัศนคติเก่ียวกับผู้น า และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ทางการเมืองน้อย และด้าน
การติดตามตรวจสอบ กล่าวคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบนโยบายของพรรค
การเมือง และนักการเมืองน้อย๔๓ 

บุศรา โพธิสุข ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : ศึกษา
เฉพาะกรณี ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ และการศึกษา 
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นแตกต่างกัน ส่วนเพศ และสถานภาพ ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ พบว่า อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และต าแหน่งหน้าที่ในชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นแตกต่างกัน๔๔ 

มานพ เข็มเมือง ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการศึกษาพบว่า ๑. 
                                                           

 ๔๒สีซาริสมี  วาแม, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในระดับท้องถิ่นในอ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส”, สารนิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ๒๕๕๘), บทคัดย่อ. 
 ๔๓คงฤทธิ์  กุลวงษ์. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหน่อง
บ่อ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม”, วารสารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม , ปีที่ ๑๔ 
ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๙. 
 ๔๔บุศรา โพธิสุข, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, พิฆเนศวร์สาร, ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙): ๑๕๑. 



๘๐ 
 

การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การใช้สิทธิการเลือกตั้ง อยู่ในระดับมาก ด้านการรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง อยู่ในระดับน้อย โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า
ดังนี้คือ ด้านการใช้สิทธิการเลือกตั้ง ด้านการรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้ง และด้านการตรวจสอบการ
ติดตามการเลือกตั้ง ตามล าดับ ๒. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่มีจ านวนมากที่สุดคือ ควร
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากกว่านี้ รองลงมาคือ ควรให้มีการประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งให้มากกว่านี้ และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบและติดตามการด าเนินการ 
ตามล าดับ๔๕ 

วิจิตร  เกิดน้อย ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปของผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านพฤติกรรมช่วงเลือกตั้ง รองลงมาด้านพฤติกรรมก่อนเลือกตั้ง  
และด้านพฤติกรรมหลังเลือกตั้ง ตามล าดับ ๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่เพศ อายุ อาชีพ 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในต าบลไทยา
วาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีการศึกษา และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้๔๖  

ณัฐกาญจน์  เข็มนาค ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนินการของพรรคการเมือง ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม/สมาคม 
องค์กรทางการเมือง และ ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ด้าน
การให้การสนับสนุนพรรคการเมือง ตามล าดับ ๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ 

                                                           

 ๔๕มานพ เข็มเมือง, “การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ปีท่ี ๕ ฉบับที่ 
๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖): ๑๐๘. 

๔๖วิจิตร  เกิดน้อย, “พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในต าบลไทยาวาส 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”, ”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2563). 



๘๑ 
 

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย๔๗ 

พระจักรพงษ์  อนุตฺตโร (วงษ์โพธิ์) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
จริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย
จากสูงสุดไปต่ าสุดพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ด้านการตัดสินใจ อยู่ ในระดับมาก  
รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านคุณลักษณะอยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ ๒. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรม
ของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจริยธรรม
ของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย๔๘ 
 
ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้วิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการวิจัย 
สีซาริสมี วาแม 
(๒๕๕๘) 

พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้าน
การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส่วนที่เหลือเป็นระดับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของสตรีอยู่
ในระดับปานกลาง 

คงฤทธิ์ กุลวงษ ์ 
(๒๕๖๑) 

พบว่า โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ ประชาชนมีความ
สนใจในข้อมูลข่าวสารทางการเมืองน้อย  

บุศรา โพธิสุข การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง

                                                           
๔๗ณัฐกาญจน์  เข็มนาค, “พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 

2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563). 

๔๘พระจักรพงษ์  อนุตฺตโร (วงษ์โพธิ์), “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563).   



๘๒ 
 

(๒๕๕๙) ท้องถิ่นของประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า อายุ และการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมืองท้องถิ่นแตกต่างกัน ส่ วนเพศ และสถานภาพ 
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน  

บุศรา โพธิสุข 
(๒๕๕๙) 

การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นของประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า อายุ และการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมืองท้องถิ่นแตกต่างกัน ส่ วนเพศ และสถานภาพ 
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน  

 
ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้วิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการวิจัย 

วิจิตร  เกิดน้อย 
(2563) 

ผลการวิจัยพบว่า ๑. ประชาชนมีพฤติกรรมทาง
การเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ 
ด้านพฤติกรรมช่วงเลือกตั้ง รองลงมาด้านพฤติกรรมก่อน
เลือกตั้ง และด้านพฤติกรรมหลังเลือกตั้ง ตามล าดับ ๒. ผล
การเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่เพศ อายุ อาชีพ ต่างกัน 
มีพฤติกรรมทางการเมือง โดยรวม แตกต่างกัน 

มานพ เข็มเมือง 
(๒๕๕๖) 

ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้สิทธิการ
เลือกตั้ง อยู่ ในระดับมาก ด้านการรณรงค์การหาเสียง
เลือกตั้ ง อยู่ ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการติดตาม
ตรวจสอบการเลือกตั้ง อยู่ในระดับน้อย  

ณัฐกาญจน์  เข็มนาค 
(2563) 

ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่าดังนี้ ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ต่อ
การด าเนินการของพรรคการเมือง ด้านการเป็นสมาชิก
กลุ่ม/สมาคม องค์กรทางการเมือง และ ด้านการไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง และด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ด้านการ
ให้การสนับสนุนพรรคการเมือง ตามล าดับ  

อักษร ทองพลอย ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ศึกษา



๘๓ 
 

(๒๕๕๕) รายด้านพบว่า ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมมากที่สุด ด้านการติดตามข่าวสารทางการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมมาก ส่วนด้านการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และด้านการช่วยเหลือและ
สนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่นมีส่วนร่วมน้อย  

 

 
2.6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้วิจัยได้รวบรวม 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 
ยงยุทธ พงษ์ศรี ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดปทุมธานี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี พ.ศ. 2562” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาในแต่ละสื่อแล้ว 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ สื่ออินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อ
หนังสือพิมพ์ตามลาดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้าน
คุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านนโยบาย ด้านพรรคการเมือง ด้านการรณรงค์หาเสียง และด้านสื่อบุคคล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้ง ไว้ ส่วนอายุ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้๔๙ 

สมชาย วุฒิ พิ มล วิทยา  ได้ วิจั ย เรื่ อง “ปัจจัยที่ มี ผลต่อการตัดสิน ใจ เลื อกตั้ ง 
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี 2558” ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 18-30 ปี ระดับการศึกษาอยู่ระดับ
ปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาทพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การเปิดรับสื่ ออินเตอร์เน็ต สื่อโทรทัศน์ สื่อ
หนังสือพิมพ์ และระดับปานกลาง สื่อวิทยุ ผลการทดสอบสมมุติฐาน เพศ อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ส่วน ระดับการศึกษา 
                                                           

๔๙ยงยุทธ  พงษ์ศรี, “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี : ศึกษาใน
ห้วงเวลาปี พ.ศ. 2562”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง , (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : 
มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๑). 



๘๔ 
 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 พฤติกรรมการเปิดรับสื่ อมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  พบว่า 
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05๕๐ 
 ปิยะรัตน์ สนแจ้ง ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร : ศึกษากรณีประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านนโยบาย ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ด้านพรรคการเมือง และด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ งไว้ ส่วนอายุ และระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ ส่วนการ
เปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05๕๑ 

ดาวเรื อง  น าคส วัสดิ์  ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง “ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการตั ดสิ น ใจ เลื อกตั้ ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย ในห้วงเวลา ปี พ.ศ.2559” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีรายได้ต่อ
เดือนต่ ากว่า 10,000 บาท และประกอบอาชีพรับจ้างตามล าดับ ชาวสุโขทัยมีการเปิดรับสื่อทั่วไป
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เปิดรับสื่อโทรทัศน์มากที่สุดเปิดรับสื่อ
อินเตอร์เน็ตสื่อวิทยุและสื่อหนังสือพิมพ์อยู่ในระดับมาก ชาวสุโขทัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านพรรคการเมืองที่สังกัดและปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านนโยบายของผู้สมัคร

                                                           
๕๐สมชาย วุ ฒิพิมลวิทยา, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี 2558”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2558). 

๕๑ปิยะรัตน์ สนแจ้ง, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: ศึกษากรณี
ประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2561). 



๘๕ 
 

ปัจจัยด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และปัจจัยด้านสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกตั้ ง 
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจั งหวัดสุ โขทั ย  อายุมี ความสั ม พันธ์กั บการตั ดสิน ใจ เลื อกตั้ ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ พบความแตกต่าง 1 คู่ ได้แก่ชาว
สุโขทัยที่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปีกับชาวสุโขทัยที่มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี ระดับการศึกษา มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ 
พบความแตกต่าง2 คู่ ได้แก่ ชาวสุโขทัยที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษากับชาวสุโขทัยที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและชาวสุโขทัยที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษากับชาวสุโขทัยที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี รายได้ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สุโขทัยเมื่อทดสอบเป็นรายคู่ พบความแตกต่าง 3 คู่ ได้แก่ ชาวจังหวัดสุโขทัยที่มีรายได้ต่ ากว่า 
10,000 บาทกับชาวจังหวัดสุโขทัยที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท ชาวสุโขทัยที่มีรายได้ต่ ากว่า 
10,000 บาทกับชาวสุโขทัยที่มีรายได้ 15,001-20,000 บาท และชาวสุโขทัยที่มีรายได้ต่ ากว่า 
10,000 บาทกับชาวสุโขทัยที่มีรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป อาชีพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเมื่อทดสอบเป็นรายคู่ พบความแตกต่าง 1 คู่ ได้แก่ 
ชาวจังหวัดสุโขทัยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรกับชาวจังหวัดสุโขทัยที่ประกอบอาชีพรับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ การเปิดรับสื่อ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุโขทัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การเปิดรับสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ และ
สื่ออินเตอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย๕๒ 

ปิ่นอนงค์ ทองบ่อ ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
สูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ด้านหลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวง
ชน  รองล งมาอยู่ ใน ระดั บป านกลาง คื อ  ด้ านหลั กความ เสมอภ าค  ด้ านหลั ก เส รีภ าพ 
ด้านหลักการปกครองโดยกฎหมาย และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านหลักเสียงข้างมาก 
ตามล าดับ ๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชนที่มี อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน อย่างมี

                                                           
๕๒ดาวเรือง นาคสวัสดิ์ , “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

สุโขทัยในห้วงเวลา ปี พ.ศ.2559”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัย
สื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2559). 



๘๖ 
 

นัยส าคัญ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มี เพศ และรายได้ต่อเดือน มีการ
เสริมสร้างความเข้าในในการเมือง ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้๕๓  

พระมหาณัฐพล  กิตฺติปญฺโญ (อรรถารส) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชน  ใน เขต เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์  อ า เภอบางบ าล  จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ใน
เขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเลือกตั้ง อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
และด้านการจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ ๒. ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มี การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี
เพศ อายุ และสถานภาพการสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย๕๔ 

พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต (คงชีวะ) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ” 
ผลการวิจัย พบว่า ๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นต าบล
หนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรม รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ๒. ผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นต าบล
หนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ประชาชน
ที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมื องในการ

                                                           
๕๓ปิ่นอนงค์ ทองบ่อ, “การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, สารนิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓). 

๕๔พระมหาณัฐพล  กิตฺติปญฺโญ (อรรถารส), “การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ใน
เขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓). 



๘๗ 
 

เลือกตั้งระดับท้องถิ่น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย๕๕ 

เกรียงไกร พัฒนะโชติ  ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง รองลงมาคือ ด้านการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมทางเมือง ตามล าดับ  ๒. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้๕๖ 

พระสร้อยทอง ปญฺญาวุโธ (ประทุมทอง) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”
ผลการวิจัยพบว่า ๑. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้าน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ตามหลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ด้านการไปใช้สิทธิและ
มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ตามหลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับมาก และด้านการประชามติและ
ประชาพิจารณ์ ตามหลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ๒. ผลการเปรียบเทียบการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคามโดยการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน 
ประชาชนมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ สวนประชาชนที่มี อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน ต่างกัน มีส่วนร่วมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้๕๗ 

                                                           
๕๕พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต (คงชีวะ), “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง

ระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี”,  สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563). 

๕๖เกรียงไกร พัฒนะโชติ, “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๓). 

๕๗พระสร้อยทอง ปญฺญาวุโธ (ประทุมทอง), “การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓). 



๘๘ 
 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนใหญ่ประชาชนมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งกัน เพราะมีการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานทางการราชการ พรรคการเมือง หัวคะแนนผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้งบ้าง การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ บ้าง 

 
ตารางท่ี ๒.๑๐ งานวิจัยเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
ยงยุทธ พงษ์ศรี 
(2561) 

สื่ออินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ 
และสื่อหนังสือพิมพ์ตามลาดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

สมชาย วุฒิพิมลวิทยา 
(2558) 

การเปิดรับสื่ อ อินเตอร์ เน็ ต  สื่ อ โทรทัศน์  สื่ อ
หนังสือพิมพ์ และระดับปานกลาง สื่ อวิทยุ  ผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน เพศ อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ส่วน ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง 

ปิยะรัตน์ สนแจ้ง  
(2561) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านนโยบาย ด้านคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร ด้านพรรคการเมือง และด้านวิธีการหาเสียง
เลือกตั้ง 

 
 
 
ตารางท่ี ๒.๑๐ งานวิจัยเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ต่อ) 
 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
ดาวเรือง นาคสวัสดิ์ 
(2559) 

ผลการวิจัยพบว่า เปิดรับสื่อโทรทัศน์มากที่สุด
เปิดรับสื่ออินเตอร์เน็ตสื่อวิทยุและสื่อหนังสือพิมพ์อยู่ใน
ระดับมาก ปั จจั ยที่ มี ผลต่อการตั ดสิน ใจเลื อกตั้ ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 



๘๙ 
 

ปิ่นอนงค์ ทองบ่อ 
(2563) 

ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างความเข้าใจ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม
อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงล าดับ คือ ด้าน
หลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ด้านหลักความ
เสมอภาค ด้านหลักเสรีภาพ ด้านหลักการปกครองโดย
กฎหมาย และด้านหลักเสียงข้างมาก ตามล าดับ  

พระมหาณัฐพล  กิตฺติปญฺโญ (อรรถารส) 
(2563) 

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนี้ ด้าน
การเลือกตั้ง อยู่ ในระดับมาก ด้านการสนทนาเรื่อง
การเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้ง และด้านการจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กลุ่มการเมือง อยู่ในระดับน้อย  

พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต (คงชีวะ) 
(2563) 

ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
รายด้านดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก  

เกรียงไกร พัฒนะโชติ 
(2563) 

ผลการวิจัยพบว่า  วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก คือ ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ด้านการไป
ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และด้านการมีส่วนร่วมทางเมือง 
ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัย  ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ประกอบด้วย ด้านการประชาสัมพันธ์ และ
ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง๕๘ โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้ 
 
      ตัวแปรอิสระ                                                    ตัวแปรตาม 

                                                           

 ๕๘ชลธิชา  ณ เชียงใหม่, แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง, (กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๔๖. 
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         (Independent Variable)                                 (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิ 
เลือกตั้งท่ัวไป 

๑. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
๒. ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
๑. เพศ 
๒. อายุ 
๓. สถานภาพการสมรส 
๔. การศึกษา 
๕. รายได ้
6. การได้ข่าวสารการเลือกตั้ง 
 

๑. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
๒. ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

หลักสัปปุริสธรรม ๗  
ด้านธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ  
ด้านอัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมาย 
ด้านอัตตัญญุตา รู้จักตน 
ด้านมัตตัญญุตา รู้จักประมาณ 
ด้านกาลัญญุตา รู้จักกาลเวลา 
ด้านปริสัญญุตา รู้จักชุมชน สังคม 
ด้านปุคคสัญญุญา รู้จักบุคคล  
 

๑. หนังสือพิมพ์ 
๒. โทรทัศน์ 
3. สื่อบุคคล 
๔. วิทย ุ
๕. สื่ออ่ืนๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิต
เตอร์ TV online  
 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  

 การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒” เป็นการวิจัยโดยใช้รูปแบบผสมผสานโดยใช้
ระเบียบวิจัยและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย  ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) คือ เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research)  จากแบบสอบถาม (Questionnaire)  ประกอบการสัมภาษณ์เชิ งลึก ( In depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informant) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 
 
๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  
 ๓.๒.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 ๑) ประชำกร (Population)  

ได้แก่ บุคลากรของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี จ านวน ๖๓๕ คน 
๒) กลุ่มตัวอย่ำง (Sample)  
ได้แก่ บุคลากรของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี จ านวน 246 คน ผู้วิจัยก าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ดังนี้ 
 ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้มาจากประชาชน จ านวน 
635 คน ที่ได้จากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังนี้ 
 
 
 
โดย N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 

2)(1 eN

N
n
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 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทั้งหมด ๖๓๕ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  
                                    
                           n =

635

1 + 635 (0.05)2
 

 

                               n =
635

1 + 635
 

 

                         n =
635

2.5875
 

 
                            n = 246 

          
ดังนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 246 คน 

 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) หรือการเลือกหน่วยตัวอย่าง

แบบตามสะดวก (convenience sampling) ในการเก็บข้อมูล ให้ครบ 246 คน  
 

๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน  ๘ ท่าน  

ได้แก ่๑. กลุ่มผู้น าทางการเมือง ๒. กลุ่มนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ๓. กลุ่มนักวิชาการด้านการศึกษา 
๔. กลุ่มผู้น าชุมชน ๕. กลุ่มนักวิชาการด้านศาสนา ดังนี้ 

 
 
 
 
 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. พระครูปลัดปรีชา คนฺธโก, ดร. รักษาการเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ 
2. ดร.เดชา กลิ่นกุสุม  อดีตนายกเทศมนตรีนครรังสิต 
3. นายเยี่ยม เทพธัญญะ  อดีตประธานสภาเทศบาลนครรังสิต 
4. นางนนทนีย์ วัฒนภิโกวิท  อดีตสมาชิกเทศบาลนครรังสิต 
5. นายอุดม โพธิน าแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
6. อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

ภาควิชารัฐศาสตร์ 
7. นายพิเชษฐ ศรีค าดอกแค  ประธานชุมชนสอยดี 
8. นายชัยชนะ  นุชประเสริฐ  ประธานชุมชนสะพานแดง 



๑๐๔ 
 

  
 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา 
โดยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 ๓.๓.๑ ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 ๑. ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ใน
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒. ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 ๔. สร้างเครื่องมือ 
 น าเสนอโครงร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ       
เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
หาค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
 ๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
 ๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 ๙. รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ 
 
 

 ๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ 
(Interview) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย โดยมีลักษณะดังนี้ 

(๑) แบบสอบถำม (Questionnaire) 
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check  List) ถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา รายได้ และการได้
ข่าวสารการเลือกตั้ง 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีลักษณะเป็น



๑๐๕ 
 

แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

๕  หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มากที่สุด 
๔   หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก 
๓   หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
๒   หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อย 
๑   หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ตอนที่  ๓ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ถามเกี่ยวกับปัญหา  อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ใน
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 

(๒) แบบสัมภำษณ์ (In-depth Interviews) 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 

 

 ๓.๓.๓ กำรสร้ำง และตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
เพ่ือให้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัด และมี 

ความแม่นย าในการวัด ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้  
๑. ร่างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒. น าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา 

(Content Validity) 
๓. น าแบบสอบถามกลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 
๔. น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อที่ปรึกษาเพ่ือขอรับค าแนะน าและ ปรับปรุงแก้ไข 

แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Validity) จ านวน ๕ ท่าน ดังมีรายชื่อ
ต่อไปนี้ 
 ๑) รศ.ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒) รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓) รศ.ดร.วัชรินทร์  ชาญศิลป์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๐๖ 
 

 ๔) ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕) อ.ดร.กาญจนา  ด าจุติ  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index : IOC)  

ผู้เชี่ยวชาญทดสอบหาค่าความสอดคล้องกับเนื้อหา มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
                +๑  เมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา  
                ๐  เมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา  
                -๑  เมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา  
                น าแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) Index of 
concurrence 

                 IOC     =   

                =   ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
                N      =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
               IOC     =   ค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหา 

ค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าเท่ากับ ๐.๕ หรือมากกว่า
หมายความว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา ส่วนค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิง
เนื้อหา มีค่าน้อยกว่า ๐.๕ หมายความว่า ข้อค าถามนั้นต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือตัดทิ้งไป
เพราะถือว่าเป็นข้อค าถามที่ขาดความตรงตามเนื้อหาหรือมีความตรงตามเนื้อหาต่ าเกิ นไปโดยน า
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเกิดความเที่ยงตรงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ (Expert) และ
เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ัน  
 ๕. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากร ที่
มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient)  ของครอนบาค 
(Cronbach)๑  ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.957 แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามสามารถน าไป
เก็บข้อมูลจริงได้ 
 ข. เชิงคุณภำพ 
 การวิจัยเรื่อง  “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒” ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  โดยแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured  interview)   

                                                      
๑สิน  พันธ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิซซิ่ง จ ากัด, 

๒๔๔๗), หน้า ๑๙๑. 



๑๐๗ 
 

 ๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือ
หรือแบบสัมภาษณ์ที่สร้างไว้ 
 ๒. น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ให้คณะกรรมการควบคุมสาร
นิพนธ์ตรวจสอบ 
 ๓. น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) มาปรับแก้ไขเพ่ือน าไปสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญต่อไป 
 
 
 
 
 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
๓.๔.๑ กำรเก็บรวมรวมข้อมูลแบบสอบถำม 

 ๑. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถึงเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ๑ ฉบับ   
 ๒. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 246 ชุด และเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง  
 ๓. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

 ๓.๔.๒ กำรเก็บรวมรวมข้อมูลแบบสัมภำษณ์ 
 ๑. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 
๘ รูปหรือคน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์  
 ๒. ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือ
สัมภาษณ์ตามท่ีก าหนดไว้  
     ๓. ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็นโดย
ขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 
 ๔. น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์ โดยวิธีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล  



๑๐๘ 
 

๓.๕.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

และพรรณนา ได้แก่ บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติอนุมาน ( Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐานเพื่อหาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป  
เมื่อพ.ศ. ๒๕๖๒ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลสถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที (t-test) กรณีตัวแปรต้น
สองกลุ่มและการทดสอบค่าเอฟ (F- test )ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวในกรณีตัว
แปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไปเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วย
วิธี LSD. (Least Significant Difference) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question ) วิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท น าเสนอเป็น
ความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบค าถามปลายเปิด 

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์  โดยใช้สถิติ  ดังนี้ 

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างใช้สถิติ
การวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 ๓) แปลค่าความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์  ดังนี้๒     
 ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐      ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙      ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ มาก 
 ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙      ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙      ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ น้อย 
 ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙  ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 ๔) ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นค าถามปลายเปิด (Open  Ended  Question) 
วิ เคราะห์ โดยการเขียนเป็นความถี่  โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis 
Technique) ประกอบบริบท (Context) 

 3.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้ 

                                                      
 

๒ธานินทร์   ศิลป์จารุ , กำรวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิ ติ ด้วย SPSS, พิมพ์ครั้ งที่  ๑๐ , 
(กรุงเทพมหานคร : บิสชิเนสอาร์แอสด์ดี, ๒๕๕๒), หน้า ๔๘-๔๙. 



๑๐๙ 
 

 ๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
 ๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง
เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย  โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique)  ประกอบบริบท (Context) 
 ๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 



 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 

ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมที่รวบรวมได้ จำกกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธำนี จ ำนวน 246 คน จำกประชำกรทั้งหมดจ ำนวน 635 คน มำวิเครำะห์โดยใช้
โปรแกรมส ำเร็จรูปกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสังคมศำสตร์ และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informant) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมำณ จ ำนวน 8 รูปหรือ
คน ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลน ำเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
๔.๒ ผลกำรวิเครำะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต 

จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔.๓ ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร

เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔.๔ ผลกำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะและแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเทศบาล

นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 
๔.๕ ผลกำรวิเครำะห์กำรสัมภำษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากร

เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 
๔.๖ สรุปองค์ควำมรู้ 

๔.๖.1 สรุปองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๔.๖.2 สรุปองค์ควำมรู้ที่ได้สังเครำะหจ์ำกกำรวิจัย 

 

  



๑๑๒ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กำรศึกษำข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 246 คน จ ำแนกตำม 

เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา รายได้ และการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผลกำร
วิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม มีรำยละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.1 แสดงจ ำนวนและค่ำร้อยละข้อมูลทั่ วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 

แบบสอบถำม  
(n=246) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชำย 107 43.5 
หญิง 139 56.5 

รวม 246 100.0 
อายุ   

๑๘ - ๒6 ป ี 71 28.9 
27 - 35 ป ี 48 19.5 

    36 - 44 ป ี 62 25.2 
๔6 - ๕2 ป ี 37 15.0 
๕3 - 60 ป ี 28 11.4 

รวม 246 100.0 
สถานภาพการสมรส   

โสด 111 45.1 
สมรส 97 39.4 
หย่ำร้ำง 26 10.6 
หม้ำย 12 4.9 

รวม 246 100.0 
การศึกษา   

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 90 36.6 
ปริญญำตรี 136 55.3 
สูงกว่ำปริญญำตรี 20 8.1 

รวม 246 100.0 
 

 



๑๑๓ 

ตารางท่ี ๔.1 แสดงจ ำนวนและค่ำร้อยละข้อมูลทั่ วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถำม (ต่อ)  

(n=246) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
รายได้   

ต่ ำกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท 60 24.4 
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บำท 83 33.7 
๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บำท 46 18.7 
๒๕,๐๐๑ บำท ขึ้นไป 57 23.2 

รวม 246 100.0 
การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง   

หนังสือพิมพ์ 26 10.6 
โทรทัศน์ 70 28.5 
สื่อบุคคล             40 16.3 
วิทยุ 22 8.9 
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 32 13.0 
สื่ออ่ืนๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ TV 
online 

56 22.8 

รวม 246 100.0 
 

จำกตำรำงที่ ๔.1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เพศหญิง จ ำนวน 139 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.5 และเพศชำย จ ำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ตำมล ำดับ 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ ๑๘ - ๒6 ปี จ ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.9, อำยุ 36 - 44 ปี จ ำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 อำยุ 27 - 35 ปี จ ำนวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.5 อำยุ 3๔6 - ๕2 ปี จ ำนวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.0 และ อำยุ ๕3 - 60 ปี
จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 ตำมล ำดับ 

สถานภาพการสมรส ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีสถำนภำพโสด จ ำนวน 111 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.1, สมรส จ ำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 หย่ำร้ำง จ ำนวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.6 และ หม้ำย จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ตำมล ำดับ 

การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีกำรศึกษำปริญญำตรี จ ำนวน 136 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.3, ต่ ำกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 และ สูงกว่ำปริญญำตรี 
จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ตำมล ำดับ 



๑๑๔ 

รายได้ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีรำยได้ ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บำท จ ำนวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.7, รำยได้ ต่ ำกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท จ ำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 รำยได้
๒๕,๐๐๑ บำท ขึ้นไป จ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 และ รำยได้ ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บำท
จ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 ตำมล ำดับ 

การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่รับข่ำวสำรจำก
โทรทัศน์จ ำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5, สื่ออ่ืนๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ TV online 
จ ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8, สื่อบุคคล จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3, หนังสือพิมพ์ 
จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6, วิทยุ จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9  ตำมล ำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๑๑๕ 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมและรำยด้ำน ประกอบด้วย 
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง  ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.๒  ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยรวม 

  (n=246) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต 

ระดับการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 3.53 0.62 มำก 
2. ด้ำนกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง   3.57 0.66 มำก 

โดยรวม 3.55 0.54 มาก 

  
จำกตำรำงที่ ๔.๒ พบว่ำ บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมทางการ

เมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมอยู่ในระดับมำก (x̅=3.55, S.D.=0.54) 
เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำนโดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้  ด้ำนกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง  

(x̅=3.57, S.D.=0.66) อยู่ในระดับมำก และ ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (x̅=3.53, S.D.=0.62) อยู่ใน
ระดับมำก ตำมล ำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้าน
การประชาสัมพันธ์ 

(n=246) 



๑๑๖ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 
๑. ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การเลือกตั้งแล้วแจ้งให้สมาชิกในครอบครัวได้รับ
ทราบ 3.92 1.03 มำก 

๒. ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งแล้วแจ้งให้สมาชิกในชุมชนได้รับ
ทราบ 3.78 1.02 มำก 

๓. ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งแล้วแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ 3.88 1.11 มำก 

๔. ท่านมีส่วนร่วมในการแจกเอกสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งให้ประชาชนได้รับทราบ 3.63 1.09 มำก 

๕. ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ประชาชนได้รับทราบ 3.46 0.93 ปำนกลำง 

๖. ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้รับทราบ 3.60 0.98 มำก 

๗. ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณด้าน
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 3.33 1.16 ปำนกลำง 

๘. ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้าน
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2.98 1.14 ปำนกลำง 

๙. ท่านเข้าร่วมงานในสังคมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ตามปกติ 3.39 0.94 ปำนกลำง 

๑๐. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนในการสนับสนุน
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 3.38 0.91 ปำนกลำง 

โดยรวม 3.53 0.62 มาก 

 
จำกตำรำงที่ ๔.๓ พบว่ำ บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒  ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ อยู่ในระดับมำก 

(x̅=3.53, S.D.=0.62) เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อโดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ย
จำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่ำ “ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วแจ้งให้สมาชิกในครอบครัวได้รับทราบ” (x̅=3.92, S.D.=1.03) รองลงมำ
ได้แก่ ข้อที่ว่ำ “ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วแจ้งให้ประชาชน

ได้รับทราบ” (x̅=3.88, S.D.=1.11) และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่ำ “ท่านมีส่วนร่วมใน



๑๑๗ 

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง” (x̅=2.89, S.D.=1.14) 
ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.4 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร

เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้าน
การใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(n=246) 

ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ระดับการมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลผล 
๑. ท่านไปใช้สิทธิ เลือกตั้งทั่วไปตั้งแต่ท่านเป็น

บุคลากรของเทศบาลนครรังสิต 3.22 1.14 ปำนกลำง 



๑๑๘ 

๒. ท่านให้ความส าคัญเก่ียวกับการเลือกตั้ง 3.54 1.01 มำก 
๓. ท่านมีความตั้งใจที่จะไปเลือกตั้งเมื่อถึงก าหนด

เลือกตั้ง 3.35 1.15 ปำนกลำง 
๔. ท่านตั้งใจอ านวยความสะดวกในการเลือกตั้งแก่

ประชาชนอย่างเต็มที่ 3.43 1.20 ปำนกลำง 
๕. แม้ท่านจะเป็นบุคลากรของเทศบาลนครรังสิต 

ท่านก็ยินดีไปเลือกตั้งร่วมกับประชาชนทั่วไป 3.49 1.07 ปำนกลำง 
๖. ไม่มีอิทธิพลใดที่ท าให้ท่านไขว้เขวในการใช้สิทธิ

เลือกตั้ง 3.40 1.02 ปำนกลำง 
๗. ท่านมีอิสระอย่างเต็มที่ในการใช้ดุลยพินิจของ

ตนเองในการใช้สิทธิเลือกตั้ง 3.84 1.02 มำก 
๘. การปฏิบัติงานในเทศบาลนครรังสิต ไม่เป็น

อุปสรรคในการใช้สิทธิเลือกตั้งของท่าน 3.72 1.05 มำก 
๙. ท่านมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวเกี่ยวกับการทุจริต

การเลือกตั้งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.92 1.11 มำก 
๑๐. ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนื่องจากเป็นหน้าที่ที่

เทศบาลนครรังสิตก าหนดให้ท่านปฏิบัติ 3.77 1.03 มำก 
โดยรวม 3.57 0.66 มาก 

 
จำกตำรำงที่ ๔.4 พบว่ำ บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนี มีส่วนร่วมทำงกำร

เมืองในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒  ด้ำนกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง อยู่ในระดับมำก (x̅=3.57, 
S.D.=0.66) เมื่อจ ำแนกเป็นรำยข้อพบว่ำ อยู่ในระดับมำกทุกข้อโดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำ
น้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่ำ “ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรแจ้งข่ำวเกี่ยวกับกำรทุจริตกำร

เลือกตั้งให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง” (x̅=3.92, S.D.=1.11) รองลงมำได้แก่ ข้อที่ว่ำ “ท่ำนมีอิสระ

อย่ำงเต็มที่ในกำรใช้ดุลยพินิจของตนเองในกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง” (x̅=3.84, S.D.=1.02) และข้อที่มี
ค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่ำ “ท่ำนไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปตั้งแต่ท่ำนเป็นบุคลำกรของเทศบำลนคร

รังสิต” (x̅=3.22, S.D.=1.14) ตำมล ำดับ 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำแนกตำมเพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส การศึกษา รายได้ และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ต่ำงกัน โดยใช้
สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ย 2 กลุ่ม ในเรื่อง เพศ โดยกำรทดสอบค่ำ F-
test (One-way ANOVA) ในกำรทดสอบควำมแปรปรวนแบบทำงเดียวเพ่ือเปรียบเทียบควำม
แตกต่ำง ของค่ำเฉลี่ยที่มีมำกกว่ำ 2 กลุ่ม ในเรื่อง อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถำนภำพกำร
สมรส ถ้ำพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรำยคู่ด้วยวิธีกำรหำผลต่ำง
นัยส ำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) ดังนี้ 

 
สมมติฐานที่ ๑ บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ แตกต่างกัน 



๑๒๐ 

กำรวิเครำะห์สมมติฐำนที่ 1 ใช้สถิติ t-test ในกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของ
ค่ำเฉลี่ย 2 กลุ่ม ใช้ระดับควำมเชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้ำเป็นไปตำมสมมติฐำนต่อเมื่อค่ำ Sig. น้อยกว่ำ 
0.05 และน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ในรูปตำรำงประกอบกำรบรรยำย ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.5 แสดงกำรเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ จ าแนกตามเพศ 
โดยรวม 

 (n=246) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 

n   SD. t Sig. 

๑. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ชำย 103 3.59 0.68 1.304 0.193 
หญิง 143 3.48 0.57   

๒. ด้ำนกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง   ชำย 103 3.57 0.63 0.122 0.903 
หญิง 143 3.56 0.68   

โดยรวม 
ชาย 103 3.58 0.55 0.825 0.410 
หญิง 143 3.52 0.53   
รวม 246 3.55 0.54   

 



๑๒๑ 

จำกตำรำงที่ ๔.5 พบว่ำ บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนีที่มีเพศต่ำงกัน มี
ส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมไมแ่ตกต่ำงกัน จึงไม่ยอมรับ
สมมติฐำนกำรวิจัยที่ตั้งไว้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ แตกต่างกัน 
กำรวิเครำะห์สมมติฐำนที่ 2 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในกำรทดสอบควำม

แปรปรวนแบบทำงเดียวเพ่ือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยที่มำกกว่ำ 2 กลุ่ม ใช้ระดับควำม
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้ำเป็นไปตำมสมมติฐำนต่อเมื่อค่ำ Sig. น้อยกว่ำ 0.05 ถ้ำพบควำมแตกต่ำง
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรำยคู่ด้วยวิธีกำรหำผลต่ำงนัยส ำคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และน ำเสนอในรูปตำรำงประกอบกำรบรรยำย ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๔.6 แสดงกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ าแนกตามอาย ุ

 (n = 246) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ 

ระหว่ำงกลุ่ม 1.879 4 0.470 1.225 0.301 
ภำยในกลุ่ม 92.413 241 0.383   
รวม 94.292 245    
ระหว่ำงกลุ่ม 2.227 4 0.557 1.293 0.273 



๑๒๒ 

๒. ด้ำนกำรใช้สิทธิ
เลือกตั้ง   

ภำยในกลุ่ม 103.742 241 0.430   
รวม 105.969 245    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.567 4 0.392 1.359 0.249 
ภายในกลุ่ม 69.475 241 0.288   
รวม 71.042 245    

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
     

จำกตำรำงที่ ๔.6 พบว่ำ บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนีที่มีอำยุต่ำงกัน  
มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน จึงไม่
ยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัยที่ตั้งไว้  

 
 
 
สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการ

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ แตกต่างกัน 
 
กำรวิเครำะห์สมมติฐำนที่ 3 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในกำรทดสอบควำม

แปรปรวนแบบทำงเดียวเพ่ือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยที่มำกกว่ำ 2 กลุ่ม ใช้ระดับควำม
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้ำเป็นไปตำมสมมติฐำนต่อเมื่อค่ำ Sig. น้อยกว่ำ 0.05 ถ้ำพบควำมแตกต่ำง
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรำยคู่ด้วยวิธีกำรหำผลต่ำงนัยส ำคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และน ำเสนอในรูปตำรำงประกอบกำรบรรยำย ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.7 แสดงกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

 (n = 246) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้ำนกำร
ประชำสัมพั
นธ์ 

ระหว่ำงกลุ่ม 4.881 4 1.220 3.289 0.012* 
ภำยในกลุ่ม 89.411 241 0.371   
รวม 94.292 245    
ระหว่ำงกลุ่ม 14.003 4 3.501 9.174 0.001* 



๑๒๓ 

๒. ด้ำนกำรใช้สิทธิ
เลือกตั้ง   

ภำยในกลุ่ม 91.966 241 0.382   
รวม 105.969 245    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 6.620 4 1.655 6.191 0.005* 
ภายในกลุ่ม 64.422 241 0.267   
รวม 71.042 245    

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
  
จำกตำรำงที่ ๔.7 พบว่ำ บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต ที่มีสถำนภำพกำรสมรสต่ำงกัน  

มีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมแตกต่ำงกัน อย่ำงมี
นัยส ำคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัยที่ตั้งไว้  

ดังนั้น จึงท ำกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยเป็นรำยคู่ตำมระดับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ด้วย
วิธีผลต่ำงนัยส ำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รำยละเอียดดังแสดงในตำรำง
ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.8 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร

เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น
รำยคู่ด้วยวิธีกำรหำผลต่ำงนัยส ำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามสถานภาพการสมรส โดยรวม 

(n = 395) 

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จำกตำรำงที่ ๔.8 พบว่ำ บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต ที่มีสถานภาพการสมรสต่ำงกัน มีมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒โดยรวมแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ที่ระดับ 0.05  จ ำนวน 3 คู่ ได้แก่  

สถานภาพการสมรส 
 โสด สมรส หย่ำร้ำง หม้ำย 

  3.69 3.35 3.45 3.66 

โสด 3.69 - -0.34* -0.24* -0.03 

สมรส 3.35  - 0.10 0.31* 

หย่ำร้ำง 3.45   - 0.11 

หม้ำย 3.66     



๑๒๔ 

บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต ที่มีสถานภาพโสด มีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 
แตกต่ำงกับบุคลำกรมีสถานภาพสมรส และหย่ำร้ำง อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต ที่มีสถานภาพสมรส มีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 
แตกต่ำงกับบุคลำกรมีสถานภาพหม้ำย อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

นอกนั้นไม่พบควำมแตกต่ำงรำยคู่ 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.9 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น
รำยคู่ด้วยวิธีกำรหำผลต่ำงนัยส ำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามสถานภาพการสมรส ด้านการประชาสัมพันธ์ 

(n = 246) 

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จำกตำรำงที่ ๔.9 พบว่ำ บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ แตกต่ำงกัน 
อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05  จ ำนวน 2 คู่ ได้แก่  

บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต ที่มีสถานภาพโสด มีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 
แตกต่ำงกับบุคลำกรมีสถานภาพสมรส และหย่ำร้ำง อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

นอกนั้นไม่พบควำมแตกต่ำงรำยคู่ 
 
 

สถานภาพการสมรส 
 โสด สมรส หย่ำร้ำง หม้ำย 

  3.71 3.39 3.39 3.57 

โสด 3.71 - -0.38* -0.32* -0.14 

สมรส 3.39  - 0.00 0.18 

หย่ำร้ำง 3.39   - 0.18 

หม้ำย 3.57     



๑๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.10 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น
รำยคู่ด้วยวิธีกำรหำผลต่ำงนัยส ำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามสถานภาพการสมรส ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง   

(n = 246) 

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จำกตำรำงที่ ๔.10 พบว่ำ บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนีที่มสีถำนภำพกำร
สมรสต่ำงกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้ำนกำรใช้สิทธิ
เลือกตั้ง  แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05  จ ำนวน 4 คู่ ได้แก่  

บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต ที่มีสถำนภำพโสด มีส่วนร่วมในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 
แตกต่ำงกับบุคลำกรมีสถำนภำพสมรส และหย่ำร้ำง อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต ที่มสีถำนภำพหม้ำย มีส่วนร่วมในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 
แตกต่ำงกับบุคลำกรมีสถำนภำพสมรส และหย่ำร้ำง อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

นอกนั้นไม่พบควำมแตกต่ำงรำยคู่ 
 
 

สถานภาพการสมรส 
 โสด สมรส หย่ำร้ำง หม้ำย 

  3.70 3.42 3.50 3.88 

โสด 3.70 - -0.28* -0.20* 0.18 

สมรส 3.42  - 0.00 0.46* 

หย่ำร้ำง 3.50   - 0.38* 

หม้ำย 3.88     



๑๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานที่ 4 บุคลากรที่มีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ แตกต่างกัน 
 
กำรวิเครำะห์สมมติฐำนที่ 4 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในกำรทดสอบควำม

แปรปรวนแบบทำงเดียวเพ่ือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยที่มำกกว่ำ 2 กลุ่ม ใช้ระดับควำม
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้ำเป็นไปตำมสมมติฐำนต่อเมื่อค่ำ Sig. น้อยกว่ำ 0.05 ถ้ำพบควำมแตกต่ำง
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรำยคู่ด้วยวิธีกำรหำผลต่ำงนัยส ำคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และน ำเสนอในรูปตำรำงประกอบกำรบรรยำย ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.11 แสดงกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ าแนกตามการศึกษา 

 (n = 246) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ 

ระหว่ำงกลุ่ม 2.992 3 0.997 2.644 0.048* 
ภำยในกลุ่ม 91.300 242 0.377   
รวม 94.292 245    

๒. ด้ำนกำรใช้สิทธิ
เลือกตั้ง   

ระหว่ำงกลุ่ม 6.489 3 2.163 5.262 0.002* 
ภำยในกลุ่ม 99.480 242 .411   
รวม 105.969 245    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 4.200 3 1.400 5.069 0.002* 
ภายในกลุ่ม 66.842 242 0.276   
รวม 71.042 245    

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 



๑๒๗ 

  
จำกตำรำงที่ ๔.11 พบว่ำ บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนีที่มีกำรศึกษำ

ต่ำงกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมแตกต่ำงกัน อย่ำง
มีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัยที่ตั้งไว้  

ดังนั้น จึงท ำกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยเป็นรำยคู่ตำมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ด้วยวิธี
ผลต่ำงนัยส ำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รำยละเอียดดังแสดงในตำรำง
ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.12 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร

เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น
รำยคู่ด้วยวิธีกำรหำผลต่ำงนัยส ำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามการศึกษา โดยรวม 

(n = 246) 

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จำกตำรำงที่ ๔.12 พบว่ำ บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนีที่มีกำรศึกษำ
ต่ำงกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมแตกต่ำงกัน อย่ำง
มีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05  จ ำนวน 2 คู่ ได้แก่  

บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต ที่มีกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี มีส่วนร่วมในกำรไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป แตกต่ำงกับบุคลำกรมีมีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และสูงกว่ำปริญญำตรี อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐5 นอกนั้นไม่พบควำมแตกต่ำงรำยคู ่

 
 
 

การศึกษา 
 ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี ปริญญำตรี 
สูงกว่ำ

ปริญญำตรี 

  2.84 3.47 3.33 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 2.84 - 0.63* 0.49* 

ปริญญำตรี 3.18   0.13 
สูงกว่ำปริญญำตรี 3.33    



๑๒๘ 

 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.13 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น
รำยคู่ด้วยวิธีกำรหำผลต่ำงนัยส ำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามการศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ 

(n = 246) 

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จำกตำรำงที่ ๔.13 พบว่ำ บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนีที่มีกำรศึกษำ
ต่ำงกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05  จ ำนวน 1 คู่ ได้แก่  

บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต ที่มีกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี มีส่วนร่วมในกำรไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป แตกต่ำงกับบุคลำกรมีมีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
๐.๐5 นอกนั้นไม่พบควำมแตกต่ำงรำยคู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา 
 ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี ปริญญำตรี 
สูงกว่ำ

ปริญญำตรี 

  3.63 3.46 3.54 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 3.63 - 0.27* -0.09 

ปริญญำตรี 3.46   0.08 
สูงกว่ำปริญญำตรี 3.54    



๑๒๙ 

 
 
 

ตารางท่ี ๔.14 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น
รำยคู่ด้วยวิธีกำรหำผลต่ำงนัยส ำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามการศึกษา ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง   

(n = 246) 

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จำกตำรำงที่ ๔.14 พบว่ำ บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนีที่มีกำรศึกษำ
ต่ำงกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้ำนกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง 
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 จ ำนวน 2 คู่ ได้แก่  

บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต ที่มีกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี มีส่วนร่วมในกำรไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป แตกต่ำงกับบุคลำกรมีมีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และสูงกว่ำปริญญำตรี อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐5 นอกนั้นไม่พบควำมแตกต่ำงรำยคู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา 
 ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี ปริญญำตรี 
สูงกว่ำ

ปริญญำตรี 

  3.77 3.45 3.43 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 3.77 - -0.32* -0.34* 

ปริญญำตรี 3.45   -0.02 
สูงกว่ำปริญญำตรี 3.43    



๑๓๐ 

 
 
สมมติฐานที่ 5 บุคลากรที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งท่ัวไป เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ แตกต่างกัน 
 
กำรวิเครำะห์สมมติฐำนที่ 5 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในกำรทดสอบควำม

แปรปรวนแบบทำงเดียวเพ่ือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยที่มำกกว่ำ 2 กลุ่ม ใช้ระดับควำม
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้ำเป็นไปตำมสมมติฐำนต่อเมื่อค่ำ Sig. น้อยกว่ำ 0.05 ถ้ำพบควำมแตกต่ำง
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรำยคู่ด้วยวิธีกำรหำผลต่ำงนัยส ำคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และน ำเสนอในรูปตำรำงประกอบกำรบรรยำย ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.15 แสดงกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ าแนกตามรายได้ 

 (n = 246) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ 

ระหว่ำงกลุ่ม 4.375 4 1.094 2.932 0.022 
ภำยในกลุ่ม 89.917 241 0.373   
รวม 94.292 245    

๒. ด้ำนกำรใช้สิทธิ
เลือกตั้ง   

ระหว่ำงกลุ่ม .694 4 0.174 0.397 0.811 
ภำยในกลุ่ม 105.275 241 0.437   
รวม 105.969 245    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.959 4 0.490 1.708 0.149 
ภายในกลุ่ม 69.083 241 0.287   
รวม 71.042 245    

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
  
จำกตำรำงที่ ๔.15 พบว่ำ บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนีที่มีรำยได้ต่ำงกัน 

มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน จึงไม่
ยอมรับสมมติฐำนกำรวิจัย  

 



๑๓๑ 

 
สมมติฐานที่ ๖ บุคลากรที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างกัน มีส่วนร่วม

ทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ แตกต่างกัน 
 
กำรวิเครำะห์สมมติฐำนที่ ๖ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในกำรทดสอบควำม

แปรปรวนแบบทำงเดียวเพ่ือเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยที่มำกกว่ำ 2 กลุ่ม ใช้ระดับควำม
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้ำเป็นไปตำมสมมติฐำนต่อเมื่อค่ำ Sig. น้อยกว่ำ 0.05 ถ้ำพบควำมแตกต่ำง
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรำยคู่ด้วยวิธีกำรหำผลต่ำงนัยส ำคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และน ำเสนอในรูปตำรำงประกอบกำรบรรยำย ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.16 แสดงกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ าแนกตามการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 (n = 246) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้ำนกำร
ประชำสัมพั
นธ์ 

ระหว่ำงกลุ่ม 3.960 5 0.792 2.104 0.066 
ภำยในกลุ่ม 90.332 240 0.376   
รวม 94.292 245    

๒. ด้ำนกำรใช้สิทธิ
เลือกตั้ง   

ระหว่ำงกลุ่ม 4.156 5 0.831 1.959 0.085 
ภำยในกลุ่ม 101.813 240 0.424   
รวม 105.969 245    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม .118 5 0.024 0.080 0.995 
ภายในกลุ่ม 70.923 240 0.296   
รวม 71.042 245    

  
จำกตำรำงที่ ๔.16 พบว่ำ บุคลำกรเทศบำลนครรังสิตที่ได้รับข่ำวสำรเกี่ยวกับกำร

เลือกตั้งต่ำงกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมไม่
แตกต่ำงกัน จึงไมย่อมรับสมมติฐำนกำรวิจัย  

 
 
 



๑๓๒ 

ตารางท่ี ๔.17  สรุปผลทดสอบสมมติฐำนโดยกำรเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

 

สมมติฐาน
ที ่

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
t-test/ 
F-test 

ค่า Sig 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑ เพศ 
การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป 

0.825 0.410 
- / 

2 อายุ 
การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป 

1.359 0.249 
- / 

3 
สถำนภำพ
กำรสมรส 

การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป 

6.191 0.005* 
/ - 

4 กำรศึกษำ 
การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป 

5.069 .002* 
/ - 

5 รำยได้ 
การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป 

1.708 0.149 
- / 

6 

กำรได้รับ
ข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำร
เลือกตั้ง 

การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป 

0.080 0.995 

- / 

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จำกตำรำงที่ ๔.17 พบว่ำ บุคลำกรเทศบำลนครรังสิตที่มีสถำนภำพกำรสมรส และ
กำรศึกษำต่ำงกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ แตกต่ำงกัน 
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนบุคลำกรที่มี เพศ อำยุ รำยได้ และกำรได้รับข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งต่ำงกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ไม่แตกต่ำงกัน 
 



๑๓๓ 

4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและแนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ทั่วไป 

จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ผลกำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะและแนวทางในการสนับสนุนให้
บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ได้จำกค ำถำมปลำยเปิด (Open-Ended) ผู้วิจัยได้น ำเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นควำมเรียงประกอบ
ตำรำง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.18  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเทศบาลนคร

รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ด้าน
การประชาสัมพันธ์ 

แนวทางสนับสนุน ความถี่ 
๑. บุคลำกรสำมำรถร่วมได้โดยกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเลือก

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำกผู้ที่มีเหตุผล คุณสมบัติพร้อมทั้งควำมรู้ มี
ควำมสำมำรถ กล้ำอำสำประชำชน มีควำมรอบคอบรอบรู้ มองกว้ำง
มองไกล ใส่ใจประชำชนควรลงพื้นที่ด้วยตนเอง  9 

๒. บุคลำกรสำมำรถเสนอแนะ ข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ที่ประชำชนควรได้ 
ทรำบให้ประชำชนได้รู้ 17 

๓. บุคลำกรสำมำรถให้มุมมองสร้ำงวิสัยทัศน์ให้ประชำชนเห็นถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถ ในกำรจะแก้ไขปัญหำของท้องถิ่นประเทศชำติ  
ในอนำคต  8 

 
จำกตำรำงที่ 4.18 พบว่ำ ประชำชนผู้ตอบแบบสอบถำม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ข้อเสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ เรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญ
ดังนี้คือ 1) บุคลำกรสำมำรถเสนอแนะ ข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ที่ประชำชนควรได้ ทรำบให้ประชำชนได้
รู้ จ ำนวน 17 คน 2) บุคลำกรสำมำรถร่วมได้โดยกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง จำกผู้ที่มีเหตุผล คุณสมบัติพร้อมทั้งควำมรู้ มีควำมสำมำรถ กล้ำอำสำประชำชน มีควำม
รอบคอบรอบรู้ มองกว้ำงมองไกล ใส่ใจประชำชนควรลงพื้นที่ด้วยตนเอง จ ำนวน 9 คน 3) ผู้บุคลำกร
สำมำรถให้มุมมองสร้ำงวิสัยทัศน์ให้ประชำชนเห็นถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำรจะแก้ไขปัญหำของ
ท้องถิ่นประเทศชำติ ในอนำคต จ ำนวน 8 คน 

  



๑๓๔ 

ตารางท่ี ๔.19  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ด้าน
การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

แนวทางแก้ไข ความถี่ 
๑. บุคลำกรสำมำรถร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้ำได้ บุคลำกร

ทุกคนต้องใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กำรที่บุคลำกรไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถือว่ำมี
ควำมผิด  13 

๒. บุคลำกรสำมำรถเสนอแนะให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง 8 

๓. บุคลำกรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรติดตำมแจ้งกำรไป
ใช้สิทธิ์ หรือหน่วยลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 8 

 
จำกตำรำงที่ 4.19 พบว่ำ ประชำชนผู้ตอบแบบสอบถำม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำง

เกี่ยวกับในกำรสนับสนุนให้บุคลำกรเทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนี ด้ำนกำรมีส่วนร่วมทำงกำร
เมืองในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป เรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญดังนี้คือ 1) บุคลำกรสำมำรถร่วม
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้ำได้ บุคลำกรทุกคนต้องใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กำรที่บุคลำกรไม่ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งถือว่ำมีควำมผิด จ ำนวน 13 คน 2) บุคลำกรสำมำรถเสนอแนะให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำร
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จ ำนวน 8 คน 3) บุคลำกรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรติดตำมแจ้งกำร
ไปใช้สิทธิ์ หรือหน่วยลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จ ำนวน 8 คน 

 

 

 

 

 

 

4.5  ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป 

 



๑๓๕ 

จำกผลจำกกำรสัมภำษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ดังนี้ 

หลักสัปปุริสธรรม หมายถึง คุณธรรมที่ส าคัญ ส าหรับสัปปุริสชน หรือคนดี คุณสมบัติ ๗ 
ประการนั้น คือ  

ธัมมัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้ธรรม เป็นคนมีศีล มีธรรม รู้หลักการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย คือ ไม่ซื้อสิทธิ์ ไมข่ายเสียง 

อัตถัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จุดมุ่งหมายและรู้จักผลว่า ผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในการเป็นตัวแทนของตนเองเพ่ือเข้าไปบริหารประเทศ  

อัตตัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักตน ว่ามีรู้ว่าการเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญการปกครอง
แห่งราชอาณาจักรไทย มีสิทธิเสรีภาพ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน หนึ่งคนหนึ่งเสียง และเมื่อมี
การเลือกตั้งจะต้องท าหน้าที่  

มัตตัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักความพอดี การเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญและรู้ว่าสิทธิ
ที่พึงมี หน้าที่ที่พึงปฏิบัติ กฎจะต้องรักษา โดยการเคารพสิทธิของบุคคลอื่น 

กาลัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักเวลาอันเหมาะสม เช่น รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
เมื่อมีการเลือกตั้งก็ต้องท าหน้าที่ไปเลือกตั้ง และช่วยกันตรวจสอบ หลังเลือกตั้งก็ช่วยกันติดตามผล
การท างานของตัวแทนที่เลือกเข้าไปบริหารประเทศ  

ปริสัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคม และเข้าใจกฎเกณฑ์ กติกา 
กฎหมายของบ้านเมือง การปฏิบัติตนในชุมชนหรือสังคมนั้น  

ปุคคลปโรปรัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักบุคคล เช่น การเป็นผู้พิจารณาผู้ที่ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง ทั้งส่วนตัว นโยบาย ก่อนเลือกบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือผู้แทนราษฎร เข้าไปบริหาร
ประเทศชาติ  

4.5.1 ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ควรน ำหลักสัปปุริสธรรม ไปปฏิบัติตนอย่ำงไร จึงท ำให้บุคลกำกรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง

ในกำรไปเลือกตั้งทั่วไป  จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำ 
 
 
 
ธัมมัญญุตา  
หมายถึง เป็นผู้มีธรรม เป็นคนมีศีล มีธรรม รู้หลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

คือ ไม่ซื้อสิทธิ์ ไมข่ายเสียง 
1) บุคลำกร ควรปฏิบัติตนตำมหน้ำที่พลเมืองของประเทศในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คนที่

มีควำมรู้และมีคุณสมบัติตนพร้อมทั้งควำมรู้ กำรเสียสละเพ่ือสังคมส่วนรวม มีจิตสำธำรณะอำสำ



๑๓๖ 

ประชำชน ขณะเดียวกันก็ต้องมีควำมนอบน้อมและปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับให้ประชำชนใน
พ้ืนทีไ่ด้สัมผัส และบุคลำกรต้องสำมำรถประชำสัมพันธ์คนรอบข้ำงให้ไปเลือกตั้งได้๑ 

2) บุคลำกรควรเลือกและเข้ำร่วมเพรำะผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีคุณสมบัติพร้อมทั้งควำมรู้ 
ควำมสำมำรถที่เหมำะสม กำรเสียสละเพ่ือสังคม มีจิตสำธำรณะ และต้องปฏิบัติกฎระเบียบข้อบังคับ
ให้ประชำชนในพื้นที่เห็น เพ่ือเป็นแบบอย่ำงให้ประชำชนรับทรำบและปฏิบัติตำม ทุกอย่ำงจะประสบ
ควำมส ำเร็จของกิจกรรมทุกกิจกรรมในท้องถิ่นได้รับรู้และประชำชนได้ไว้วำงใจนักกำรเมือง๒ 

อัตถัญญุตา  
หมายถึง เป็นผู้รู้จุดมุ่งหมายและรู้จักผลว่า ผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในการเป็นตัวแทนของตนเองเพ่ือเข้าไปบริหารประเทศ  
3) บุคลำกรสำมำรถประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนคนรอบข้ำงให้ไปเลือกตั้ง และพิจำรณำ

นักกำรเมืองต้องที่มีจิตส ำนึกเห็นประโยชน์ของชำติมำกกว่ำส่วนตัว กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็น
เครื่องมือที่จะน ำมำซึ่งผลประโยชน์หรือเป้ำหมำยที่ประชำชนต้องกำร ดังนั้น กำรตัดสินใจลงคะแนน
เสียงของผู้ลงคะแนน จะพิจำรณำจำกผลประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง๓ 

อัตตัญญุตา  
หมายถึง เป็นผู้รู้จักตน ว่ามีรู้ว่าการเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญการปกครองแห่ง

ราชอาณาจักรไทย มีสิทธิเสรีภาพ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน หนึ่งคนหนึ่งเสียง และเมื่อมีการ
เลือกตั้งจะต้องท าหน้าที่  

4) บุคลำกรต้องช่วยกันประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเลือกนักกำรเมืองที่มีควำมพฤติกรรม
ดีที่น่ำเลื่อมใส มีสง่ำรำศี เข้ำได้ดีกับทุกคน เข้ำใจปัญหำกล้ำ มีควำมกล้ำเสนอตัวแก้ปัญหำให้
ประชำชน๔ 

มัตตัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักความพอดี การเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญและรู้ว่า
สิทธิทีพึ่งมี หน้าที่ที่พึงปฏิบัติ กฎจะต้องรักษา โดยการเคารพสิทธิของบุคคลอื่น 

5) บุคลำกรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนคนรอบข้ำงไปเลือกตั้ง และต้องพิจำรณำ
นักกำรเมืองที่เป็นผู้ที่กล้ำตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์ มีเหตุผล รู้จักควำมเหมำะสม ควำมควรไม่ควร กล้ำใน
สิ่งที่ถูกต้อง กล้ำที่จะเป็นผู้น ำประชำชนในท้องถิ่นในกำรแก้ปัญหำ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพ่ีน้อง
ประชำชน๕ 

กาลัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักเวลาอันเหมาะสม เช่น รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
เมื่อมีการเลือกตั้งก็ต้องท าหน้าที่ไปเลือกตั้ง และช่วยกันตรวจสอบ หลังเลือกตั้งก็ช่วยกันติดตามผล
การท างานของตัวแทนที่เลือกเข้าไปบริหารประเทศ 
                                                           

๑สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญล ำดับที่ 1 วันท่ี 8 มีนำคม 2564. 
๒สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส ำคัญล ำดับที่ 8 วันท่ี 10 มีนำคม 2564.  
๓สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญล ำดับที่ 6 วันท่ี 8 มีนำคม 2564. 
๔สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญล ำดับที่ 7 วันท่ี 17 มีนำคม 2564. 
๕สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญล ำดับที่ 4 วันท่ี 9 มีนำคม 2564. 



๑๓๗ 

6) บุคลำกรสำมำรถประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้ที่มีเหตุผล 
มีควำมนอบน้อมรู้จักเข้ำหำผู้หลักผู้ใหญ่คุณสมบัติพร้อมทั้งควำมรู้ มีควำมสำมำรถ กล้ำอำสำ
ประชำชน มีควำมรอบคอบรอบรู ้มองกว้ำงมองไกล ใส่ใจประชำชน๖ 

ปริสัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคม และเข้าใจกฎเกณฑ์ 
กติกา กฎหมายของบ้านเมือง การปฏิบัติตนในชุมชนหรือสังคมนั้น  

7) บุคลำกรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนคนรอบข้ำงให้ไปเลือกตั้ง จำกรู้จักนักกำรเมือง 
ว่ำเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ รู้จักกำรน ำกฎกติกำของสังคมมำใช้อย่ำงเหมำะสม รู้จักตนพอสมควร ไม่สร้ำง
ควำมเดือดร้อนให้สังคมเหมือนลูกนักกำรเมืองบำงคน และเป็นผู้ที่เคยลงพ้ืนที่เมื่อยำมประชำชนมีทั้ง
ทุกข์และสุข๗ 

8) บุคลำกรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนไปเลือกตั้ง และเลือกคนที่รู้จักชุมชนและท้องถิ่น
ของตนเอง รู้หน้ำที่พลเมืองของประเทศในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนที่เสียสละเพ่ือสังคมส่วนรวม 
มีจิตสำธำรณะอำสำประชำชน๘ 

ปุคคลปโรปรัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักบุคคล เช่น การเป็นผู้พิจารณาผู้ที่ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง ทั้งส่วนตัว นโยบาย ก่อนเลือกบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือผู้แทนราษฎร เข้าไปบริหาร
ประเทศชาติ 

9) บุคลำกรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรู้จักผู้สมัครรับเลือกตั้ง ว่ำควรมีควำมพร้อมทั้ง
บุคลิกลักษณะที่น่ำไว้วำงใจ เชื่อถือได้ มีคุณสมบัติส่วนตัว ประวัติที่ดีมีเหตุ มีผล รู้จักเวลำควำม
เหมำะสม ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีจิตสำธำรณะเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น ช่วยปัดเป่ำทุกข์ บ ำรุงสุขแก่
ประชำชนได๙้   

สรุปได้ว่ ำ  บุคลำกรต้องรู้ จักพิจำรณำกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรก่อนที่จะเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร แก่คนในครอบครัวหรือคนรอบข้ำง ในกำรที่จะเลือกเข้ำไปเป็นผู้แทนตน 
เป็นดีมีเหตุผลรู้จักควำมควรไม่ควร ประชำชนเห็นแล้วเกิดควำมศรัทธำและเชื่อมั่นว่ำ จริงใจพ่ึงได้ 
นักกำรเมืองต้องมีลักษณะที่มีจิตส ำนึกเห็นประโยชน์ของชำติมำกกว่ำส่วนตัว กำรลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเป็นเครื่องมือที่จะน ำมำซึ่งผลประโยชน์หรือเป้ำหมำยที่ ประโยชน์ของประชำชนและ
ประเทศชำติ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบวันเวลำเลือกตั้งที่ชัดเจน ผู้สมัครมีคุณสมบัติพร้อมทั้ง
ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่เหมำะสม กำรเสียสละเพ่ือสังคม มีจิตสำธำรณะ และต้องปฏิบัติกฎระเบียบ
ข้อบังคับให้ประชำชนในพ้ืนที่เห็น เพ่ือเป็นแบบอย่ำงให้ประชำชนรับทรำบและปฏิบัติตำมทุกอย่ำงจะ
ประสบควำมส ำเร็จ 

 

                                                           
๖สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญล ำดับที่ 3 วันท่ี 12 มีนำคม 2564. 
๗สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส ำคัญล ำดับที่ 5 วันท่ี 7 มีนำคม 2564. 
๘สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญล ำดับที่ 1 วันท่ี 8 มีนำคม 2564. 
๙สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญล ำดับที่ 2 วันท่ี 8 มีนำคม 2564. 



๑๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 4.1 กำรประชำสัมพันธ์กำรเลือกตั้ง 
 
 
 

4.5.2 ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง    

กำรหำเสียงของผู้สมัคร ควรน ำหลักสัปปุริสธรรม ไปปฏิบัติตนอย่ำงไร จึงท ำให้
ประชำชนเกิดกำรตื่นตัวและมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองมำกขึ้น  จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำ 

ธัมมัญญุตา  
หมายถึง เป็นผู้มีธรรม เป็นคนมีศีล มีธรรม รู้หลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

คือ ไม่ซื้อสิทธิ์ ไมข่ายเสียง 
10) บุคลำกร ควรปฏิบัติตนตำมหน้ำที่พลเมืองของประเทศในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คน

ที่มีควำมรู้และมีคุณสมบัติตนพร้อมทั้งควำมรู้ กำรเสียสละเพ่ือสังคมส่วนรวม มีจิตสำธำรณะอำสำ

รู้เหตผล 
เลือกตั้งตำม
ก ำหนดเวลำ 

รู้จุดมุ่งหมาย 
เลือกคนดี 

รู้จักตน 
กำรเลือกตั้งเป็นหน้ำท่ี 

กำรมีส่วนร่วม  
ทำงกำรเมือง 

ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

รู้จักความพอด ี
สิทธิที่พึงมี 

สมาชิก 
ในครอบครัว 

เพ่ือนร่วมงาน 

รู้จักเวลา 
เลือกตั้งตำม
ก ำหนดเวลำ 

 

สมาชิก 
ในชุมชน 

รู้จักชุมชน 

เลือกคนในพ้ืนท่ี 

รู้จักบุคคล 
เลือกคนท่ีร่วมทุกข์

และสุข 



๑๓๙ 

ประชำชน ขณะเดียวกันก็ต้องมีควำมนอบน้อมและปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับให้ประชำชนใน
พ้ืนที่ได้สัมผัส และบุคลำกรต้องสำมำรถประชำสัมพันธ์คนรอบข้ำงให้ไปเลือกตั้งได้๑๐ 

11) บุคลำกรควรเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีคุณสมบัติพร้อมทั้งควำมรู้ ควำมสำมำรถที่
เหมำะสม กำรเสียสละเพ่ือสังคม มีจิตสำธำรณะ หน่วยงำนรัฐมีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชน
ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง รวมไปถึงวิธีกำรเลือก ประชำสัมพันธ์ วัน และเวลำ สถำนที่เลือกตั้งและ
ผู้สมัครในเขตกำร๑๑ 

อัตถัญญุตา  
หมายถึง เป็นผู้รู้จุดมุ่งหมายและรู้จักผลว่า ผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในการเป็นตัวแทนของตนเองเพ่ือเข้าไปบริหารประเทศ  
12) บุคลำกรสำมำรถประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนคนรอบข้ำงให้ไปเลือกตั้ง และพิจำรณำ

นักกำรเมืองต้องที่มีจิตส ำนึกเห็นประโยชน์ของชำติมำกกว่ำส่วนตัว กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็น
เครื่องมือที่จะน ำมำซึ่งผลประโยชน์หรือเป้ำหมำยที่ประชำชนต้องกำร ดังนั้น กำรตัดสินใจลงคะแนน
เสียงของผู้ลงคะแนน จะพิจำรณำจำกผลประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง๑๒ 

อัตตัญญุตา  
หมายถึง เป็นผู้รู้จักตน ว่ามีรู้ว่าการเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญการปกครองแห่ง

ราชอาณาจักรไทย มีสิทธิเสรีภาพ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน หนึ่งคนหนึ่งเสียง และเมื่อมีการ
เลือกตั้งจะต้องท าหน้าที่  

13) บุคลำกรต้องช่วยกันประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเลือกนักกำรเมืองที่มีควำม
พฤติกรรมดีที่น่ำเลื่อมใส มีสง่ำรำศี เข้ำได้ดีกับทุกคน เข้ำใจปัญหำกล้ำ มีควำมกล้ำเสนอตัวแก้ปัญหำ
ให้ประชำชน โดยให้พิจำรณำถึงผลประโยชน์ของผู้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเอง ซึ่งตำมปกติแล้วก็จะ
เลือกหรือลงคะแนนให้ผู้รับสมัครที่มีนโยบำยใกล้เคียงกับควำมคิดตำมท่ีเรำต้องกำรมำกท่ีสุด๑๓ 

มัตตัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักความพอดี การเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญและรู้ว่า
สิทธิที่พึงมี หน้าที่ที่พึงปฏิบัติ กฎจะต้องรักษา โดยการเคารพสิทธิของบุคคลอื่น 

14)  บุคลำกรเลือกคนมีศีล มีธรรม หาเสียงด้วยการไม่เบียดเบียนผู้สมัครคนอ่ืน รู้
หลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การหาเสียงไม่ใส่ร้ายป้ายสี สร้างความจริงใจ๑๔ 

กาลัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักเวลาอันเหมาะสม เช่น รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
เมื่อมีการเลือกตั้งก็ต้องท าหน้าที่ไปเลือกตั้ง และช่วยกันตรวจสอบ หลังเลือกตั้งก็ช่วยกันติดตามผล
การท างานของตัวแทนที่เลือกเข้าไปบริหารประเทศ 

                                                           
๑๐สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญล ำดับที่ 1 วันท่ี 8 มีนำคม 2564. 
๑๑สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส ำคัญล ำดับที่ 8 วันท่ี 10 มีนำคม 2564.  
๑๒สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญล ำดับที่ 6 วันท่ี 8 มีนำคม 2564. 
๑๓สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญล ำดับที่ 7 วันท่ี 17 มีนำคม 2564. 
๑๔สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญล ำดับที่ 4 วันท่ี 9 มีนำคม 2564. 



๑๔๐ 

15) บุคลำกรสำมำรถประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้ที่มี
เหตุผล มีควำมนอบน้อมรู้จักเข้ำหำผู้หลักผู้ใหญ่คุณสมบัติพร้อมทั้งควำมรู้ มีควำมสำมำรถ กล้ำอำสำ
ประชำชน มีควำมรอบคอบรอบรู ้มองกว้ำงมองไกล ใส่ใจประชำชน๑๕ 

ปริสัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคม และเข้าใจกฎเกณฑ์ 
กติกา กฎหมายของบ้านเมือง การปฏิบัติตนในชุมชนหรือสังคมนั้น  

16) บุคลำกรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนคนรอบข้ำงให้ไปเลือกตั้ง จำกรู้จักนักกำรเมือง 
ว่ำเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ รู้จักกำรน ำกฎกติกำของสังคมมำใช้อย่ำงเหมำะสม รู้จักตนพอสมควร ไม่สร้ำง
ควำมเดือดร้อนให้สังคมเหมือนลูกนักกำรเมืองบำงคน และเป็นผู้ที่เคยลงพ้ืนที่เมื่อยำมประชำชนมีทั้ง
ทุกข์และสุข๑๖ 

17) บุคลำกรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนไปเลือกตั้ง และเลือกคนที่รู้จักชุมชนและ
ท้องถิ่นของตนเอง รู้หน้ำที่พลเมืองของประเทศในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนที่เสียสละเพ่ือสังคม
ส่วนรวม มีจิตสำธำรณะอำสำประชำชน๑๗ 

ปุคคลปโรปรัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักบุคคล เช่น การเป็นผู้พิจารณาผู้ที่ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง ทั้งส่วนตัว นโยบาย ก่อนเลือกบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือผู้แทนราษฎร เข้าไปบริหาร
ประเทศชาติ 

18) บุคลำกรไปใช้สิทธิ์เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และช่วยกันสอดส่องกำรเลือกตั้งให้สุจริต
เที่ยงธรรมมีควำมคิดที่ดี คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร จึงมีควำมส ำคัญมำกกว่ำนโยบำยของพรรค  
จึงได้ปรำกฎภำพว่ำที่ผ่ำนมำหลำยครำว ในกำรหำเสียงเลือกตั้งผู้สมัครจะมุ่งชูคุณสมบัติส่วนตัว
มำกกว่ำจะพูดถึงนโยบำยของพรรคกำรเมืองที่สังกัด หรือใช้ยุทธวิธีกำรโจมตีเรื่องส่วนตัวของคู่แข่ง
มำกกว่ำจะโจมตีหรือพูดถึงเรื่องนโยบำยของพรรค และมักพูดแสดงให้ประชำชนเห็นว่ำเขำจะท ำอะไร
ให้กับชุมชนและประชำชนในเขตเลือกตั้งของเขำบ้ำงหำกได้รับเลือก๑๘   

สรุปได้ว่ำ บุคลำกรไปเลือกตั้งเพรำะเป็นหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ และสังเกตุจำก
พฤติกรรมกำรหำเสียงของนักกำรเมือง พิจำรณำผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งส่วนตัว นโยบำย ก่อน
เลือกบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือผู้แทนรำษฎร เข้ำไปบริหำรประเทศชำติ  เลือกคนที่รู้จักชุมชนและ
ท้องถิ่นของตนเอง รู้หน้ำที่พลเมืองของประเทศในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนที่เสียสละเพ่ือสังคม
ส่วนรวม มีจิตสำธำรณะอำสำประชำชน 

 
 
 
 

                                                           
๑๕สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญล ำดับที่ 3 วันท่ี 12 มีนำคม 2564. 
๑๖สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส ำคัญล ำดับที่ 5 วันท่ี 7 มีนำคม 2564. 
๑๗สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญล ำดับที่ 1 วันท่ี 8 มีนำคม 2564. 
๑๘สัมภำษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญล ำดับที่ 2 วันท่ี 8 มีนำคม 2564. 

รู้เหตผล 

เลือกคนด ี

รู้จุดมุ่งหมาย 
ท าหน้าที่แทนตน 



๑๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4.2 กำรไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

 
 
 

๔.๖ สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

4.6.1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สรุปองค์ควำมรู้ (Body of knowledge) ที่ได้จำกกำรศึกษำ เรื่อง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผู้วิจัยสังเครำะห์ได้จำกสอบถำมและจำกกำรสัมภำษณ์ สำมำรถน ำมำสรุปเพ่ือไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ดังแสดงในแผนภำพที่ ๔.3 

 

 

 

 การประชาสัมพันธ์ 
- ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งแก่สมาชิกในครอบครัว 
- แจ้งข่าวการเลือกตั้งให้สมาชิก

ในชุมชนทรำบ 
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

- การใช้ดุลยพินิจของตนเองใน
การใช้สิทธิเลือกตั้งให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

- ตั้งใจที่จะไปเลือกตั้งเมื่อถึง
ก าหนดเลือกตั้ง 

การมีส่วนร่วมทางการเมอืงของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต  
จังหวัดปทุมธานีในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รู้จักตน 
เป็นพลเมือง 
ของประเทศ 

กำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมือง 

ด้านการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

รู้จักความพอด ี
ไม่ขายสิทธ์ิ 

การใช้ 
ดุลยพินิจ 

เป็นหน้าที่ 

รู้จักเวลำ 
เข้ำคูหำเลือกตั้ง 

มีความส าคัญ 

จักชุมชน 
เลือกเพรำะ

แก้ปัญหำท้องถิ่น 

รู้จักบุคคล 
รู้จักผลงำนผูส้มัคร 



๑๔๒ 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4.3 องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัย 

จำกกำรวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒” อธิบำยได้ว่ำ กำรไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อเดือน
มีนำคม 2562 ใน 2 ประเด็น คือ ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนกำรไปออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่ง
สำมำรถพัฒนำทั้ง 2 ประเด็นนี้ เพ่ือชี้ชวนและเชิญชวนให้ประชำชนเกิดควำมตื่นตัวอยำกมีส่วนร่วม
ในกำรไปเลือกตั้ง อธิบำยได้ดังนี้ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ บุคลำกำรมีกำรช่วยหน่วยงำนประชำสัมพันธ์กำรไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง โดยกำรช่วยหน่วยงำนลงพ้ืนที่รณรงค์กำรไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยกำรให้ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนวัน
เลือกตั้ง ให้พิจำรณำผูรับสมัครเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติดี มีผลงำนให้เห็น มีควำมประพฤติเป็นแบบอย่ำง
โดยมีพ้ืนฐำนกำรปฏิบัติตนตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 ประกำร คือ มีเหตุผลเพียงพอในกำรไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง และเชื่อว่ำถ้ำหำกเป็นพรรคกำรเมืองที่มีเสียงข้ำงมำก น่ำจะด ำเนินนโยบำยตำมที่หำเสียงไว้
ได้ สำมำรถแก้ปัญหำสังคมและตรงควำมต้องกำรของคนส่วนใหญ่ เพราะการเปิดโอกำสให้ประชาชน
เข้าร่วมเสนอนโยบายในการน ามาเป็นแนวทางการท างานของพรรค นักกำรเมืองมีเหตุผลยอมรับและ
สำมำรถปฏิบัติได้ตำมกฎระเบียบ เงื่อนไขในท้องถิ่นในพ้ืนที่ได้ ให้ควำมเคำรพนับถือผู้อำวุโส ผู้เป็น
หลักคอยให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ไม่ลุแก่อ ำนำจ ในบทบำทควำมเป็นนักกำรเมือง รักสันติภำพเพ่ือให้
สังคม ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่ำงสงบ กิจกรรมใดที่ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือ เช่น กำรร่วมประชุมกับ
โรงเรียนในพ้ืนที่เพ่ือหำแนวทำงและทำงออกท่ีดีให้กับคนในพ้ืนที่  

เป็นตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้ง มีวิสัยทัศน์ในกำรหำเสียงและลงพ้ืนที่พบปะประชำชน
บ่อย ประสบควำมส ำเร็จในหน้ำที่และอำชีพ พ้ืนฐำนครอบครัวของผู้สมัครที่จะผลักดันกำรท ำหน้ำที่มี
ควำมพร้อม ครอบครัวเป็นตัวอย่ำงได้  น่ำสนใจวุฒิภำวะทำงกำรเมืองของผู้สมัครเลือกตั้ง ท ำให้
น่ำสนใจไปลงคะแนนให้และเคยรับรู้จำกข่ำวสำรมำก่อน ควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้สมัคร คุณสมบัติ
ส่วนตัวของผู้สมัครน่ำสนใจจะต้องมีจุดยืนในเจตนำรมณ์ มีนโยบำยที่โดดเด่น โดยมีพ้ืนฐำนกำรปฏิบัติ
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ตนตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 ประกำร เป็นที่ตั้งดังนี้ จะต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลเพียงพอ รู้จักกำลเทศะ ท ำ
ควำมรู้จักกับพ้ืนที่ที่เป็นฐำนเสียง เข้ำถึงประชำชน 

ด้านการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เมื่อบุคลำกรได้รับข้อมูลข่ำวสำร ที่มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ของสื่อต่ำงๆ ที่สำมำรถสื่อสำรกับประชำชนได้หลำกหลำย และติดตำมผลงำนของนักกำรเมืองว่ำมี
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกิจกรรม ตรวจสอบกำรท ำงำน กำรด ำเนินกิจกรรมรักษำผลประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม โดยมีพ้ืนฐำนกำรปฏิบัติตนตำมหลักสัปปุริสธรรม 7 ประกำร เป็นที่ตั้ง คือเลือกคนดี มี
ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ตำมที่สื่อสำรมวลชนตีแผ่คุณสมบัติของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ ง ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับพรรคและสมำชิกต่อสำธำรณะชน มีกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับผู้สมัครลงเลือกตั้ง เจำะลึกศึกษำ
ข้อมูลให้ประชำชนได้รับรู้ สื่อสำรมวลชนมีส่วนในให้ข่ำวเพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้ไปเลือกตั้งและมีส่วน
ร่วมทำงกำรเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งลงพ้ืนที่หำเสียงอย่ำงใกล้ชิดกับประชำชน โดยน ำเสนอ
ทำงเลือกใหม่ๆ ให้กับประชำชนอยำกไปเลือกตั้ง 

 

 

 

 

4.6.2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สรุปองค์ควำมรู้ (Body of knowledge) ที่ได้จำกกำรศึกษำ เรื่อง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผู้วิจัยสังเครำะห์ได้จำกสอบถำมและจำกกำรสัมภำษณ์ สำมำรถน ำมำสรุปเพ่ือไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ดังแสดงในแผนภำพที่ 
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แผนภาพที่ 4.4 องค์ควำมรู้ที่ได้สังเครำะห์จำกกำรวิจัย 

 

จำกกำรวิจัยเรื่อง “กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของบุคลำกรเทศบำลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธำนี ในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒” อธิบำยได้ว่ำ กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง  
ในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปของบุคลำกรเทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนี เมื่อเดือนมีนำคม 
๒๕๖๒  เป็นตัวบ่งชี้ส ำคัญในกำรวัดระดับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในระบอบกำรปกครองแบบ
ประชำธิปไตย อธิบำยได้ดังนี้ 

สิทธิตามรัฐธรรมนูญ กำรเลือกตั้งจึงเป็นเครื่องมืออันส ำคัญและเป็นช่องทำงให้ประชำชน
สำมำรถแสวงหำทำงเลือกในกำรปกครองและสนองควำมต้องกำรของเขำเอง พิจำรณำในทำงทฤษฎี 
กำรเลือกตั้งถือเป็นกิจกรรมที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งในกระบวนกำรทำงกำรเมือง ที่เป็นพ้ืนฐำนของกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตย ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ส ำคัญอันหนึ่งว่ำในช่วงเวลำหนึ่ง คณะบุคคลใดจะได้
ท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรประเทศ และประเทศจะเป็นไปในแนวทำงใดก็ด้วยควำมเห็นชอบหรือ
ฉันทำนุมัติของประชำชนส่วนใหญ่จำกกระบวนกำรเลือกตั้ง ซึ่งอำจจะมีเหตุผลหรือปัจจัยที่น่ำฟัง
รองรับหรือเป็นไปโดยอำศัยควำมรู้สึกบำงประกำร ผ่ำนนโยบำยของผู้สมัครและพรรคกำรเมืองที่
ผู้สมัครสังกัดนั่นเอง 

กำรเลือกตั้ ง เป็นเงื่อนไขที่ส ำคัญที่สุดประกำรหนึ่ งของกำรปกครองในระบ อบ
ประชำธิปไตยเพรำะกำรเลือกตั้งเป็นกำรแสดงออกซ่ึงเจตนำรมณ์ของประชำชนผู้เป็นเจ้ำของประเทศ

การไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง

สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ

เป็นหน้าที่แก้ปัญหา
ท้องถิ่น
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ในอันที่จะมอบควำมไว้วำงใจในตัวแทนของปวงชนไปใช้อ ำนำจแทนตน กำรออกเสียงเลือกตั้งเป็น
สิทธิขั้นมูลฐำนของมนุษย์โดยเฉพำะในสังคมประชำธิปไตยอันจะเห็นได้เด่นชัดจำกบทบัญญัติข้อ ๒๑ 
(๑) แห่งปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษย์ชน (Universal Declaration of Human Rights) สรุป
ใจควำมส ำคัญได้ว่ำ “เจตจ ำนงของประชำชนนั้นย่อมเป็นมูลฐำนแห่งอ ำนำจของรัฐบำลที่เป็น
ผู้ปกครองเจตจ ำนงดังกล่ำวต้องแสดงออกโดยกำรเลือกตั้งอันสุจริต ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งครำวตำม
ก ำหนดเวลำด้วยกำรลงคะแนนเสียงของชำยหญิง โดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเท่ำกันและกระท ำเป็น
กำรลับด้วยวิธีกำรอ่ืนใดที่จะรับประกันในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นไปโดยเสรีภำพ”  

หน้าที่พลเมือง กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของพลเมืองในฐำนะพลเมืองดีในระบอบ
ประชำธิปไตยนั่นเอง กล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยของไทยมีโครงสร้ำงเน้น
ในระบบประชำธิปไตยแบบประชำชนมีส่วนร่วม ภำยใต้ระบบประชำธิปไตยถือว่ำอ ำนำจสูงสุดในกำร
ปกครองประเทศนั้นอ ำนำจอธิปไตยนั้นเป็นของประชำชนทุกๆคนที่มีส่วนร่วม และประชำชนผู้เป็น
เจ้ำของอ ำนำจเป็นผู้ร่วมใช้อ ำนำจนี้โดยไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน
เอง ควำมเป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย จึงมีคุณลักษณะที่ส ำคัญ คือ เป็นบุคคลที่สำมำรถ
แสดงบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนเอง ต่อสังคม อีกทั้งด ำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติ ให้เป็นสังคมประชำธิปไตย ซึ่ง
กำรสร้ำงพลเมืองให้มีควำมเป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตยนั้น มีหลักพ้ืนฐำนอยู่ ๓ ประกำร ดังนี้  

๑. เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ที่ทุกคนเกิดมำมีคุณค่ำเท่ำกันมิอำจล่วงละเมิดได้กำรมี 
อิสรภำพ และควำมเสมอภำค กำรยอมรับในเกียรติภูมิของแต่ละบุคคล โดยไม่ค ำนึงถึงสถำนภำพทำง 
สังคม ยอมรับควำมแตกต่ำงของทุกคน  

๒. เคำรพสิทธิ เสรีภำพ และกฎกติกำของสังคมที่เป็นธรรม โดยให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิ 
เสรีภำพ กำรมีกฎกติกำที่วำงอยู่บนควำมยุติธรรมและชอบธรรม มีหลักนิติรัฐในกำรคุ้มครองสิทธิ  
เสรีภำพมิให้ถูกละเมิด  

๓. รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม โดยตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ของควำมเป็น 
พลเมืองในระบอบประชำธิปไตยที่มุ่งเน้นเนื้อหำที่มีคุณลักษณะส ำคัญในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ของตนเองต่อสังคม กำรด ำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ใช้สติปัญญำในกำรแก้ไข 
ปัญหำด้วย เหตุและผล ดังนั้น หำกประชำชนได้เข้ำใจในหลักพ้ืนฐำนควำมเป็นพลเมือง  

การแก้ปัญหาท้องถิ่น  กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองนั้นเป็นเรื่องของกำรแสดงออกให้ 
เพ่ือให้มีผลต่อกำรตัดสินใจของรัฐบำลหรือผู้น ำประเทศ ถ้ำนักศึกษำหรือประชำชนในชุมชนประท้วง
เพ่ือไล่อธิกำรบดีออกจำกต ำแหน่ง จะไม่ใช่เรื่องกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองจนกว่ำนักศึกษำและ
ประชำชนจะใช้กำรประท้วงนี้กดดันรัฐบำลหรือผู้น ำทำงกำรเมืองให้ช่วยบีบบังคับให้อธิกำรบดีลำออก 
ดังนั้น กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองจึงควรเป็นเรื่องของควำมพยำยำมที่จะมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจ
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ของรัฐบำลในกำรสนับสนุนรัฐบำลเปลี่ยนแปลงผู้น ำรัฐบำล ปกป้องหรือเปลี่ยนแปลงตัวผู้น ำและ
สถำบันทำงกำรเมืองต่ำงๆ ให้มีระบบเบียนมำกยิ่งขึ้นกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองจึงเป็นได้ทั้งถูก
กฎหมำยและผิดกฎหมำย สันติสุขหรือรุนแรง ควำมประสงค์ท่ีจะผลักดันรัฐบำลนี้ไม่จ ำเป็นต้องเป็นสิ่ง
ที่สร้ำงหรือริเริ่มข้ึนจำกตัวผู้มีส่วนร่วมเอง แต่อำจจะมำจำกผู้อ่ืนรวม ทั้งจำกผู้น ำทำงกำรเมืองเองหรือ
ประชำชนได้ด้วย การมีส่วนร่วมทางการเมืองอาจไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อการตัดสินใจของผู้น าหรือ
รัฐบาลแต่อย่างใด แม้ว่าผู้มีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์กดดันรัฐบาล การมีส่วนร่วมทางการเมืองจะมีผล
มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับอ านาจทางการเมืองของผู้มีส่วนร่วมซึ่งมักมีอ านาจทางการเมืองไม่มากนัก
และไม่สามารถผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาลได้ตลอดเวลาและทุกๆ เรื่องการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองถือว่าเป็นลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของระบบการเมืองสมัยใหม่ ซึ่งในระบบการเมือง
ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีหลายรูปแบบแต่ทุกรูปแบบเป็นเรื่องของความสมัครใจ 
ปราศจากการบังคับ 

 



 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัด

ปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากร
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 

โดยในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Methods) โดย
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) 
จากบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 246 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นทั้งปลายปิด 
และปลายเปิด ผู้ วิ จั ย ได้วิ เคราะห์ข้อมูลที่ ได้  โดยหาค่าความถี่  (Frequency) , ค่าร้อยละ 
(Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-Test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informant) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ จ านวน 8 รูปหรือคน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๕.๑ สรุป 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 
 

๕.๑ สรุป 
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สรุปผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒” สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

๕.๑.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ดังนี้ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 มี
อายุ ๑๘ - ๒6 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9, มีสถานภาพโสด จ านวน 111 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.1, มีการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3, มีรายได้ ๑๕,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7, ส่วนใหญ่รับข่าวสารจากโทรทัศน์ จ านวน 70 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ตามล าดับ 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พบว่า บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้

สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.55, S.D.=0.54) เมื่อจ าแนกเป็นราย

ด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง (x̅=3.57, S.D.=0.66) 

อยู่ในระดับมาก และ ด้านการประชาสัมพันธ์ (x̅=3.53, S.D.=0.62) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบดังนี้ 
ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วม

ทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ อยู่ในระดับมาก (x̅=3.53, S.D.=0.62) เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วแจ้ง

ให้สมาชิกในครอบครัวได้รับทราบ” (x̅=3.92, S.D.=1.03) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วม

ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ” (x̅=3.88, 
S.D.=1.11) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง” (x̅=2.89, S.D.=1.14) ตามล าดับ 
ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่า บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วน

ร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ อยู่ในระดับมาก (x̅=3.57, S.D.=0.66) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งให้แก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” (x̅=3.92, S.D.=1.11) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านมีอิสระอย่างเต็มที่ใน
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การใช้ดุลยพินิจของตนเองในการใช้สิทธิเลือกตั้ง” (x̅=3.84, S.D.=1.02) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า “ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปตั้งแต่ท่านเป็นบุคลากรของเทศบาลนครรังสิต” 

(x̅=3.22, S.D.=1.14) ตามล าดับ 
 
๕.๑.๓ สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พบว่า บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี  ที่มีสถานภาพการสมรส และ

การศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนบุคลากรที่มีเพศ อายุ รายได้ และการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างกัน มีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๑ บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ทั่วไป เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมไมแ่ตกต่างกัน จึงไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่มสีถานภาพการสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง
ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 4 บุคลากรที่มีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่มีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 5 บุคลากรที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ แตกต่างกัน 
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ผลการเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ โดยรวมไมแ่ตกต่างกัน จึงไมย่อมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 6 บุคลากรที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างกัน มีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่ยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

 
5.1.๔ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและแนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 
พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาล

นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ดังนี้ 
ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วน
ร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป เรียงล าดับตามความส าคัญดังนี้คือ 1) บุคลากรสามารถเสนอแนะ 
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่ประชาชนควรได้ ทราบให้ประชาชนได้รู้ จ านวน 17 คน 2) บุคลากรสามารถ
ร่วมได้โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง จากผู้ที่มี เหตุผล คุณสมบัติพร้อม
ทั้งความรู้ มีความสามารถ กล้าอาสาประชาชน มีความรอบคอบรอบรู้ มองกว้างมองไกล ใส่ใจ
ประชาชนควรลงพ้ืนที่ด้วยตนเอง จ านวน 9 คน 3) ผู้บุคลากรสามารถให้มุมมองสร้างวิสัยทัศน์ให้
ประชาชนเห็นถึงความรู้ความสามารถ ในการจะแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประเทศชาติ ในอนาคต 
จ านวน 8 คน  

ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางเกี่ยวกับในการสนับสนุนให้บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เรียงล าดับตาม
ความส าคัญดังนี้คือ 1) บุคลากรสามารถร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าได้ บุคลากรทุกคนต้องใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง การที่บุคลากรไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถือว่ามีความผิด จ านวน 13 คน 2) บุคลากรสามารถ
เสนอแนะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จ านวน 8 คน 3) บุคลากรอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการติดตามแจ้งการไปใช้สิทธิ์ หรือหน่วยลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จ านวน 8 คน 

 
5.1.5 สรุปผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับละแนวทางการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป ตาม
หลักสัปปุริสธรรม 



๑๕๒ 
 

ด้านการประชาสัมพันธ์ สรุปได้ว่า บุคลากรต้องรู้จักพิจารณาการให้ข้อมูลข่าวสาร
ก่อนที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แก่คนในครอบครัวหรือคนรอบข้าง ในการที่จะเลือก
เข้าไปเป็นผู้แทนตน เป็นดีมีเหตุผลรู้จักความควรไม่ควร ประชาชนเห็นแล้วเกิดความศรัทธาและ
เชื่อมั่นว่า จริงใจพ่ึงได้ นักการเมืองต้องมีลักษณะที่มีจิตส านึกเห็นประโยชน์ของชาติมากกว่าส่วนตัว 
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นเครื่องมือที่จะน ามาซึ่งผลประโยชน์หรือเป้าหมายที่ ประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบวันเวลาเลือกตั้งที่ชัดเจน ผู้สมัครมี
คุณสมบัติพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม การเสียสละเพ่ือสังคม มีจิตสาธารณะ และต้อง
ปฏิบัติกฎระเบียบข้อบังคับให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็น เพ่ือเป็นแบบอย่างให้ประชาชนรับทราบและ
ปฏิบัติตามทุกอย่างจะประสบความส าเร็จ 

ด้านการไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง  สรุปได้ว่า บุคลากรไปเลือกตั้งเพราะเป็นหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญ และสังเกตจากพฤติกรรมการหาเสียงของนักการเมือง พิจารณาผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ทั้งส่วนตัว นโยบาย ก่อนเลือกบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือผู้แทนราษฎร เข้าไปบริหารประเทศชาติ เลือก
คนที่รู้จักชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง รู้หน้าที่พลเมืองของประเทศในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคน
ที่เสียสละเพ่ือสังคมส่วนรวม มีจิตสาธารณะอาสาประชาชน 

 

๕.๒ อภิปรายผล 
5.2.1 จากผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาล

นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จากการศึกษา พบว่า บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า บุคลากร
เทศบาลนครรังสิต มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วแจ้งให้สมาชิกในครอบครัวได้รับ
ทราบมีอิสระอย่างเต็มที่ในการใช้ดุลยพินิจของตนเองในการใช้สิทธิเลือกตั้ง มีส่วนร่วมในการแจ้งข่าว
เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะรัตน์ สน
แจ้ง ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณี
ประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก๑ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การ
                                                           

๑ปิยะรัตน์ สนแจ้ง, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: ศึกษากรณีประชาชน
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : 
มหาวิทยาลัยเกริก, 2561). 



๑๕๓ 
 

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งโดยการให้บุคลากรลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ มีการจัดรถลงพ้ืนที่ออก
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย วุฒิพิมลวิทยา ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี 
2558” ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ การเปิดรับสื่ออินเตอร์เน็ต สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์๒ 

ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่า บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การ
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองในฐานะพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
นั่นเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยมีโครงสร้างเน้นในระบบ
ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้ระบบประชาธิปไตยถือว่าอ านาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศนั้นอ านาจอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนทุกๆคนที่มีส่วนร่วม และประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
อ านาจเป็นผู้ร่วมใช้อ านาจนี้โดยไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเอง 
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นบุคคลที่สามารถแสดง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ต่อสังคม อีกทั้งด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมประชาธิปไตย  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต (คงชีวะ) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี” ผลการวิจัย พบว่า ๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก๓ 

5.2.2 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
บุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จากผลการทดสอบสมมุติฐาน สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 
บุคลากรเทศบาลนครรังสิตที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า การไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป เมื่อ
เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ บุคลากรเทศบาลนครรังสิต เพศหญิงและเพศชายให้ความสนใจการเมือง ทั้งช่วง
ก่อนเลือกตั้งและช่วงเลือกตั้ง เพราะบุคลากรเทศบาลนครรังสิตตระหนักในหน้าที่และความ

                                                           
๒สมชาย วุ ฒิพิมลวิทยา, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี 2558”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2558). 

๓พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต (คงชีวะ), “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563). 



๑๕๔ 
 

รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกาญจน์  เข็มนาค ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมือง
ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมไม่แตกต่างกัน๔ 

บุคลากรเทศบาลนครรังสิต ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 โดยรวมไมแ่ตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า บุคลากรเทศบาลนครรังสิต ทุกช่วง
อายุมีความตื่นตัวทางการเมืองและสนใจการเมืองโดยเฉพาะการไปเลือกตั้ง ซึ่งคล้องกับงานวิจัยของ 
เกรียงไกร พัฒนะโชติ ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้๕ 

บุคลากรเทศบาลนครรังสิตที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า บุคลากรเทศบาลนครรังสิต 
ทุกช่วงอายุมีความตื่นตัวทางการเมืองและสนใจการเมืองโดยเฉพาะคนโสด มีส่วนร่วมทางการเมือง
การไปเลือกตั้งมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ บุคลากรเทศบาลนครรังสิตที่มีสถานภาพโสด มีส่วนร่วมในการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งทั่วไป แตกต่างกับบุคลากรมีสถานภาพสมรส และหย่าร้าง และบุคลากรเทศบาลนคร
รังสิต ที่มีสถานภาพสมรส มีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป แตกต่างกับบุคลากรมีสถานภาพ
หม้าย ซึ่งคล้องกับงานวิจัยของ สีซาริสมี วาแม ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีใน
ระดับท้องถิ่นในอ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส” พบว่า สถาพภาพต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองที่
แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติ๖ 

บุคลากรเทศบาลนครรังสิตที่มีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของทุกคน และ
เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของการเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทน ที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบ

                                                           
๔ณัฐกาญจน์  เข็มนาค, “พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 

2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563). 

๕เกรียงไกร พัฒนะโชติ, “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๓). 

๖สีซาริสมี วาแม, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในระดับท้องถิ่นในอ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส”, สารนิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ๒๕๕๘). 



๑๕๕ 
 

ประชาธิปไตย การศึกษาส่งผลกับความสนใจทางการเมือง บุคลากรเทศบาลนครรังสิต ที่มีการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป แตกต่างกับบุคลากรมีมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี บุคลากรเทศบาลนครรังสิต ที่มกีารศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีส่วน
ร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป แตกต่างกับบุคลากรมีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระจักรพงษ์  อนุตฺตโร (วงษ์โพธิ์) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
จริ ยธ รรมของผู้ ที่ ด า ร งต า แหน่ งทา งการ เมื อ ง  อ า เภอวิ เ ชี ย รบุ รี  จั งหวั ด เพชรบู รณ์ ”  
ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย๗ 

บุคลากรเทศบาลนครรังสิตที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความตื่นตัวทาง
การเมือง จากสถิติการเลือกตั้งจะเห็นว่าประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ิมขึ้น ทุกอาชีพก็หวังว่าเมื่อมี
การเลือกตั้งทุกอย่างก็ดีขึ้น ประเทศไทยก็จะมีทางออกทางการเมืองเร็วขึ้น และหวังให้นักการเมือง
แก้ปัญหาเรื่องปากท้อง เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยงยุทธ พงษ์ศรี ได้วิจัย
เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี : ศึกษาในห้วง
เวลา ปี พ.ศ. 2562” ผลการศึกษา อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้๘ 

บุคลากรเทศบาลนครรังสิตที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนคาดหวังกับการเลือกตั้ง 
ที่ต้องการนักการเมืองที่ดี ท างานโปร่งใส แต่การเลือกตั้งไม่ได้ส่งผลกับอาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิจิตร  เกิดน้อย ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปของผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มี
การศึกษา และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป โดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้๙  

                                                           
๗พระจักรพงษ์  อนุตฺตโร (วงษ์โพธิ์), “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563).   

๘ยงยุทธ  พงษ์ศรี, “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี : ศึกษาใน
ห้วงเวลาปี พ.ศ. 2562”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : 
มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๑). 

๙วิจิตร  เกิดน้อย, “พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในต าบลไทยาวาส 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2563). 



๑๕๖ 
 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต 

จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต 

จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒” มีนโยบายเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ด้านการประชาสัมพันธ์ รัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายประชาสัมพันธ์ 

ให้ประชาชนใช้ดุลพินิจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
๒. ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พรรคการเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีวิธีการหา

เสียงการรณรงคเ์พ่ือท าความเข้าใจกับประชาชน ถึงสิทธิประโยชน์ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต 

จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒” มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
๑. ด้านสื่ อมวลชน สื่ อมวลชนประเภทต่างๆ มีจรรยาบรรณในการเผยแพร่  

ประชาสัมพันธ์ 
๒. ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร พรรคการเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัด

กิจกรรม เวทีปราศรัยให้ประชาชน สามารถซักถามท าความเข้าใจกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
จากการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัด

ปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒” พบว่าจะต้องวิจัยต่อในประเด็นดังนี้ 
1) ควรวิจัยเกี่ยวกับ กลยุทธ์การณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม

ของเทศบาลนครรังสิต หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
2) ควรวิจัยเกี่ยวกับ ประสิทธิผลของการด าเนินงานการรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ของเทศบาลนครรังสิต หน่วยงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  



บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย  : 
  

 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
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มหามกุฏราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๔. 
   

  ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑)  หนังสือ  : 
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ชลธิชา ณ เชียงใหม่. แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์

วิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล. บรรยายสรุป
 เทศบาลนครรังสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖. 
ธานินทร์  ศิลป์จารุ .  การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย  SPSS.  พิมพ์ครั้ งที่  ๑๐. 

กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๒.  
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย . กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน จ ากัด, 

๒๕๔๒. 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. รายงานการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.พี.กราฟิค 
ดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๔. 

ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร. การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๖.  
ประหยัด หงส์ทองค า. การปกครองส่วนท่องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖.  
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
มีชัย ฤชุพันธุ์. ๗ ข้อดี ระบบเลือกตั้งใหม่ พร้อมแก้หากมีจุดอ่อน. กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพธุรกิจ, 

๒๕๕๘. 



๑๕๙ 
 

วิรัช วิรัชน์ภาวรรณ. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 
๒๕๔๑. 

วิเชียร เกตุสิงห์. การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS. พิมพ์ครั้งที่ ๓. 
กรุงเทพมหานคร : ชมรมผู้สนใจงานวิจัยทางการศึกษา, ๒๕๔๑. 

ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา, ๒๕๖๐. 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต). สาระน่ารู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ชุด การมีส่วนร่วมและ
การตรวจสอบการเลือกตั้ง. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง , 
๒๕๖๐. 

ส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต . บรรยายสรุปเทศบาลนคร
รังสิต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖. 

 
(๒) วารสาร : 
คงฤทธิ์ กุลวงษ์. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหน่องบ่อ 

อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม”. วารสารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๐๙.  

บุศรา โพธิสุข. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๙): ๑๕๑.  

มานพ เข็มเมือง. “การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 
หนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖): ๑๐๘.  

 
(๓) วิทยานิพนธ์และงานวิจัย : 
เกรียงไกร พัฒนะโชติ. “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา”. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓. 

 
บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
ณัฐกาญจน์  เข็มนาค. “พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 

2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา”. สารนิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2563. 

ปิ่นอนงค์  ทองบ่อ. “การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนใน เขตเทศบาลต าบลพระ อินทราชา  อ า เภอบางปะ อิน จั งหวั ด



๑๖๐ 
 

พระนครศรีอยุธยา”. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓. 

ปิยะรัตน์  สนแจ้ง. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: ศึกษากรณีประชาชน
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, 
(วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2561. 

พระจักรพงษ์  อนุตฺตโร (วงษ์โพธิ์). “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์”. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563.   

พระสร้อยทอง ปญฺญาวุโธ (ประทุมทอง). “การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”. สารนิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓. 

พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2559”. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสาร
การเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก, 2559. 

เ พ็ญพิมล วิภาคทรัพย์ .  “การมีส่ วนร่ วมทางการ เมืองของประชาชนในเขตภาษี เจริญ 
กรุงเทพมหานคร”. การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒.  

ยงยุทธ  พงษ์ศรี. “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี : ศึกษาใน
ห้วงเวลาปี พ.ศ. 2562”. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง. วิทยาลัย
สื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๑. 

รัตนา สารักษ์. “การส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองของประชาชนใน อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง”. 
สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๓. 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
วิจิตร  เกิดน้อย. “พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในต าบลไทยาวาส 

อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563. 

สีซาริสมี วาแม. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในระดับท้องถิ่นในอ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส”. สารนิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ๒๕๕๘.  



๑๖๑ 
 

อักษร ทองพลอย. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กรณีเลือกตั้งซ่อม พ.ศ. ๒๕๕๔”. การค้นคว้าอิสระ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕. 

 
(๔)  สื่อออนไลน์ : 
คณิน  บุญสุวรรณ. ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่: แบบจัดสรรปันส่วนผสม. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
 http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2559/mar2559-2.pdf 
 [๑๒ เมษายน ๒๕๖๓] 
ชงคชาญ สุวรรณมณี. การเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
 ๒๕๖๐ .  [ออนไลน์ ] .  แหล่ งที่มา :  http//www.parliament.go. th/ libraly [๑๙ 
 พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 
วิ ทย ากร  เ ชี ย งกู ล .  หลั ก ก า รขอ งร ะบอบประช าธิ ป ไ ตย .  [ ออน ไลน์ ] .  แหล่ ง ที่ ม า : 

https: / / witayakornclub.wordpress. com/ 2 007 / 06 /26 / democratic/  [๑๑ 
เมษายน ๒๕๖๓]. 

มติชนออนไลน์. ปทุมธานี ปชช.จ านวนมาก ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
 https://www.matichon.co.th/region/news_1421218 [๒๘ มกราคม ๒๕๖๓]. 
ยุทธพร อิสรชัย. ข้อดี-ข้อเสียระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http// 
 www.khoasod.com/parliament [๑๑ เมษายน ๒๕๖๓]. 
ส า นั ก ง านคณะกรรมกา รกา ร เ ลื อ กตั้ ง .  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม .  [ ออน ไลน์ ] .  แหล่ ง ที่ ม า  : 

https: / /www. ect. go. th/ewt/ewt/ect_th/news_page. php?nid=767 .  [ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 

 
บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
สิริพรรณ นกสวน สวัสดี. ข้อดี-ข้อเสียระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http// 
 www.khoasod.com/parliament [๑๑ เมษายน ๒๕๖๓]. 
ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ. ค าเฉพาะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน. 
 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.opdc.go.th/special.php?spc_id= 
 2&content_id=337. [๑๒ เมษายน ๒๕๖๓]. 
โคทม อารียา. ข้อดี-ข้อเสียระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http//www.khoasod. 

com/ parliament [๑๑ เมษายน ๒๕๖๓]. 
 
(๕) รายนามผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ 
สัมภาษณ์ พระครูปลัดปรีชา คนฺธโก, ดร., รักษาการเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ 
สัมภาษณ์ ดร.เดชา กลิ่นกุสุม, อดีตนายกเทศมนตรีนครรังสิต 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2559/mar2559-2.pdf


๑๖๒ 
 

สัมภาษณ์ นายเยี่ยม เทพธัญญะ, อดีตประธานสภาเทศบาลนครรังสิต 
สัมภาษณ์ นางนนทนีย์ วัฒนภิโกวิท, อดีตสมาชิกเทศบาลนครรังสิต 
สัมภาษณ์ นายอุดม โพธิน าแสง, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
สัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า , อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชา

รัฐศาสตร์ 
สัมภาษณ์ นายพิเชษฐ ศรีค าดอกแค, ประธานชุมชนสอยดี 
สัมภาษณ์ นายชัยชนะ  นุชประเสริฐ, ประธานชุมชนสะพานแดง 
 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
Best and Jane V Kahn.  Research in Education.  7th edition, Boston:  Allyn and Bacon, 

1993. 
Almond.  “Comparative Political Systems” .  The Journal of Politics Vol.  18, no.  3 

(1956): 391–409. 
Almond.  Gabriel A.  and Powell, G.  Bingham.  Comparative Politics:  A Development 
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๑๖๗ 
 

แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย 
เรื่อง 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 
พ.ศ. 2562 

 
ค ำชี้แจงแบบสอบถำม : 
            แบบสอบถำมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรวิจัยเพ่ือกำรศึกษำของนิสิตปริญญำโท สำขำวิชำ
รัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรเทศบำลนครรังสิต จังหวัดปทุมธำนี ในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 
            ผู้ตอบแบบสอบถำมสำมำรถตอบข้อค ำถำมด้วยควำมมีอิสระ ตอบได้ตำมควำมเป็นจริง 
ค ำตอบของผู้ตอบแบบสอบถำมไม่มีข้อใดถูกหรือผิด และในกำรตอบแบบสอบถำมผู้ตอบไม่ต้องลงชื่อ
ไว้ในแบบสอบถำม โดยค ำตอบทั้ง ๓ ตอนของท่ำน น ำมำใช้เพ่ือกำรศึกษำวิจัยและเพ่ือเป็นประโยชน์
ในทำงวิชำกำรเท่ำนั้น 
 
ค าชี้แจง   แบบสอบถำมฉบับนี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ ๑  แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ ๒  แบบสอบถำมเกี่ยวกำรมีส่วนร่วมในกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 
 

ขอขอบคุณทุกท่ำนที่เสียสละเวลำเอื้อเฟ้ือให้ข้อมูลเป็นอย่ำงดี 
 
 

(พระสุชำติ สุชำโต) 
นิสิตระดับปริญญำโท สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 

คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามข้อมลูส่วนตัว 

ค าชี้แจง  แบบสอบถำมที่เป็นแบบสอบถำมข้อมลูทั่วไป  เมื่ออ่ำนขอ้ควำมแล้วโปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงใน ⃝  
หน้ำข้อควำมที่เป็นจริงหรือเตมิค ำในช่องว่ำงซึ่งตรงกับควำมเป็นจริงในปัจจุบันของท่ำนให้ครบถ้วน 

๑.  เพศ                    ⃝ ๑. ชำย                                ⃝ ๒. หญิง 

๒.  อำยุ                    ⃝ ๑. อำยุ 18 - 26 ปี                 ⃝ ๒. อำยุ ๒7 - ๓5 ปี 

                          ⃝ ๓. อำยุ ๓6 - 44 ปี                 ⃝ ๔. อำยุ 44 -  52 ปี 

                          ⃝ ๕. อำยุ 53-60 ปี  

๓.  สถำนภำพกำรสมรส ⃝ ๑. โสด     ⃝ ๒. สมรส     ⃝ ๓. หยำ่ร้ำง     ⃝ ๔. หม้ำย 



๑๖๘ 
 

๔.  ระดับกำรศึกษำ 

       ⃝ ๑. ประถมศึกษำ ( ป.๔ , ป.๖ หรือ ป.๗ )             ⃝ ๒. มัธยมศึกษำ ( ม.๑ , ม.๓ ) 

       ⃝ ๓. ป.ว.ช. / ป.ว.ส. หรอื อนุปริญญำ                    ⃝ ๔. ปริญญำตร ี

       ⃝ ๕. สูงกว่ำปริญญำตรี                                      ⃝ ๖. อื่น ๆ 

๕. รำยได้ต่อเดือน 

     ⃝ ๑. ต่ ำกว่ำ ๑๐,๐๐๐ บำท                         ⃝ ๒. ระหว่ำง ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บำท 

     ⃝ ๓. ระหว่ำง ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บำท        ⃝ ๔. ระหว่ำง ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บำท 

     ⃝ ๕. ระหว่ำง ๒๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บำท        ⃝ ๖. สูงกว่ำ ๓๐,๐๐๐ บำท ข้ึนไป 
           

๖. กำรไดร้ับข่ำวสำรเกีย่วกับกำรเลือกตั้ง 

     ⃝ ๑. หนังสือพิมพ์                                    ⃝ ๒. โทรทัศน ์

     ⃝ ๓. สื่อบุคคล                           ⃝ ๔. วิทยุ 

     ⃝ ๕. กำรประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน  

     ⃝ 6. สื่ออ่ืนๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ TV online  
 
 
 
 
 
ตอนที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 

           ค าชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่องทำงขวำมือท่ีตรงกับควำมเป็นจริงของท่ำนมำกที่สดุเพียงช่อง
เดียว ระดับควำมคิดเห็นในแต่ละข้อมีควำมหมำยดังต่อไปนี้ 
            มากที่สุด      หมำยถึง ท่ำนมีพฤติกรรมและกำรรูค้ิดดังกล่ำวในระดับ      เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
            มาก            หมำยถึง ท่ำนมีพฤติกรรมและกำรรูค้ิดดังกล่ำวในระดับ      เห็นด้วย 
            ปานกลาง     หมำยถึง ท่ำนมีพฤติกรรมและกำรรูค้ิดดังกล่ำวในระดับ      ไม่แน่ใจ 
            น้อย            หมำยถึง ท่ำนมีพฤติกรรมและกำรรู้คดิดังกล่ำวในระดับ      ไม่เห็นด้วย 
            น้อยที่สุด      หมำยถึง ท่ำนมีพฤติกรรมและกำรรู้คดิดังกล่ำวในระดับ      ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

ล าดับ ข้อความ มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ด้านประชาสัมพันธ ์
๑. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกีย่วกับ

กำรเลือกตั้งแล้วแจ้งให้สมำชิกในครอบครัวได้รับ
ทรำบ 

     



๑๖๙ 
 

ล าดับ ข้อความ มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

๒. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกีย่วกับ
กำรเลือกตั้งแล้วแจ้งให้สมำชิกในชุมชนได้รับทรำบ 

     

๓. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกีย่วกับ
กำรเลือกตั้งแล้วแจ้งให้ประชำชนได้รับทรำบ 

     

๔. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรแจกเอกสำรเกี่ยวกับกำร 
เลือกตั้งให้ประชำชนได้รับทรำบ 

     

๕. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพนัธ์เสียงตำมสำย 
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งให้ประชำชนได้รับทรำบ 

     

๖. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพนัธ์เกี่ยวกับกำร 
เลือกตั้งอย่ำงต่อเนื่องให้ประชำชนได้รับทรำบ 

     

๗. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนงบประมำณด้ำน
กำร 
ประชำสมัพันธ์เกี่ยวกับกำรเลือกตัง้ 

     

๘. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณด์้ำน
กำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรเลอืกตั้ง 

     

๙. ท่ำนเข้ำร่วมงำนในสังคมตำมปกต ิ      
๑๐. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนในกำรสนับสนุนกำร 

ประชำสมัพันธ์เกี่ยวกับกำรเลือกตัง้ 
     

ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

๑. ท่ำนไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปตั้งแตท่่ำนเป็น
บุคลำกรของเทศบำลนครรังสิต 

     

๒. ท่ำนให้ควำมส ำคญัเกี่ยวกับกำรเลอืกตั้ง      

๓. ท่ำนมีควำมตั้งใจท่ีจะไปเลือกตั้งเมื่อถึงก ำหนด
เลือกตั้ง 

     

๔. ท่ำนตั้งใจอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเลือกตั้งแก่
ประชำชนอย่ำงเต็มที ่

     

๕. แม้ท่ำนจะเป็นบุคลำกรของเทศบำลนครรังสิต 
ท่ำนก็ยินดีไปเลือกตั้งร่วมกับประชำชนท่ัวไป 

     

๖. ไม่มีอิทธิพลใดท่ีท ำให้ท่ำนไขว้เขวในกำรใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

     

๗. ท่ำนมีอิสระอย่ำงเต็มที่ในกำรใช้ดุลยพินิจของ
ตนเองในกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง 

     

๘. กำรปฏิบัติงำนในเทศบำลนครรังสติเป็นอุปสรรค
ในกำรใช้สิทธิเลือกตั้งของท่ำน 

     

๙. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรแจ้งข่ำวเกี่ยวกับกำรทุจริต
กำร 
เลือกตั้งให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

     



๑๗๐ 
 

ล าดับ ข้อความ มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

๑๐. ท่ำนไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนื่องจำกเปน็หน้ำท่ีที่
เทศบำลนครรังสติก ำหนดให้ท่ำนปฏิบัต ิ

     

 

ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธเิลือกตั้งทั่วไป 

ค าชี้แจง  ให้ท่ำนแสดงควำมคดิเห็นได้อย่ำงอิสระ 

๑. ความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ หรือการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

๒. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  

(Index of Congruence : IOC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๒ 
 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งทั่วไป เม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

ที ่  
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 ด้านการประชาสัมพันธ์         
 ๑) ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งแล้วแจ้งให้สมาชิก
ในครอบครัวได้รับทราบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐  
ใช้ได้ 

 ๒) ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งแล้วแจ้งให้สมาชิก
ในชุมชนได้รับทราบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐  
ใช้ได้ 

 ๓) ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เ ลื อ ก ตั้ ง แ ล้ ว แ จ้ ง ใ ห้
ประชาชนได้รับทราบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ๔) ท่านมีส่วนร่วมในการแจก
เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ให้ประชาชนได้รับทราบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐  
ใช้ได้ 

 ๕) ท่ า น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ลื อ กตั้ ง ใ ห้
ประชาชนได้รับทราบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
 

ใช้ได้ 

 ๖) ท่ า น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
เลื อกตั้ งอย่ า งต่อ เนื่ อง ให้
ประชาชนได้รับทราบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
 
 

ใช้ได้ 

 ๗) ท่ า น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
สนับสนุนงบประมาณด้าน
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
ใช้ได้ 



๑๗๓ 
 

 

 ๘) ท่ า น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้าน
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
 

ใช้ได้ 

 ๙) ท่านเข้ าร่ วมงานในสั งคม
ตามปกติ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
 

ใช้ได้ 
 ๑๐) ท่ า น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

วางแผนในการสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
 

ใช้ได้ 

2 ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง         
 ๑) ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป

ตั้งแต่ท่านเป็นบุคลากรของ
เทศบาลนครรังสิต 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
 

ใช้ได้ 

 ๒) ท่านให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
 

ใช้ได้ 
 ๓) ท่ านมี ค วามตั้ ง ใ จที่ จ ะ ไป

เ ลื อ ก ตั้ ง เ มื่ อ ถึ ง ก า ห น ด
เลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
 

ใช้ได้ 

 ๔) ท่านตั้งใจอ านวยความสะดวก
ในการเลือกตั้งแก่ประชาชน
อย่างเต็มที ่

-๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๓ ๐.๖๐ 

 
 

ใช้ได้ 

 ๕) แม้ท่านจะเป็นบุคลากรของ
เทศบาลนครรังสิต ท่านก็ยินดี
ไปเลือกตั้งร่วมกับประชาชน
ทั่วไป 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
 

ใช้ได้ 

 ๖) ไม่มี อิทธิพลใดที่ท าให้ท่าน
ไขว้เขวในการใช้สิทธิเลือกตั้ง -๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๓ 0.๖๐ 

 
 

ใช้ได้ 
 ๗) ท่านมีอิสระอย่างเต็มที่ในการ

ใช้ดุลยพินิจของตนเองในการ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

-๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๓ ๐.๖๐ 

 
 

ใช้ได้ 

 ๘) การปฏิบัติ งานในเทศบาล
นครรังสิตเป็นอุปสรรคในการ
ใช้สิทธิเลือกตั้งของท่าน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
 

ใช้ได้ 



๑๗๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 ๙) ท่านมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าว
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ทุ จ ริ ต ก า ร
เลือกตั้ ง ให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
 

ใช้ได้ 

 ๑๐) ท่ า น ไ ป ใ ช้ สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง
เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่เทศบาล
นครรั งสิ ตก าหนดให้ท่ าน
ปฏิบัติ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 

 
 

ใช้ได้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.957 68 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

a1 234.43 717.909 0.895 0.956 

a2 234.90 738.162 0.793 0.958 

a3 234.37 732.516 0.801 0.957 

a4 234.07 738.478 0.754 0.958 

a5 234.13 738.257 0.797 0.958 

a6 234.20 740.924 0.705 0.958 

a7 234.57 713.495 0.751 0.956 

a8 234.57 731.426 0.874 0.957 

a9 234.47 716.257 0.896 0.956 

a10 234.00 741.448 0.705 0.958 

b1 234.50 716.879 0.835 0.956 

b2 234.63 722.654 0.847 0.956 

b3 234.50 725.017 0.764 0.957 

b4 234.73 719.030 0.876 0.956 

b5 234.57 713.495 0.738 0.956 

b6 234.63 723.137 0.871 0.956 

b7 234.67 715.540 0.820 0.956 

b8 234.67 720.989 0.854 0.956 

b9 234.73 712.961 0.840 0.956 

b10 234.67 723.402 0.798 0.957 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๘ 
 

  

  

  



๑๗๙ 
 

  

  

  
 



๑๘๐ 
 

  

  

 
 

 



๑๘๑ 
 

  

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 
 

ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ จ ำนวน  ๘ รูปหรือคน ได้แก่  
๑. กลุ่มนักวิชาการด้านศาสนา  จ านวน  ๑ รูป 
   ๑. พระครูปลัดปรีชา คนฺธโก, ดร.  รักษาการเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ 
๒. กลุ่มผู้น าทางการเมือง   จ านวน ๓ คน 
    ๑. ดร.เดชา กลิ่นกุสุม  อดีตนายกเทศมนตรีนครรังสิต 
    ๒. นายเยี่ยม เทพธัญญะ  อดีตประธานสภาเทศบาลนครรังสิต 
    ๓. นางนนทนีย์ วัฒนภิโกวทิ อดีตสมาชิกเทศบาลนครรังสิต 
๓. กลุ่มนักวิชาการด้านการศึกษา  จ านวน ๑ คน 
    ๑. นายอุดม โพธิน าแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 
๔. กลุ่มนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
    ๑. อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
                                                  ภาควิชารฐัศาสตร์ 
๕. กลุ่มผู้น าชุมชน   จ านวน ๒ คน 
    ๑. นายพิเชษฐ ศรีค าดอกแค ประธานชุมชนสอยดี 
    ๒. นายชัยชนะ  นุชประเสริฐ ประธานชุมชนสะพานแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
 

 
 

พระครูปลัดปรีชา คนฺธโก, ดร. 
รักษาการเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ 

 
 
 

 
 

ดร.เดชา กลิ่นกุสุม 
อดีตนายกเทศมนตรีนครรังสิต 

 



๑๘๕ 
 

 
 

นายเยี่ยม เทพธัญญะ 
อดีตประธานสภาเทศบาลนครรังสิต 

 
 
 
 
 
 

 
 

นางนนทนีย์ วัฒนภิโกวิท 
อดีตสมาชิกเทศบาลนครรังสิต 



๑๘๖ 
 

 

 
 

นายอุดม โพธิน าแสง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ 

 
 

 
 

อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 
เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตภาควิชารัฐศาสตร์ 

 
 
 



๑๘๗ 
 

 

 
 

นายชัยชนะ  นุชประเสริฐ 
ประธานชุมชนสะพานแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๘ 

ประวัติผู้วิจัย 
 

 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)           : พระสุชาติ สุชาโต (สวน)               
วัน/เดือน/ปี                       : วันที่  ๑๒ มกราคม ๒๕๒๘  
สถานที่เกิด : ๑๙ หมู่ ๑ บ้านโพธิเรียง ต.โอปราสาท อ.มงคลบุรี  
                                         จ.บันเตียน เมียนจัย 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  
 : วัดแสงสรรค์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ 
การศึกษา : นักธรรมชั้น เอก ส านักเรียนวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)  
  จ.ปทุมธานี 
                                       : มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยสันโทรมุข กรุงพนมเปญ   
   ประเทศกัมพูชา 
                                       : ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยา)  
                                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 
 

ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ของประเทศกัมพูชา           
 : สมณศักดิ์ที่ พระครูมงคลมุนีโสภณ  
  ผู้ช่วยส่วนพระองค์ สมเด็จ พระอัครมหาสังฆราชาธิบดี กิตติอุทเทส

บัณฑิตเทพวงศ์        
  สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกายในพระราชอาณาจักรกัมพูชา  
  วัดอุณณาโลม กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
ติดต่อ : ๐๖๑-๖๗๕-๑๖๖๖ 
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