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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑.เพ่ือศึกษาการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๒. เพื่อเปรียบเทียบการ
พัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลและ ๓. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอ
การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

การวิจัยเปนวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ ๐.๙๘๖ กลุมตัวอยางคือ
ประชาชนที่อาศัยอยูในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๓๘๐ คน 
โดยสุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมด จำนวน ๗,๙๘๙ คน จากจำนวนประชากรตั้งแตอายุ ๑๘ ปข้ึน
ไป จากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ซ่ึงใชระดับความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี ่ คารอยละ คาเฉลี ่ย และคาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบคาที (t- test) และทดสอบคาเอฟ (F-test)สวนการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหโดยการพรรณนาแจกแจงความถี่ประกอบตาราง และวิจัยเชิง
คุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน ๘ รูปหรือคน วิเคราะหขอมูลโดยใช
เทคนิควิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา 
                ผลการวิจัยพบวา 

๑. การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =๓.๖๖) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง ตามหลักอปริหานิยธรรม อยูในระดับมาก (Χ =๓.๗๕) ดาน
การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง อยูในระดับมาก (Χ =๓.๖๘) รองลงมาไดแกดานการไปใชสิทธิ
และมีสวนรวมในการเลือกตั้ง อยูในระดับมาก (Χ =๓.๖๐) และดานการประชามติและประชาพิจารณ 
อยูในระดับมาก (Χ =๓.๕๙) ตามลำดับ 
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๒. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบล
เมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยการจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ
อายุ และระดับการศึกษาตางกัน ประชาชนมีสวนรวมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว สวน
ประชาชนท่ีมี อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกัน มีสวนรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

๓. ปญหาอุปสรรค ในการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมือง
เตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบวา ประชาชนสวนมากไดรับขาวสารไมทั ่วถึง
เทาที่ควร และประชาชนไมมีศูนยขอมูลขาวสารระดับหมูบาน การหาเสียงยังไมคอยชัดเจนเพราะยงั
เปดเสียงเบาเกินไป ประชาชนไมมีสิทธิรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตางๆประชาชนยัง
ขาดความรูความเขาใจในการเขารวมกิจกรรม ไมไดเปนสมาชิกกลุมทางการเมือง การเลือกตั้งมีการใช
กลอุบายเชิงนโยบายและปฏิบัติเพื่อใหชนะการเลือกตั้ง ไมตระหนักและการใหความสำคัญในการ
ออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง นักการเมืองไมคอยใหความสำคัญกับประชาชนหลังจากการรับการเลือกตั้งทำ
ใหการบริหารเกิดปญหาและขาดการตรวจสอบจากประชาชน ขาดผูนำในการแสดงความคิดเห็น
เพราะกลัวผิดกฎหมาย ผูมีอำนาจยึดติดความคิดของตัวเองเปนท่ีตั้งความคิดเห็นท่ีประชาชนเสนอให
ไมนำไปปฏิบัติ เปนตน ขอเสนอแนะ พบวา ควรจะมีการจัดกิจกรรมหรือรณรงคใหประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสาร ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดทราบขาวสารทางการเมืองอยาง
สม่ำเสมอ อยากใหผูเลือกตั้งจัดทำปายหาเสียงใหตัวหนังสือใหญๆ จะไดเห็นนโยบายชัดเจนขึ้น ควร
ใหประชาชนมีสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตางๆมากขึ้น ควรสนับสนุนให
ประชาชนเขามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งและการเขาเปนสมาชิก
กลุมทางการเมือง ควรประชาสัมพันธดานการเลือกตั้งที่ถูกตองอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ ควรเพ่ิม
ความรูแกประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกไปใชสิทธิเลือกตั้งควรเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในบริหารงานในโครงการตางๆ เพื่อเสนอปญหาและการสำรวจปญหาของตนในพื้นที่ ควร
รับฟงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ของประชาชนเพ่ือเปนแนวทางแกไขตอไป 
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Abstract 

Objectives of this research were:  1.  To study political participation 
development of people at democratic governing system comprehension of people at 
at Muangtao Sub-District, Payakkapumpisai District, Mahasarakam Province, 2. To  compare 
political participation development of people at  Muangtao Sub-District, Payakkapumpisai 
District, Mahasarakam  Province, classified by personal factors and 3.  To  study problems 
obstacles and recommendations for political participation development for people at  
Muangtao Sub-District, Payakkapumpisai District, Mahasarakam  Province 

Methodology was the mixed methods: The quantitative research collected 
data with questionnaires that had total reliability value at 0. 986 from 380 samples, 
who were 18 years old and over, living at at Muangtao Sub-District, Payakkapumpisai 
District, Mahasarakam Province derived from 7,989 people at using Taro Yamane’ s 
formula  with significant level set  to 0. 05.  Statistics used to analyze data were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, SD, 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. Political participation development of people at at Muangtao Sub District, 

Payakkapumpisai District, Mahasarakam  Province, by overall was at high level (Χ =3.66) Each 
aspect was that political information exposure according to Apparihaniyadhamma was at high 
level (Χ =3.75), political activity participation was at high level (Χ =3.68), voting and 
election participation was at high level (Χ =3.60), public hearing and public discussion was 
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at high level (Χ =3.59), accordingly. Results of political participation development for people 
at at Muangtao Sub-District,Payakkapumpisai District, Mahasarakam  Province, classified by 
personal factors were that people with different gender, age, educational level,   had 
different political participation, accepting the set hypothesis. Peole with different 
occupations and incomes per month did not have different political participation, rejecting 
the set hypothesis.      

2. Problems  and obstacles of political participation development at 
Muangtao Sub-District, Payakkapumpisai District, Mahasarakam Province  were that majority 
of people did not receive news and information evenly.  People did not have 
information centers at village levels Election campaign was not quite clear because 
the voices of campaigners were so low.  People did not have right to know data and 
information about various activities. People still lacked knowledge and understanding 
about participating in political activities. People were not members of political parties. 
Election used political tricks and techniques to win the election.  People did not see 
the importance of voting.  Politicians did not give importance to people after election 
causing problems of administration and checking. Lacking of leaders in expressing ideas 
because they were afraid of the authority. Administrators uphold to their opinions, not 
responsive to people’s approaches.  

3. Recommendations were found that there should be campaigning 
activities to give people news and information through public relations media so that 
people could be informed regularly.  Election candidates should use bigger billboards 
so that people could see policies clearly.  People should have more right to know 
news and information about political activities widely.  People should have 
opportunities to participate in political activities regularly so that they could propose 
local problems and solutions.  Agencies involved should campaign regularly to solve 
local problems.  Politicians should listen to various opinions to use them as guideline 
for problems solution for local residents.  
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ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเมตตาสงเสริมเรื่องการศึกษาและแนวทางความรูเปนอยางดี 
และขอขอบคุณ คณาจารยคณะสังคมศาสตร ตลอดจนเจาหนาท่ีทุกคนที่ไดใหความรู ประสิทธิ์
ประสาทวิทยาการและประสบการณ ตลอดกระท่ัง ใหความเมตตาเอ้ือเฟอถายทอดความรูความเขาใจ 
และเปนกำลังใจใหแกผูวิจัยตลอดมาและ ขอขอบคุณผูใหการสนับสนุนทุกทานท่ีใหความชวยเหลือใน
ดานตางๆ ตลอดจนใหกำลังใจในการทำสารนิพนธ คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากสารนิพนธฉบบันี้ 
ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ บุพการีผู ใหกำเนิดและคณาจารยทุกทานผูประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู และผูมีพระคุณทุกทาน  
              สารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยหวังวาจะเปนประโยชนแกผูสนใจตามสมควรพรอมทั้งขออุทิศ
ความดีของสารนิพนธนี่ใหบิดามารดาครูอุปชฌายอาจารย ญาติโยมผู มีอุปการะคุณทุกทาน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และแกพระพุทธศาสนา สืบไป  
                                                                       
                                                                        
                                                                       พระสรอยทอง  ปฺญาวุโธ (ประทุมทอง) 
                                                                                     ๙  มกราคม  ๒๕๖๓        



ฉ 
 

สารบัญ  
 

 เรื่อง หนา 
บทคัดยอภาษาไทย  ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ฌ 
สารบัญแผนภาพ  ฐ 
   
บทท่ี ๑ บทนำ  
 ๑.๑ ความเปนมาและความสำคัญของปญหา ๑ 
 ๑.๒ คำถามการวิจัย ๓ 
 ๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย ๓ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย  ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย ๕ 
 ๑.๗ ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย ๖ 
   
บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 ๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนา ๗ 
 ๒.๒ แนวคิด เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน ๒๒ 
 ๒.๓ แนวคิด เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง ๔๑ 
 ๒.๔ หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาการมีสวนรวม ๖๕ 
 ๒.๕ ขอมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย ๖๙ 
 ๒.๖ 

๒.๗     
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
กรอบแนวคิดในการวจิัย 

๗๖ 
๘๑ 

    
บทท่ี ๓ วิธีดำเนินการวิจัย ๘๓ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๓ 
 ๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสำคัญ ๘๓ 
 ๓.๓ เครื่องมือในการวิจัย ๘๖ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล ๘๘ 
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล ๘๙ 
    
    



ช 
 

 สารบัญ  
 

เรื่อง 

 
 
หนา 

บทท่ี ๔ ผลการวิจัย ๙๑ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป ๙๑ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะหการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  

ในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม                       
 

๙๓ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิส ัย จ ังหวัด
มหาสารคาม โดยจำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล                                                   

 
 
  ๙๙ 

 ๔.๔ ผลการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี ่ยวกับการ
พัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา 
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม                                                                       

 
 

๑๒๑ 
 ๔.๕ ผลจากวิเคราะหการสัมภาษณเกี ่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม       

 
 

๑๒๖ 
 ๔.๖ องคความรู ๑๓๔ 
         ๔.๖.๑  องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย ๑๓๔ 
  ๔.๖.๒  องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากงานวิจัย ๑๓๖ 
    
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ๑๓๘ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๓๙ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๔๖ 
 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๑๕๑ 
 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๑๕๑ 
 5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 15๒ 
 ๕.๓.3 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป ๑๕๒ 
บรรณานุกรม  ๑๕๗ 
ภาคผนวก   
  ภาคผนวก ก รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ๑๕๘ 
  ภาคผนวก ข ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดย

ผูเชี่ยวชาญ  
 

๑๖๔ 
  ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรงของ  แบบสอบถาม 
๑๖๙ 

  ภาคผนวก ง ผลการหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Try out) ๑๗๑ 
  ภาคผนวก จ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๗๕ 



ซ 
 

 สารบัญ  
 

เรื่อง 

 
 
หนา 

 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณเชิงลึก ๑๘๓ 
                ภาคผนวก ช แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย ๑๙๓ 
 รูปภาพ   ผูใหสัมภาษณ ๑๙๖ 
ประวัติผูวิจัย  ๑๙๗ 

 



ซ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หนา 
๒.๑ แนวคิด ความหมายของการพัฒนา ๘ 
๒.๒ แนวคิดการพัฒนา ๑๔ 
๒.๓ แนวคิดหลักเก่ียวกับการพัฒนา ๑๗ 
๒.๔ ความสำคัญของการพัฒนา ๑๙ 
๒.๕ ระดับของการพัฒนา ๒๐ 
๒.๖ การประยุกตใชแนวคิดการพัฒนาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ๒๒ 
๒.๗ แนวคิด เก่ียวกับการมีสวนรวม ๒๖ 
๒.๘ ความสำคัญของการมีสวนรวมของประชาชน ๒๙ 
๒.๙ ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน ๓๒ 

๒.๑๐ ข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชน ๓๕ 
๒.๑๑ ระดับการมีสวนรวมของประชาชน ๓๗ 

    ๒.๑๒ ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน                                       ๓๙ 
๒.๑๓ ทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน                                       ๔๑ 
๒.๑๔ เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง ๔๖ 
๒.๑๕ ลักษณะและรูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมือง ๕๓ 
๒.๑๖ ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ๕๘ 
๒.๑๗ ความสำคัญของการมีสวนรวมทางการเมือง ๖๑ 
๒.๑๘ สาเหตุของการเขามีสวนรวมทางการเมือง ๖๓ 
๒.๑๙ ความสำคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศ ๖๕ 
๒.๒๐ หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาการมีสวนรวม ๖๙ 
๒.๒๑ สถิติหรือขอมูลการไปใชสิทธิเลือกตั ้งของประชาชนในตำบลเมืองเตา 

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

๗๕ 
๒.๒๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม ๘๐ 

    ๓.๑ จำนวนประชากรและกลุ มตัวอยางประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

๘๕ 

    ๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ๙๒ 

    ๔.๒ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ
พัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวม 

 
 

๙๔ 
๔.๓ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง 

 
 

๙๕ 



ฌ 
 

    สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

๔.๔ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 

 
 

๙๖ 
๔.๕ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 

 
๙๗ 

๔.๖ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ดานการรวมประชามติและประชาพิจารณ 

 
 

๙๘ 
๔.๗ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ โดยรวม 

 
 

๑๐๐ 
๔.๘ แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพสิัย จังหวัด
มหาสารคาม จำแนกตามเพศ โดยรวม 

 
๑๐๐ 

๔.๙ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามอายุ โดยรวม 

 
 

๑๐๑ 
๔.๑๐ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามอาย ุ

 
 

๑๐๒ 
๔.๑๑ แสดงการทดสอบความแตกตางระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวน

รวมทาง การเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที ่สุด 
LSD.(Least Significant Difference)จำแนกตามอายุโดยรวม ๑๐๓ 

๔.๑๒ แสดงการทดสอบความแตกตางระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวน
รวมทาง การเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด 
LSD.(Least Significant Difference)จำแนกตามอายุ ดานการรับรูขอมูล
ขาวสารทางการเมือง ๑๐๓ 



ญ 
 

 
 
 

๔.๑๓ 

 
 
 
แสดงการทดสอบความแตกตางระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวน
รวมทาง การเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที ่สุด 
LSD.(Least Significant Difference) จำแนกตามอายุ ดานการมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐๔ 

๔.๑๔ แสดงการทดสอบความแตกตางระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวน
รวมทาง การเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที ่สุด 
LSD.(Least Significant Difference) จำแนกตามอายุ ดานการไปใชสิทธิ
และการมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 

 
 
 
 

๑๐๕ 
๔.๑๕ แสดงการทดสอบความแตกตางระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวน

รวมทาง การเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที ่สุด 
LSD.(Least Significant Difference) จำแนกตามอายุ ดานการประชามติ
และประชาพิจารณ 

 
 
 
 

๑๐๕ 
๔.๑๖ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามการศึกษา โดยรวม 

 
 

๑๐๖ 
๔.๑๗ แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพสิัย จังหวัด
มหาสารคาม จำแนกตามการศึกษา โดยรวม 

 
 

๑๐๗ 
๔.๑๘ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนตอ

การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามอาชีพ โดยรวม 

 
 

๑๐๘ 
๔.๑๙ แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัด
มหาสารคาม จำแนกตามอาชพี 

 
 

๑๐๙ 
๔.๒๐ แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที ่สุด 
LSD.(Least  Significant Difference) จำแนกตามอาชีพ โดยรวม 

 
๑๑๐ 

๔.๒๑ แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

 
๑๑๑ 



ฎ 
 

จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที ่สุด 
LSD.(Least Significant Difference) จำแนกตามอาช ีพ ด านการร ับรู
ขอมูลขาวสารทางการเมือง 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 
๔.๒๒ แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที ่สุด 
LSD.(Least Significant Difference) จำแนกตามอาชีพ ดานการมีสวน
รวมในกิจกรรมทางการเมือง 

 
๑๑๒ 

๔.๒๓ แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที ่สุด 
LSD.(Least Significant Difference) จำแนกตามอาชีพ ดานการไปใชสิทธิ
และมีสวนรวมในการเลือกตั้ง ๑๑๓ 

๔.๒๔ แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที ่สุด 
LSD.(Least Significant Difference) จำแนกตามอาชีพ ดานการประชามติ
และประชาพิจารณ ๑๑๔ 

๔.๒๕ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามรายได ๑๑๕ 

๔.๒๖ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนตอ
การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา 
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามรายได โดยรวม ๑๑๖ 

๔.๒๗ แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด 
LSD.(Least Significant Difference) จำแนกตามรายได ด านการรับรู
ขอมูลขาวสารทางการเมือง ๑๑๗ 

๔.๒๘ แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที ่สุด 
LSD.(Least Significant Difference) จำแนกตามรายได ดานการมีสวน
รวมในกิจกรรมทางการเมือง ๑๑๘ 
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สารบัญตาราง (ตอ)  
ตารางท่ี  หนา 
๔.๒๙ แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที ่สุด 
LSD.(Least Significant Difference) จำแนกตามรายได ดานการไปใช
สิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง ๑๑๙ 

๔.๓๐ แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที ่สุด 
LSD.(Least Significant Difference) จำแนกตามรายได ดานการแสดง
ประชามติและประชาพิจารณ ๑๒๐ 

๔.๓๑ สรุปโดยภาพรวมผลการเปรยีบเทียบการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
โดยจำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ตามสมมติฐานท่ี ๑-๕ ๑๒๐ 

๔.๓๒ ปญหา อุปสรรค ของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิส ัย จ ังหวัด
มหาสารคาม ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง ๑๒๑ 

๔.๓๓ ขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง ๑๒๒ 

๔.๓๔ ปญหา อุปสรรค ของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิส ัย จ ังหวัด
มหาสารคาม ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ๑๒๒ 

๔.๓๕ ขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ๑๒๓ 

๔.๓๖ ปญหา อุปสรรค ของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิส ัย จ ังหวัด
มหาสารคาม ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง ๑๒๓ 

๔.๓๗ ขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง  ๑๒๔ 



ฐ 
 

๔.๓๘ ปญหา อุปสรรค ของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิส ัย จ ังหวัด
มหาสารคาม ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ ๑๒๕ 

 สารบัญตาราง (ตอ)  
ตารางท่ี  หนา 
๔.๓๙ ขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ  ๑๒๖ 

๔.๔๐ สรุปการสัมภาษณ ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง  ๑๒๘ 
๔.๔๑ สรุปการสัมภาษณ ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ๑๒๙ 
๔.๔๒ สรุปการสัมภาษณ ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง ๑๓๒ 
๔.๔๓ สรุปการสัมภาษณ ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ ๑๓๔ 
๕.๑ สรุปโดยภาพรวมผลการเปรยีบเทียบการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง

ของ ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
โดยจำแนกตาม สถานภาพสวนบุคคล ตามสมมติฐานท่ี ๑-๕ ๑๔๑ 
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 สารบัญแผนภาพ  

แผนภาพท่ี  หนา 
๒.๑ แสดงผลการเลือกตั้ง                                                                     ๗๔ 
๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                                      ๘๒ 
๔.๑ องคความรูท่ีไดรับการวิจัย                                                                                ๑๓๕ 
๔.๒ องคความรูท่ีไดรับจากสังเคราะหงานวิจัย ๑๓๗ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



คำอธิบายสัญลักษณและคำยอ 

 
 อักษรยอในสารนิพนธฉบับนี้ ใชอางอิงจากพระไตรปฎกษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ สวนคัมภีรภาษาไทย ใชฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 การอางอิงพระไตรปฎก จะระบุ เลม/ขอ/หนา หลังอักษรยอชื่อคัมภีร เชน ที.สี. (บาลี)  

๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เลม ๙  
ขอ ๒๗๖ หนา ๗๙ ฉบับจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เลม ๙ ขอ ๒๗๖ หนา 
๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

 สวนคัมภีรอรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร ลำดับเลม (ถามี)/เชน ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/๒๔๐ 
หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิสาสินี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฐกถา ภาษาบาลี เลม ๑ ขอ ๒๗๖ หนา ๒๔๐ ฉบับ
จุฬาอฏฐกา ตามลำดับดังนี้ 
๑. คำอธิบายคำยอในภาษาไทย    

 ก. คำยอช่ือคัมภีรพระไตรปฏก 
 

พระสุตตันตปฎก 

คำยอ       ช่ือคัมภีร              ภาษา 
            ที.ม. (ไทย)         = สุตตันตปฎก ทีฆนิกายมหาวรรค        (ภาษาไทย) 

            ที.ปา. (ไทย)          = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค                 (ภาษาไทย)



 



 
 

  
บทท่ี ๑ 

 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

แกคณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา 
ดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ มีสาระสำคัญตอนหนึ่งวา
“การจะเปนเสือ นั้นไมสำคัญ สำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความ
วาอุมชูตัวเองได ใหมีความพอเพียงกับตนเอง อันนี้ก็เคยบอกวาความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุก
ครอบครัวจะผลิต อาหารของตัวเอง จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือใน
อำเภอจะตองมีความ พอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางท่ีผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได แต
ขายในที่ไมหางไกล เทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก จึงอาจลาสมัย คนอื่นเขาตองการเศรษฐกจิท่ี
ตองมีการแลกเปลี่ยน เรียกวา เศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง”0

๑ 
ในปจจุบันสภาพการณปญหาของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมายท้ัง

ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอวิถีการดำรงชีวิติของ 
ประชาชนอยางกวางขวางโดยเฉพาะการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
๒๕๖๐ หมวดท่ี ๕ เรื่องแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐสวนท่ี ๑๐ เรื่องแนวนโยบายดานการมีสวนรวมท่ี 
มีเนื ้อหาสาระเกี ่ยวกับการปรับปรุงสิทธิ เสรีภาพ หนาที ่ การมีสวนรวมของประชาชนในการ 
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การปรับโครงสรางการบริหารโดยใชหลักการบริหาร 
บานเมืองที่ดี และการจัดบริการสาธารณะไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อใหการ 
บริหารงาน และการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางคลองตัวมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไขปญหา 
และความตองการของประชาชนไดดียิ่งข้ึน1

๒ 
ปกครองและบริหารงานทองถิ ่นดวยตนเองสามารถสนองตอบความตองการของ

ประชาชนไดอยางแทจริงอีกทั้งจะเปนหนวยงานหลักที่สามารถแกไขปญหาไดตรงเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดินในปจจุบันคำนึงถึงความรับผิดชอบของงานและการมีสวน
รวมของประชาชนเปนสำคัญโดยเฉพาะการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนยังเปนประเด็นหลัก
ที่สังคมไทยใหความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเขาสูระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมที่ภาครัฐ

 
๑ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สูการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเพชรรุงการพิมพจำกัด, ๒๕๕๑), หนา ๗. 
๒ ไพศาล โชติวรรณพฤกษ, “แนวทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตรอยางมีสวนรวมของประชาชนใน 

องคการบริหารสวนตำบลอางแกว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง”, รายงานการคนควาอิสระศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา, (สำนักงานบัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 
๒๕๕๒), หนา ๑๒. 



๒ 
 

จะตองเปดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกภาคสวนไดรับรู ไดแสดงความคิดเห็น รวมคิด รวม
แกไขปญหา รวมทั้งรวมในการตรวจสอบ ประเมินผลการทำงาน เพื่อสรางความโปรงใสและเพ่ิม
คุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐใหดีข้ึน และเปนท่ียอมรับรวมกันของทุกๆ ฝายในการบริหารราชการ
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทย พ.ศ.๒๕๖๐2

๓ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ จึงตางใหความสำคัญ
ตอการบริหารราชการอยางโปรงใส สุจริต เปดเผยขอมูล และการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามี
สวนรวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใช
อำนาจรัฐในทุกระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเปนการปกครองโดยประชาชนและ
เพื่อประชาชน ดวยศักยภาพของรัฐบาลที่บริหารประเทศเพียงหนวยงานสวนเดียวไมอาจสนองตอบ
ความตองการ การบริการ และการอำนวยประโยชนใหแกประชาชนไดอยางท่ัวถึง ดังนั้นแนวความคิด
ในการกระจายอำนาจของการบริหารของการปกครองใหประชาชนในทองถิ่นจึงเกิดขึ้น เพื่อเปนการ
แบงเบาภาระหนาที่ของรัฐบาลสามารถสนองความตองการของคนในทองถิ่นไดอยางทั่วถึง รวดเร็ว 
และตรงตามความเปนจริงท่ีชุมชนตองการ 3

๔  นับเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ในการกำหนดแนวทางการดำเนินชีวิตของ
ตนเอง การปกครองทองถิ่นเปนชองทางสำคัญในการมีสวนรวมของประชาชนในดานตางๆ ซึ่งการ
จัดการมีปกครองตนเองในรูปหนวยการปกครองสวนทองถิ่น มีความสำคัญคือ สงเสริมการมีสวนรวม
ของตนเองของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทองถิ่น นอกจากนั้นแลวการปกครองสวน
ทองถ่ินยังเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลท่ีมีอยูอยางกวางขวาง และไมอาจตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่นไดอยางทั่วถึงและการปกครองสวนทองถิ่นยังเปนแหลงสรางหรือผลิตผูนำ
ทางการเมืองของประเทศในอนาคต4

๕ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของ

ประชาชนไวในสวนท่ี ๑๐ วาดวยแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน มาตรา๘๗ พอสรุปได
วา รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ในการสงเสริมใหประชาชน 
ตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย
หรือรูปแบบอื่น การสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในการทางเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดต้ัง
กองทุนพัฒนา การเมืองภาคพลเมือง เพื่อชวยเหลือการดำเนินกิจกรรม สาธารณะของชุมชนรวมท้ัง

 
๓ วิษณุกร ปุมแมน, “การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

กรณีศึกษา: เทศบาลนครนนทบุรี”, วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การปกครองทองถิ่น,
(บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร, ๒๕๕๑), หนา ๒๑. 

๔ กัลยาสุดา บัวแกว, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น:ศึกษา
เฉพาะกรณี องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด”, สารนิพนธศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตรการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๒.   

๕ นิมิต ไชยรัตน,“การมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการปกครองสวนทองถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณี 
องคการบริหารสวนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี”, สารนิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๔๔. 



๓ 
 

สนับสนุนการ ดำเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถ
แสดงความคิดเห็นและสนองความตองการของชุมชนในพื้นที ่การสงเสริมและใหการศึกษาแก
ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้ง5

๖ 
สรุปไดวา การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและตรงตาม

วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ ่นมากนอยเพียงใดยอมขึ ้นอยู กับ“การมีสวนรวมของ
ประชาชน”เปนสวนสำคัญปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีทำใหประชาชนไมสามารถท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในดาน
ตางๆ อาจจะเปนดวยลักษณะองคกร หนวยงาน นโยบายของรัฐนั้นไมเอื้ออำนวยตอการมีสวนรวม 
แตกลับเปนอุปสรรคท่ีไมเปดโอกาสใหมีสวนรวมได ในทางกลับกันอาจเปนเพราะประชาชนไมเคยชิน
กับการท่ีจะเขาไปมีสวนรวม และไมทราบวาจะเขาไปมีสวนรวมไดอยางไร  

 จากสาเหตุของปญหาดังกลาว ผูวิจัยตองการศึกษาวา ประชาชนมีความรูความเขาใจตอ
การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาเปนอยางไร และอยากทราบวา
ประชาชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ินอยางไร  

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่ทำการวิจัยเรื ่อง การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเปนการนำศักยภาพและ
ขีดความสามารถตลอดจนความคิดสรางสรรคของประชาชนทุกคน ใหมีบทบาทในทุกระดับและทุก
ข้ันตอนของการพัฒนาจึงเปนท้ังวิธีทาง และเปาหมายของการพัฒนาคือ การมีสวนรวมของประชาชน
เปนวิถีทางที่จะทำใหประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรูที่จะแกไขปญหาของตนเองรวมกัน และจะ
นำไปสูการพ่ึงพาตนเองอันเปนเปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตอไป 

 

๑.๒ คำถามการวิจัย 

๑.๒.๑ การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เปนอยางไร  

๑.๒.๒ การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล แตกตางกันหรือไม อยางไร 

๑.๒.๓ การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีปญหา อุปสรรค อะไรบาง และขอเสนอแนะควรเปนอยางไร 

 
๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย  

๑.๓.๑ เพื่อศึกษาการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา      
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม                 

๑.๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบล
เมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

 
๖ สำนักงานเลขาธิการสภาผู แทนราษฎร, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐, 

(กรุงเทพมหานคร: สำนักงานราชเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ๒๕๖๐), หนา ๗๔. 



๔ 
 

๑.๓.๓ เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  

 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย  

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมือง
เตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ในครั้งนี้ ผูวิจัยมีการกำหนดขอบเขตไวดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมือง

เตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ผูวิจัยกำหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัยจากแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง ๔ ดาน ไดแก ๑. ดานการรับรู ขอมูลขาวสารทาง
การเมือง ๒. ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ๓. ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการ
เลือกตั้ง และ ๔. ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ6๗ 

๑. ขอบเขตดานตัวแปร 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ไดกำหนดตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ไดแก 
ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ รายได  

๑.๔.๒ ขอบเขตดานประชากรและผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 
๑. ผูใหขอมูลสำคัญในการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) จากผูนำในเขต

พ้ืนท่ีตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๘ รูป/คน  
ไดแก พระภิกษุสงฆ ๒ รูป  สมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคาม ๑ คน รองปลัดองคการ

บริหารสวนตำบลเมืองเตา ๑ คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา ๑ คน กำนันตำบล
เมืองเตา ๑ คน ผูนำชุมชน ๑ รูป/คน สมาชิกพรรคอนาคตใหม ๑ คน 

๑.๔.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

พื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ศึกษาเฉพาะพื้นท่ีในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒๖ หมูบาน  

๑. ประชากร ไดแกประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแตอายุ ๑๘ ปขึ้นไปที่อาศัยในตำบล
เมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน  ๕,๗๖๖ คน ไดกลุมตัวอยางจำนวน  
๓๘๐  คน7

๘   
๑.๔.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา                  
ดำเนินการวิจัยตั้งแตเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓               

เปนระยะเวลา ๖ เดือน  

 
๗ ณรงค สินสวัสดิ์, จิตวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: วัชรินทรการพิมพ จำกัด, ๒๕๓๙), หนา 

๔-๕. 
๘ องคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา, [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.mungtao.go.th/ba 

se.php?contentid=๖/ [๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒]. 



๕ 
 

 

๑.๕. สมมติฐานการวิจัย  
๑.๕.๑ ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกัน  
๑.๕.๒ ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกัน  
๑.๕.๓ ประชาชนที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกัน  
๑.๕.๔ ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกัน  

๑.๕.๕ ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกัน 

 

๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย  

การพัฒนา หมายถึง ทำใหกาวหนา ทำใหม่ันคง ทำใหดีข้ึน ทำใหยั่งยืนข้ึนในท่ีนี้คือ การ
พัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม เพ่ือทำใหชุมชนมีความม่ันคง แข็งแรง มีความเจริญ กาวหนา บนฐานทรัพยากร ท่ีชุมชน
มีอยู เปนอยู เพ่ือความสุขความเจริญอยางยั่งยืนของประชาชนในชุมชน 

การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง การที่ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมอยางใด
อยางหนึ่งทางการเมืองเพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมอยางแทจริง ในเขตพื้นท่ีตำบลเมือง
เตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกออกเปน ๔ ดาน คือ ดานการรับรูขอมูล
ขาวสารทางการเมือง ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมใน
การเลือกตั้ง และดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ  

๑) ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง หมายถึง การที่ประชาชนรับฟงและ
ติดตามขาวสารทางการเมืองจากสื่อตางๆ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางการเมืองกับบุคคลอ่ืน
รวมถึงการพูดจาถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองกับเพื่อนบาน แสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ ทาง
การเมืองโดยตรงกับเจาหนาท่ีรัฐ และติดตามการหาเสียงหรือการไปฟงการหาเสียงของนักการเมือง  

๒) ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง หมายถึง การที่ประชาชนเขารวม
กิจกรรม โครงการ การฟง การพูด หรือปฏิบัติในสิ่งหนึ่งใดท่ีเก่ียวของทางการเมือง  

๓) ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง หมายถึง การที่ประชาชนไปใช
สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง การใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง การแนะนำหรือชักชวนใหบุคคลอ่ืน
ไปลงคะแนนใหผูสมัครรับเลือกตั้ง การฟงการปราศรัยหาเสียงของผูสมัครและการรณรงคหาเสียงให
ผูสมัคร หรือการเขารวมเปนกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง 



๖ 
 

 ๔) ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ หมายถึง การท่ีประชาชนเขาไปมีสวน
รวมในการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาทางการเมือง การแสดงประชามติ แสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองในการเปดเวทีสาธารณะ การเขาชื่อถอดถอน การรวมเดินประทวงขับไล ตรวจสอบการ
ทำงาน หรือการเรียกรองตอเจาหนาที่หรือนักการเมืองทองถิ่นใหเปดเผยขอมูลการบริหารอยาง
โปรงใส 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยูในภูมิลำเนาและเปนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งมีอยู
ตั้งแต ๑๘ปข้ึนไปจำนวน ๕,๗๖๖ คน ในเขตตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

                            

๑.๗ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
๑.๗.๑ ทำใหทราบการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา 

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม               
๑.๗.๒ ทำใหทราบผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยจำแนกตามปจจัยสวน
บุคคล 

๑.๗.๓ ทำใหทราบปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  

๑.๗.๔ ผลการวิจัยสามารถนำขอมูลไปใชใหเปนประโยชนในการวางแผนการสงเสริมการ
พัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ซ่ึงเปนการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 



 
 

 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

                 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมือง
เตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”นี้ ผูวิจัยไดดำเนินการวิจัยตามลำดับข้ันตอนดังนี้ 
                 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
                 ๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสำคัญ 
                 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
                 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
                 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
                 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา       
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชการศึกษาวิจ ัยเชิงสำรวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ประกอบการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) กับผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informant)  
 
๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสำคัญ 
                งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา       
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”ผูวิจัยนั้นไดประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสำคัญ 
ดังนี้     
                 ๓.๒.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                ๑.ขอบเขตดานประชากร (Population) ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิ์ออกเสียงที่อาศัยอยู
ในเขตองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน ๗,๙๘๙ 
คน0

๑ 
 
 

 
๑ องคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา, [ออนไลน], แหลงที ่มา: http://www.muangtao.go. 

th/base.php?contentid=๖/ องคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม/ศูนย
ขอมูลกลางทางวัฒนธรรม [๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒]. 



๘๔ 

                  ๒.กลุมตัวอยาง (Sample) ผูวิจัยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) และ
วิธีการสุมกลุมตัวอยาง (Sampling) ดังนี้ ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) กลุมตัวอยางได
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
ซึ่งมีจำนวน ๗,๙๗๓ คน ที่ ไดจากสูตรของ Taro Yamane๒ ซึ่งใชระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ 
และมีระดับความเชื่อม่ันรอยละ ๙๕ ดังนี้    

                     n = 
𝑁𝑁

1+𝑁𝑁(𝑒𝑒)2
   

 

 โดย N =  จำนวนประชากรท้ังหมด 
 

  e = ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 
 

  n = จำนวนกลุมตัวอยาง 
                      ประชากรท้ังหมด ๗,๙๘๙ คน เม่ือแทนคาในสูตรจะไดดังนี้  

 

  n = 
7,989

1+7,989(0.05)2
 

  n = 
7,989

1+7,989(0.0025)
 

  n = 
7,973
1+20

 

  n = 
7,973
21

 

                         =          380 
เพราะฉะนั้นจำนวนกลุมตัวอยาง เทากับ 380 คน 

                วิธีการสุมกลุมตัวอยาง (Sampling) การสุมกลุมตัวอยางใชหลักการสุมแบบแบงชั้น
ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 
                 กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางเปนสัดสวนโดยพิจารณาจากจำนวนประชากร เพ่ือใหได
ขอมูล   มีลักษณะกระจายใหสัมพันธกับสัดสวนของประชากรโดยทำการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 
random sampling) ดังนี้   
                  

             จำนวนตัวอยางในแตละชั้น = จำนวนตัวอยางท้ังหมด×จำนวนประชากรในแตละข้ัน

จำนวนประชากรท้ังหมด
 

               
 
 
 
   

 
๒ Taro Yamane, Statistic: An Introductory Analysis, 3rd ed., (Singapore: Time Printers 

SdnBnd, 1973), p. 130.  



๘๕ 

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามรวม ๓๘๐ คน ซ่ึงท่ีมี อายุ ๑๘ ป ข้ึนไป รายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที่ ๓.๑ จำนวนประชากรและกลุมตัวอยางประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม 
 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 
๑ บานเมืองเตา ๕๐๕ ๒๔ 
๒ บานยานาง ๓๔๐ ๑๖ 
๓ บานโนนยูง ๒๖๐ ๑๒ 
๔ บานโคกสาย ๑๒๑ ๖ 
๕ บานหนองฮี ๒๐๒ ๑๐ 
๖ บานน้ำออม ๒๐๗ ๑๐ 
๗ บานโนนจาน ๓๒๑ ๑๕ 
๘ บานผักสั่ง ๑๘๒ ๙ 
๙ บานโนนบอ ๓๗๘ ๑๘ 

๑๐ บานกางก่ี ๑๕๐ ๗ 
๑๑ บานเมืองเตา ๕๖๕ ๒๗ 
๑๒ บานศรีนครเตา ๕๔๐ ๒๖ 
๑๓ บานโนนยาง ๒๒๗ ๑๑ 
๑๔ บานเมืองเตา ๕๖๙ ๒๗ 
๑๕ บานหนองฮี ๒๖๐ ๑๒ 
๑๖ บานดอนกวาง ๑๗๐ ๘ 
๑๗ บานหนองเลิง ๔๘๙ ๒๓ 
๑๘ บานเมืองทอง ๒๖๘ ๑๓ 
๑๙ บานริมบึง ๑๓๐ ๖ 
๒๐ บานโพธิ์ชัย ๒๖๑ ๑๒ 
๒๑ บานโนนยูง ๒๔๐ ๑๒ 
๒๒ บานโนนจาน ๓๔๔ ๑๖ 
๒๓ บานโพธิ์ทอง ๒๙๘ ๑๔ 
๒๔ บานแสนสุข ๓๗๘ ๑๘ 
๒๕ บานศรีนครเตา ๓๖๑ ๑๗ 
๒๖ บานน้ำออมพัฒนา ๒๒๓ ๑๑ 
รวม  ๗๙๘๙ ๓๘๐ 

 
               
                  
 



๘๖ 

๓.๒.๒.ผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants’)  
ดานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล

เมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ไดแก พระภิกษุสงฆ ๒ รูป สมาชิกสภาจังหวัด
มหาสารคาม ๑ คน ผูนำรองปลัดองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา ๑ คน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบลเมืองเตา ๑ คน กำนันตำบลเมืองเตา ๑ คน ผูนำชุมชน ๑ คน สมาชิกพรรค
อนาคตใหม ๑ คน  ซ่ึงมีรายนาม ดังตอไปนี้ 
                  ๑. พระครูปริยัติพัฒนโนดม ( ธเนศ ยโสธโร) เจาคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
                 ๒. พระครูวิโรจนธรรมสาร  (ไพฑรูย  เตชวโร) เจาคณะตำบลเมืองเตา เขต ๑ 
                 ๓. นายประเทือง  ศรีจันทร       สมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคาม 
                 ๔. นายกองเกียรติ  พวงศรีเคน   รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา 
                 ๕. นายจตุรงค  บัวชัยยา           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา 
                 ๖. นายทวี  เกิดบุญมี               กำนันตำบลเมืองเตา 
                 ๗. นายสำลี  แกวประเสริฐ         ผูใหญบานหมู ๑๔ 
                 ๘. นายบัญชา จันทรสุวรรณ        สมาชิกพรรคอนาคตใหม 
 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
                 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมือง
เตา       อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ผูวิจัยนั้นไดทำเครื่องมือประกอบดวย 
                 ๓.๓.๑. แบบสอบถาม 
                 ผูวิจัยดำเนินการสรางแบบสอบถามดังนี ้
                 ๑) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลจากเอกสาร ตำราและ
งานวิจัย            ที ่เกี ่ยวของเพื ่อเปนแนวทางในการกำหนดกรอบความคิดในการสราง
แบบสอบถาม 
                 ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยตางๆ ที่เกี ่ยวของ โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดตางๆ เพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกำหนดไว 
                  ๓) ขอคำแนะนำจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
                  ๔) สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล 
                  ๕) นำเสนอรางแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
                    ๖) นำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกลุม
ตัวอยาง     เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) แลวนำเสนออาจารยท่ีปรึกษา 
                    ๗) จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง และนำไปแจกกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 
                    ๘) รวบรวมแบบสอบถาม แลวนำมาวิเคราะห 
                    ๓.๓.๒. แบบสัมภาษณ 
                   ๑) ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณที่ใชในการเก็บขอมูลจากเอกสาร ตำราและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการกำหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสัมภาษณ 



๘๗ 

                   ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดตางๆ เพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกำหนดไว 
                   ๓) ขอคำแนะนำจากอาจารยท่ีปร ึกษาเพื ่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบ
สัมภาษณ 
                   ๔) สรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informant) เพ่ือนำมาวิเคราะห 
               ๓.๓.๓. ลักษณะของเครื่องมือ 
               ๑) ลักษณะของเครื่องมือสำหรับการแจกแบบสอบถาม 
               เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน
ตามกรอบของ การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย โดยแบงออกเปน ๓ 
ตอน ดังนี้ 
                ตอนที่ ๑ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ ปจจัย
สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได โดยมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ จำนวน ๕ ขอ 
                ตอนที่ ๒ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ซึ่งแบงออกเปนปจจัย ๔ 
ดาน ไดแก ๑) ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง ๒) ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมือง ๓) ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง และ ๔) ดานการแสดงประชามติและ
ประชาพิจารณ 
                 โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 
(Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 2

๓                                
                                ๕      หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมากท่ีสุด 
                                ๔      หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมาก 
                                ๓      หมายถึง ระดับการมีสวนรวมปานกลาง 
                                ๒      หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนอย 
                                ๑      หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนอยท่ีสุด 
                ตอนท่ี ๓ แบบสอบเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะใน การพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ซ่ึงเปนคำถามแบบปลายเปดใหเลือกตอบแบบเสรี (Open Ended Question) 
                ๓.๓.๔. การตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

 
๓ ชุติ ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๒), 

หนา ๑๐๘. 
 



๘๘ 

ผู ว ิจัยไดนำเสนอแบบสอบถามเพื ่อหาคุณภาพแบบสอบถามโดยความเที ่ยงตรง
(Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 
                ๑.ขอคำแนะนำจากอาจารยที ่ปรึกษาสารนิพนธและผู เชี ่ยวชาญเพื ่อตรวจสอบ
เครื่องมือ           ท่ีสรางไว 
                 ๒.หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนำแบบสอบถามที่สรางเสร็จ เสนอประธาน
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อขอความเห็นชอบและนำเสนอตอผูเชี่ยวชาญแลวนำมา
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมจำนวน ๕ ทาน ไดแก 

๑) ศ.ดร.จำนงค  อภิวัฒนสิทธิ์  อาจารยประจำภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) รศ.ประณต  นันทิยะกุล  อาจารยประจำภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) รศ.ดร.ธัชชนันท  อิศรเดช อาจารยประจำภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต อาจารยประจำภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

              (๕)   อ.ดร.กาญจนา  ดำจุต ิ ตำแหนงอาจารยประจำภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                    เพื ่อพิจารณาทั้งในดานเนื ้อหาสาระ และโครงสรางของคำถาม รูปแบบของ
แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที ่ใชและตรวจสอบคุณภาพของเครื ่องมือ โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลองตามวัตถ ุประสงครายขอ ( Index of Item-Objective Congruence: IOC) 3

๔ ได คา
ระหวาง ๐.๘๐-๐.๑๐  
                ๓. หาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) 

                 นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมประชาชนใน
องคการบริหารสวนตำบลราษฏณเจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๓๐ คน 
เพ่ือหาความเชื่อม่ันดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของ 
ครอนบาค (Cronbach) 4

๕ ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังหมด เทากับ ๐.๙๘๖  
                   ๔. นำแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขเสนอตออาจารยท่ี
ปรึกษา       สารนิพนธ เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณเปนฉบับ
สมบูรณในการนำไปใชแจกกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป 
                  

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
                 ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 
                 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังนี ้

 
๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔๓ - ๒๔๔. 
๕ Cronbach,Lee J. Essentials of psychological testing, 4th ed., (New York : Harper 

& Row, 1971), p 256. 



๘๙ 

                 ๑) ขอหนังสือจากผูอำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึง รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา อำเภอ
พยัคฆภูมิพิส ัย จังหวัดมหาสารคาม เพื ่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
                  ๒) นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูล กับประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตำบลเมืองเตา  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่เปนกลุมตัวอยางจำนวน ๓๘๐ 
ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง แลวนำมาตรวจสอบความถูกตอง ไดขอมูล ๓๘๐ ชุด                                                  
                   ๓) นำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวจิัย
ทางสังคมศาสตรตอไป 

 
                  ๓.๔.๒ การเกบ็รวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
                 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
                 ๑) ขอหนังสือจากผูอำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informant) เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการใหสัมภาษณ 
                 ๒) ทำการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู ใหขอมูลสำคัญ (Key Informant) เพ่ือ
สัมภาษณตามท่ีกำหนดไว 
                     ๓) ดำเนินการสัมภาษณตามวัน เวลาและสถานที่ที ่กำหนดนัดไว จนครบทุก
ประเด็นโดย ขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ 
                     ๔) นำขอมูลดิบที่ไดมารวบรวมเพื่อวิเคราะหโดยวิธีการที่เหมาะสมและนำเสนอ
ตอไป 
                     

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 
                     “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ผูวิจัยมีข้ันตอนการวิเคราะห ดังนี้ 
                     ๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
                     ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตรโดยใชสถิติ ดังนี้ 
                     สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุม 
ตัวอยางและพรรณนา ปจจัยสวนบุคคล สถิต ิท ี ่ใช  ค ือ ความถี ่ (Frequency), คาร อยละ 
(Percentage), คาเฉลี ่ย ( Mean) และ คาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
                    สถ ิต ิอน ุมาน  ( Inferential Statistics)  ใช สำหร ับทดสอบสมมต ิฐาน เ พ่ือ
เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิส ัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล สถิติท่ีใชคือการทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปร
ตนสองกลุมและการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนตั ้งแตสามกลุ มขึ ้นไป เมื ่อพบวามีความแตกตางจะทำการ



๙๐ 

เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสำคัญนอยท่ีสุด (Least Significant 
Difference : LSD.) 
                    
 
 
                    เกณฑการพิจารณาคาเฉล่ีย ดังนี้ 

    เกณฑท่ีใชแปลผลขอคำถามท่ีไดจากการประเมินผล ดังนี้ 
          ชวงคาเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
          คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๒๑ – ๕.๐๐  กำหนดใหอยูในเกณฑมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๔๑ – ๔.๒๐  กำหนดใหอยูในเกณฑมาก 
คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๖๑ – ๓.๔๐  กำหนดใหอยูเกณฑปานกลาง 
คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๘๑ – ๒.๖๐  กำหนดใหอยูเกณฑนอย 

                   คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐ – ๑.๘๐  กำหนดใหอยูในเกณฑนอยท่ีสุด5

๖ 
                การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด (Open ended Question) สำหรับ
ขอคำถามปลายเปดผูวิจัยทำการเก็บขอมูลไดกำหนดตามกรอบของการวิจัยจากนั้นนำขอมูลท่ีไดมา
จัดกลุมขอมูล (Data Grouping) ตามกรอบท่ีไดกำหนดเอาไวแลวทำการวิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) 
                    ๓.๕.๒ การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
                   ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังนี้ 
                    ๑) นำขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ 
                   ๒) นำขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจำแนกเปนประเด็นและ
เรียบเรียงเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคการวิจัย 
                     ๓) วิเคราะหคำใหสัมภาษณของผูใหขอมูลสำคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใช
เทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท                                                         
                     ๔) สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนำเสนอตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖ ชูศรี วงศรัตนะ, เทคนิคการใชสถิติเพื ่อการวิจัย, พิมพครั ้งที่ ๑๒, (นนทบุรี: ไทเนรมิตกิจ

อินเตอรโปรเกรสซิฟ, ๒๕๕๓), หนา ๗๕. 
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บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา 
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” มีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี ้ ๑) เพื ่อศึกษาการ
พัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ๒) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมือง
เตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ ๓) เพื่อศึกษา
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมือง
เตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

ผูวิจัยนำแบบสอบถามที่รวบรวมได จากกลุมตัวอยางไดแก ผูที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในตำบล
เมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามที่มีอายุ ๑๘ปขึ้นไปจำนวน ๓๘๐คน มาวิเคราะห
โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร ผลการวิเคราะหขอมูลนำเสนอ
ดังตอไปนี ้

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะหการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบล

เมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
๔.๓ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการพัฒนาการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
๔.๔ ผลการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
๔.๕ ผลการวิเคราะหบทสัมภาษณเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
๔.๖ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 
        ๔.๖.๑ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 
        ๔.๖.๒ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากงานวิจัย 

 
๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
              การศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน ๓๘๐ คน จำแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยแบบสอบถามมีดังนี ้
 



๙๒ 

ตารางท่ี ๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   
  (n=๓๘๐) 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบสอบถาม จำนวน รอยละ 
๑. เพศ   

ชาย ๑๕๐ ๓๙.๕ 
หญิง ๒๓๐ ๖๐.๕ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐ 
๒. อายุ   

๑๘ –๒๗ ป ๓๘ ๑๐.๐ 
๒๘– ๓๗ ป ๙๘ ๒๕.๘ 
๓๘– ๔๗ ป ๙๑ ๒๓.๙ 
๔๘ ป ข้ึนไป ๑๕๓ ๔๐.๓ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐ 
๓. การศึกษา   

ต่ำกวาปริญญาตร ี ๒๒๗ ๕๙.๗ 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ๑๕๓ ๔๐.๓ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐ 
๔. อาชีพ   

ขาราชการ ๘๕ ๒๒.๔ 
เกษตรกร  ๑๓๓ ๓๕.๐ 
พนักงานของรัฐ ๕๘ ๑๕.๓ 
เจาของกิจการ ๖๕ ๑๗.๑ 
อ่ืนๆ... ๓๙ ๑๐.๓ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐ 
๕. รายได 

ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๘๐ ๒๑.๑ 
๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๑๙ ๓๑.๓ 
๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๗๔ ๔๕.๘ 
๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๗ ๑.๘ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐ 

 
               จากตารางท่ี ๔.๑ พบวา ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของประชาชนผูตอบแบบสอบถามเรื่อง
การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคามจำแนกไดดังนี้ 

 



๙๓ 

เพศ พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศหญิงจำนวน ๒๓๐ คน คิดเปน
รอยละ๖๐.๕ รองลงมาคือ เพศชายจำนวน ๑๕๐ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๕ ตามลำดับ 

อายุ พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ ๔๘ ปข้ึนไป จำนวน ๑๕๓ คน 
เปนรอยละ ๔๐.๓ รองลงมาคือ ๒๘– ๓๗ ปจำนวน ๙๘ คน คิดเปนรอยละ ๒๕.๘, ๓๘– ๔๗ ปจำนวน 
๙๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๙ และนอยที่สุดอายุ ๑๘-๒๗ ปจำนวน ๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐
ตามลำดับ 
  การศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญวุฒิการศึกษาระดับต่ำกวา
ปริญญาตรีจำนวน ๒๒๗ คนคิดเปนรอยละ ๕๙.๗ รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
จำนวน ๑๕๓ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๓ ตามลำดับ 

 อาชีพ พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาชีพเกษตรกรจำนวน ๑๓๓ คน 
คิดเปนรอยละ ๓๕.๐ รองลงมาคือ ขาราชการจำนวน ๘๕คน  คิดเปนรอยละ ๒๒.๔, เจาของกิจการ
จำนวน ๖๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๑, พนักงานของรัฐ จำนวน ๕๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๓ และ
นอยท่ีสุดคืออ่ืนๆ...จำนวน ๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๓ ตามลำดับ 

รายได พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรายได ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ 
บาทจำนวน ๑๗๔ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๘ รองลงมาคือ รายได ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน 
๑๑๙ คน  คิดเปนรอยละ ๓๑.๓,รายไดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทจำนวน ๘๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๑.๑
และนอยท่ีสุดคือ ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไปจำนวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑.๘ ตามลำดับ 
 
๔.๒  ผลการวิเคราะหการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยรวม และรายดาน ไดแก ๑) ดานการ
รับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง๒)ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง๓) ดานการไปใชสิทธิ
และมีสวนรวมในการเลือกตั้ง และ ๔) ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณแสดงดวยคาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้ 



๙๔ 

ตารางท่ี ๔.๒ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวน
ร  วมทางการเม ืองของประชาชนในตำบลเม ือง เตา อำเภอพย ัคฆภ ูม ิพ ิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวม 

  (n=๓๘๐) 

การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. การแปลผล 

ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง ๓.๗๕ ๐.๖๕ มาก 
ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ๓.๖๘ ๐.๗๓ มาก 
ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ๓.๖๐ ๐.๖๘ มาก 
ดานการประชามติและประชาพิจารณ ๓.๕๙ ๐.๗๗ มาก 

รวม ๓.๖๖ ๐.๖๕ มาก 

  
จากตารางที ่ ๔.๒ พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู
ในระดับมาก (Χ =๓.๖๖)  เมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง (Χ =๓.๗๕) รองลงมาดานการมี
สวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง(Χ =๓.๖๘) และดานการประชามติและประชาพิจารณ (Χ =๓.๕๙) 
ตามลำดับ 



๙๕ 

ตารางท่ี ๔.๓ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม 
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสาร 
คาม ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง 

                                                                                                          (n=๓๘๐) 

ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

๑. ทานร ับฟ งและต ิดตามข าวสารทางการเม ืองใน
ระดับชาติและระดับทองถ่ินจากสื่อตางๆ  

 
๓.๙๗ 

 
๐.๘๓ 

 
มาก 

๒. ทานแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางการเมืองกับบุคคล
อื่นรวมถึงการพูดจาถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองกับ
เพ่ือนบาน  

 
 

๓.๗๓ 

 
 

๐.๙๗ 

 
 

มาก 
๓. ทานมีโอกาสไดติดตอพูดคุยกับผูบริหารทองถ่ินเก่ียวกับ

การเมืองและนโยบายทางการเมือง  
 

๓.๘๒ 
 

๑.๐๙ 
 

มาก 
๔. ทานไดมีโอกาสติดตอกับเจาหนาท่ีของรัฐหรือเจาหนาท่ี 

การเมือง  
 

๓.๓๘ 
 

๑.๐๙ 
 

ปานกลาง 
๕. ทานไดใหขาวสารทางการเมืองแกเพ่ือนบาน  ๓.๘๓ ๐.๘๘ มาก 

๖. ทานแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณทางการเมือง
โดยตรงกับเจาหนาท่ีรัฐ นักการเมือง หรือสื่อมวลชน  

 
๓.๗๔ 

 
๑.๐๔ 

 
มาก 

๗. ทานติดตามและไปฟงการหาเสียงของนักการเมือง
ทองถ่ิน  

 
๔.๐๙ 

 
๑.๐๓ 

 
มาก 

๘. ทานไดรับรูขอมูลจากการเขารวมชุมนุมทางการเมืองใน
โอกาสตางๆ  

 
๓.๔๗ 

 
๐.๙๙ 

 
มาก 

                                รวม                                  ๓.๗๕.      ๐.๖๕           มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ดานการ
รับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =๓.๗๕) 

เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง-มาก โดยเรียง
ตามลำดับคาเฉลี่ย ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก ขอที่วา “ทานติดตามและไปฟงการหาเสียงของ
นักการเมืองทองถ่ิน” (Χ =๔.๐๙) รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทานรับฟงและติดตามขาวสารทางการ
เมืองในระดับชาติและระดับทองถ่ินจากสื่อตางๆ” (Χ =๓.๙๗) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก
ขอที ่ว า“ทานไดมีโอกาสติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที ่ การเมือง” ( Χ  =๓.๓๘) 
ตามลำดับ 

 
 



๙๖ 

 
ตารางท่ี ๔.๔ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวน  

  ร วมทางการเม ืองของประชาชนในตำบลเม ืองเตาอำเภอพย ัคฆภ ูม ิพ ิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 

(n=๓๘๐) 

ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

๑. ทานเขารวมกับชุมชนในการทำกิจกรรมทางการเมือง     
อาทิ การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง เปนตน  

 
๓.๘๙ 

 
๐.๗๙ 

 
มาก 

๒. ทานร วมม ือก ับช ุมชนในการสน ับสน ุนต อระบบ
การเมือง อาทิ การมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย 
รวมมือกับเจาหนาท่ีของรัฐ  

 
 

๓.๙๖ 

 
 

๐.๗๘ 

 
 

มาก 
๓. ทานไดจัดตั้งและเขารวมเปนสมาชิกกลุมทางการเมือง  ๓.๓๒ ๐.๘๙ ปานกลาง 

๔. ทานรวมตัวกันเปนองคการ สรางเครือขายการทำงาน 
ระหวางองคการ การจัดระดมความคิด เพื่อหาวิธีการ 
ตรวจสอบการเลือกตั้ง  

 
 

๓.๗๐ 

 
 

๐.๙๔ 

 
 

มาก 
๕. ทานไดสอดสองและแจงเบาะแสแกคณะกรรมการการ 

เลือกตั้ง กรณีการซ้ือสิทธิขายเสียง  
 

๓.๖๕ 
 

๐.๐๑ 
 

มาก 
๖. ทานไดยื ่นขอเรียกรองตอนักการเมืองทองถิ ่น เพ่ือ

รักษาผลประโยชนของชุมชน  
 

๓.๕๑ 
 

๐.๙๒ 
 

มาก 
๗. ทานได ร วมกล ุ มแสดงความคิดเห ็นนโยบายทาง

การเมืองกับเพ่ือนๆ  
 

๓.๗๒ 
 

๑.๒๖ 
 

มาก 
๘. ทานไดเขารวมกิจกรรมทางการเมืองที่ตำบลและอบต

จัดข้ึน  
 

๓.๖๙ 
 

๑.๐๐ 
 

มาก 
                                รวม                                  ๓.๖๘      ๐.๗๓           มาก 



๙๗ 

จากตารางที ่ ๔.๔ พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ดานการมีสวน
รวมในกิจกรรมทางการเมือง โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =๓.๖๘)  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง-มาก โดยเรียงตามลำดับ
คาเฉลี่ย ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก ขอที่วา “ทานรวมมือกับชุมชนในการสนับสนุนตอระบบ
การเมือง อาทิ การมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย รวมมือกับเจาหนาท่ีของรัฐ” (Χ =๓.๙๖) รองลงมา
ไดแก ขอที่วา “ทานเขารวมกับชุมชนในการทำกิจกรรมทางการเมือง  อาทิ  การรณรงคหาเสียง
เลือกตั้ง เปนตน” (Χ =๓.๘๙) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทานไดจัดตั้งและเขารวม
เปนสมาชิกกลุมทางการเมือง” (Χ =๓.๓๒) ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี ๔.๕ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม 

ทางการ เม ื อ งของประชาชน ในตำบล เม ื อ ง เ ต า  อำ เภอพย ั คฆภ ู ม ิ พ ิ สั ย 
จังหวัดมหาสารคาม ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 

 

ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

๑. ทานไดออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง ทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถ่ิน 

 

๔.๒๓ 

 

๑.๑๔ 

 

มากท่ีสุด 

๒. ทานคิดลงสมัครหรือสมัครเขาแขงขันรับเลือกตั้ง  ๒.๓๖ ๑.๒๗     นอย 

๓. ทานไดประชาสัมพันธหรือเผยแพรขาวสารขอมูลเพ่ือ
กระตุนใหผูอ่ืนไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

 
๓.๖๕ 

 
๑.๐๓ 

 
มาก 

๔. ทานชักชวนบุคคลอื่น โนมเอียงในการเขารวมกิจกรรม
ทางการเมืองโดยการติดตอเพ่ือนฝูงครอบครัว  

 
๓.๘๔ 

 
๑.๑๘ 

 
มาก 

๕. การเขาไปชวยผูสมัครติดปายหาเสียงหรือรวมเดินหาเสียง
กับผูสมัครการเมือง  

 
๓.๔๒ 

 
๑.๒๒ 

 
มาก 

๖. ทานไดติดตามขอมูลขาวสารเกี ่ยวกับผู สมัครเลือกตั้ง
ระดับตางๆ อยางตอเนื่องเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เลือก
ผูสมัคร โดยดูผลการทำงาน เพ่ือพิจารณาตอไป  

 
 
๓.๘๔ 

 
 

๑.๐๑ 

 
 

มาก 
๗. ทานไดเขารวมการรณรงคเลือกตั้งหาเสียงของผูรับสมัคร

เลือกตั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน  
 
๓.๖๕ 

 
๑.๐๐ 

 
มาก 

๘. ทานไดเฝาดูการนับคะแนนการประกาศผลการเลือกตั้ง 
การเมือง ณ สถานท่ีนับคะแนน  

 
๓.๘๒ 

 
๑.๑๕ 

 
มาก 

                                             รวม ๓.๖๐ ๐.๖๘ มาก 

 



๙๘ 

จากตารางที ่ ๔.๕ พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ดานการไปใช
สิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =๓.๖๐) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก-มากที่สุด โดยเรียงตามลำดับ
คาเฉลี่ย ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก ขอที่วา “ทานไดออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง ทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น” (Χ =๔.๒๓) รองลงมาไดแก ขอที่วา “ทานไดติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผูสมัคร
เลือกตั้งระดับตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจ เลือกผูสมัคร โดยดูผลการทำงาน เพ่ือ
พิจารณาตอไป” (Χ =๓.๘๔) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทานคิดลงสมัครหรือสมัคร
เขาแขงขันรับเลือกตั้งการเมืองทองถ่ิน” (Χ =๒.๓๖) ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี ๔.๖ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม 
                  ทางการ เม ื อ งของประชาชน ในตำบล เม ื อ ง เ ต า  อำ เภอพย ั คฆภ ู ม ิ พ ิ สั ย 

จังหวัดมหาสารคาม ดานการรวมประชามติและประชาพิจารณ 
(n=๓๘๐) 

ดานการรวมประชามติและประชาพิจารณ 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

๑. ทานเขาไปมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายการวาง 
แผนพัฒนาทางการเมืองรวมกับตำบล และ อบต. 

 
๓.๗๑ 

 
๐.๙๐ 

 
มาก 

๒. ทานเขารวมในการแสดงประชามติแสดงความคิดเห็น   
      ทางการเมืองในการเปดเวทีสาธารณะ  

 
๓.๖๑ 

 
๑.๑๓ 

 
มาก 

๓. ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการพัฒนาทองถ่ิน
และการเมือง  

 
๓.๖๒ 

 
๑.๑๓ 

 
มาก 

๔. ทานเขารวมประชุมประชาพิจารณตามที่ตำบลและอบต. 
จัดข้ึน  

 
๓.๗๗ 

 
๐.๙๕ 

 
มาก 

๕. ทานมีสวนรวมในการเขาชื่อเสนอขอบังคับ ขอบัญญัติ 
ของตำบล และ อบต. 

 
๒.๘๓ 

 
๑.๔๖ 

 
ปานกลาง 

๖. ท านม ีส วนร วมในการเข าช ื ่อถอดถอนกำน ันและ
ผูใหญบาน ตลอดจน นายก อบต.ปลัดฯและสมาชิก อบต.  

 
๓.๕๖ 

 
๑.๐๙ 

 
      มาก 

๗. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบการทำงานในโครงการ
ตางๆ ของตำบลและ อบต.   

 
๓.๖๕ 

 
๑.๑๒ 

 
มาก 

๘. ทานม ีส วนร วมในการเร ียกร องต อเจ าหน าท ี ่หรือ 
นักการเมืองใหเปดเผยขอมูลการบริหารอยางโปรงใส  

 
๓.๙๗ 

 
๐.๘๘ 

 
มาก 

รวม ๓.๕๙ ๐.๗๗ มาก 

 



๙๙ 

จากตารางที ่ ๔.๖ พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการรวม
ประชามติและประชาพิจารณ โดยรวมอยูในระดับมาก( Χ =๓.๕๙) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง-มาก โดยเรียงตามลำดับ
คาเฉลี่ย ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก ขอที่วา “ทานมีสวนรวมในการเรียกรองตอเจาหนาที่หรือ 
นักการเมืองใหเปดเผยขอมูลการบริหารอยางโปรงใส”( Χ =๓.๙๗) รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทานเขา
รวมประชุมประชาพิจารณตามที่ตำบลและอบต. จัดขึ้น” (Χ =๓.๗๗) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
ไดแก ขอที ่ว า “ทานมีสวนรวมในการเขาชื ่อเสนอขอบังคับ ขอบัญญัติ ของตำบลและอบต.”  
( Χ =๒.๘๓) ตามลำดับ 
 
๔.๓ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ พัฒนาการมี สวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
              การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามของประชาชน
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน โดยใชสถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ย ๒ กลุม ในเรื ่อง เพศและระดับการศึกษา และการทดสอบคา F-test 
(One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยท่ีมีมากกวา ๒ กลุม ในเรื่อง อายุ อาชีพ และรายได ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD.(Least Significant 
Difference) ดังนี้ 
 
สมมติฐานท่ี ๑ ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกัน 
                การวิเคราะหสมมติฐานที่ ๑ ใชสถิติ t-test คือ กลุมตัวอยาง ๒ กลุม มีความเปนอิสระ
ตอกัน ใชระดับความเชื่อมั่น ๙๕ % ดังนั้น จะเปนไปตามสมมติฐานตอเมื่อคา Sig. นอยกวา ๐.๐๕ 
และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏดังตอไปนี้ 
 
 



๑๐๐ 

ตารางท่ี ๔.๗ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม 
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสาร 
คาม จำแนกตามเพศ โดยรวม 

                                                                                                           (n=๓๘๐) 

 
เพศ 

 ระดับความคิดเห็น 
n x� S.D. การแปลผล 

ชาย ๑๕๐ ๓.๘๖ ๐.๗๗ มาก 
หญิง ๒๓๐ ๓.๕๓ ๐.๕๒ มาก 

รวม ๓๘๐ ๓.๖๖ ๐.๖๕         มาก 

  
จากตารางที่ ๔.๗ พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยรวม จำแนกตาม
เพศอยูในระดับมาก (Χ =๓.๖๖) 
 
ตารางท่ี ๔.๘ แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง 

   ของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนก 
 ตามเพศ โดยรวม 

                                                                                                         (n=๓๘๐) 

การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

n Χ  SD. t Sig. 

๑. ดานการรับรูขอมูลขาวสาร
ทางการเมือง 

ชาย ๑๕๐ ๓.๙๒ .๗๓ ๔.๑๙๑ .๐๐๒* 
หญิง ๒๓๐ ๓.๖๔ .๕๗   

๒. ดานการมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางการเมือง 

ชาย ๑๕๐ ๓.๙๐ .๘๓ ๔.๗๕๖ .๐๐๒* 
หญิง ๒๓๐ ๓.๕๔ .๖๒   

๓. ดานการมีสวนรวมในกิจกรรม 
ทางการเมือง 

ชาย ๑๕๐ ๓.๗๗ .๗๙ ๓.๙๐๙ .๐๐๕* 
หญิง ๒๓๐ ๓.๔๙ .๕๘   

๔. ดานการแสดงประชามติและ
ประชาพิจารณ 

ชาย 
หญิง 

 

๑๕๐ 
๒๓๐ 

 

๓.๘๔ 
๓.๔๓ 

 

.๙๑ 

.๖๒ 
 

๕.๓๔๕ 
 
 

.๐๐๐* 
 

 

รวม 
ชาย ๑๕๐ ๓.๘๖ .๗๗ ๕.๐๓๐ .๐๐๐* 
หญิง ๒๓๐ ๓.๕๓ .๕๒   
รวม ๓๘๐     

        



๑๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๘ พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 
สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกัน 
               การวิเคราะหสมมติฐานที่ ๒ ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา ๒ กลุม ใชระดับความ
เชื่อมั่น ๙๕% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเมื่อคา Sig. นอยกวา ๐.๐๕ ถาพบความแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู ดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด 
LSD.(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายดงัตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๙ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม 

ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสาร 
                  คาม  จำแนกตามอายุ โดยรวม 

 (n=๓๘๐) 

 
อายุ 

 ระดับความคิดเห็น 
n x� S.D. การแปลผล 

๑๘ -๒๗ ป ๓๘ ๓.๐๙ ๐.๔๙ ปานกลาง 

๒๘– ๓๗ป ๙๘ ๓.๓๐ ๐.๖๓ ปานกลาง 
๓๘– ๔๗ป ๙๑ ๓.๘๐ ๐.๖๐ มาก 
๔๘ ป ข้ึนไป ๑๕๓ ๓.๙๔ ๐.๕๒ มาก 

รวม ๓๘๐ ๓.๖๖ ๐.๖๕ มาก 

  

จากตารางที่ ๔.๙ พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยรวม จำแนกตาม
อายุ อยูในระดับมาก (Χ =๓.๖๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ  
                    เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

     จำแนกตามอายุ 
                                                                                           (n=๓๘๐) 

การพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชน SS df MS F Sig. 

๑. ดานการรับรู
ขอมูลขาวสาร
ทางการเมือง 

ระหวางกลุม ๔๓.๒๑๑ ๓ ๑๔.๔๐๔ ๔๕.๖๙๐ .๐๐๐* 
ภายในกลุม ๑๑๘.๕๓๓ ๓๗๖ .๓๑๕   
รวม ๑๖๑.๗๔๔ ๓๗๙    

๒. ดานการมีสวนรวม
ในกิจกรรมทาง
การเมือง 

ระหวางกลุม ๖๖.๓๘๔ ๓ ๒๒.๑๒๘ ๖๑.๕๙๑ .๐๐๐* 
ภายในกลุม ๑๓๕.๐๘๗ ๓๗๖ .๓๕๙   
รวม ๒๐๑.๔๗๑ ๓๗๙    

๓. ดานการมีสวน
รวมในกิจกรรม
ทางการเมือง 

 
 
ระหวางกลุม 

 
 

๓๑.๔๓๔ 

 
 

๓ 

 
 

๑๐.๔๗๘ 

 
 

๒๗.๐๙๗ 

 
 

.๐๐๐* 
ภายในกลุม ๑๔๕.๓๙๓ ๓๗๖ .๓๘๗   
รวม ๑๗๖.๘๒๘ ๓๗๙    

๔. ดานการแสดง
ประชามติและประชา
พิจารณ 

ระหวางกลุม ๒๙.๔๕๕ ๓ ๙.๘๑๘ ๑๘.๗๗๑ .๐๐๐* 
ภายในกลุม ๑๙๖.๖๗๖ ๓๗๖ .๕๒๓   
รวม ๒๒๖.๑๓๒ ๓๗๙    

รวม 
ระหวางกลุม ๓๙.๑๒๒ ๓ ๑๓.๐๔๑ ๔๐.๖๘๒ .๐๐๐* 
ภายในกลุม ๑๒๐.๕๒๙ ๓๗๖ .๓๒๑   
รวม ๑๕๙.๖๕๑ ๓๗๙    

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
  

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ ๐.๐๕ จึงทดสอบความ
แตกตางเปนรายคู ดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด LSD.(Least Significant Difference) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงการทดสอบความแตกตางระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทาง  
                   การเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม 

เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด LSD.(Least Significant Differ 
  ence) จำแนกตามอายุโดยรวม 

(n=๓๘๐) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑ พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๔ คู ไดแก ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ -๒๗ 
ปมีความคิดเห็นแตกตางกับประชาชนที่มีอายุ ๓๘–๔๗ป และประชาชนที ่อายุ ๔๘ ป ขึ ้นไป, 
ประชาชนที่มีอายุ ๒๘-๓๗ ปมีความคิดเห็นแตกตางกับประชาชนที่มีอายุ ๓๘–๔๗ป และประชาชนท่ี
อายุ ๔๘ ป ข้ึนไปอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
 
ตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงการทดสอบความแตกตางระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทาง 

การเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด LSD.(Least Significant Differ 
ence) จำแนกตามอายุ ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง 

 (n=๓๘๐) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

อายุ  ๑๘ -๒๗ ป ๒๘– ๓๗ป ๓๘– ๔๗ป ๔๘ ป ข้ึนไป 

 Χ  ๓.๐๙ ๓.๓๐ ๓.๘๐ ๓.๙๔ 

๑๘ -๒๗ ป ๓.๐๙ - ๐.๒๑ ๐.๗๑* ๐.๗๕* 

๒๘– ๓๗ ป ๓.๓๐  - ๐.๕๐* ๐.๔๕* 

๓๘– ๔๗ ป ๓.๘๐   - ๐.๑๔ 

๔๘  ป ข้ึนไป ๓.๙๔      - 

อายุ 
 ๑๘ -๒๗ ป ๒๘– ๓๗ป ๓๘– ๔๗ป ๔๘ ป ข้ึนไป 

Χ  ๒.๙๒ ๓.๕๓ ๓.๙๐ ๔.๐๑ 

๑๘ -๒๗ ป ๒.๙๒ - ๐.๖๑* ๐.๙๘* ๑.๐๙* 

๒๘– ๓๗ป ๓.๕๓  - ๐.๓๗* ๐.๔๘* 

๓๘– ๔๗ป ๓.๙๐   - ๐.๑๑ 

๔๘ ป ข้ึนไป ๔.๐๑    - 



๑๐๔ 

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม   
ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๕ คู 
ไดแก ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ -๒๗ ป มีความคิดเห็นแตกตางกับประชาชนที่มีอายุ ๒๘– ๓๗ ป, 
อายุ ๓๘– ๔๗ ป และประชาชนที่อายุ ๔๘ ป ขึ้นไป,  ประชาชนที่มีอายุ ๒๘-๓๗ ปมีความคิดเห็น
แตกตางกับประชาชนท่ีมีอายุ ๓๘– ๔๗ป และประชาชนท่ีอายุ ๔๘ ป ข้ึนไปอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
 
ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงการทดสอบความแตกตางระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม  

ทางการเม ืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูม ิพ ิส ัยจ ังหวัด
มหาสารคามเปนรายคูด วยว ิธีการหาผลตางน ัยสำคัญนอยที ่ส ุด LSD.(Least 
Significant Difference) จำแนกตามอายุ ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมือง 

(n=๓๘๐) 

อายุ  ๑๘ -๒๗ ป ๒๘– ๓๗ป ๓๘– ๔๗ป ๔๘ ป ข้ึนไป 

Χ  ๓.๒๑ ๓.๒๔ ๓.๖๖ ๓.๘๙ 
๑๘ -๒๗ ป ๓.๒๑ - ๐.๐๓ ๐.๔๕* ๐.๖๘* 
๒๘– ๓๗ป ๓.๒๔  - ๐.๔๒* ๐.๖๕* 
๓๘– ๔๗ป ๓.๖๖   - ๐.๒๓ 
๔๘ ป ข้ึนไป ๓.๘๙    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๓ พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๔ คู 
ไดแก ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ -๒๗ ปมีความคิดเห็นแตกตางกับประชาชนที่มีอายุ ๒๘– ๓๗ป,  
อายุ ๓๘– ๔๗ปและประชาชนที่อายุ ๔๘ ป ขึ้นไป,  ประชาชนที่มีอายุ ๒๘– ๓๗ปมีความคิดเห็น
แตกตางกับประชาชนท่ีมีอายุ ๓๘– ๔๗ปและประชาชนท่ีอายุ ๔๘ ป ข้ึนไปอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงการทดสอบความแตกตางระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม 
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิส ัย จ ังหวัด
มหาสารคามเปนรายคูด วยว ิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที ่ส ุด LSD. (Least  
Significant Difference) จำแนกตามอายุ ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการ
เลือกตั้ง 

(n=๓๘๐) 

 
อายุ 

 ๑๘ -๒๗ ป ๒๘– ๓๗ป ๓๘– ๔๗ป ๔๘ ป ข้ึนไป 

Χ  ๓.๔๑ ๓.๗๒ ๓.๗๗ ๓.๙๗ 
๑๘ -๒๗ ป ๓.๔๑ - ๐.๓๑* ๐.๓๖* ๐.๕๖* 
๒๘– ๓๗ป ๓.๗๒  - ๐.๐๕ ๐.๒๕ 
๓๘– ๔๗ป ๓.๗๗   - ๐.๗๐* 
๔๘ ป ข้ึนไป ๓.๙๗    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการ

มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๔ คู ไดแก 
ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ -๒๗ ปมีความคิดเห็นแตกตางกับประชาชนที่มีอายุ ๒๘–๓๗ ป, ๓๘–๔๗ ป 
และประชาชนที่อายุ ๔๘ป ขึ้นไป, ประชาชนที่มีอายุ ๒๘-๓๗ ปมีความคิดเห็นแตกตางกับประชาชน 
ท่ีมีอายุ ๓๘– ๔๗ ปและประชาชนท่ีอายุ ๔๘ ป ข้ึนไปอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้น
ไมพบความแตกตางรายคู 

 
ตารางท่ี ๔.๑๕  แสดงการทดสอบความแตกตางระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม

ทางการเม ืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูม ิพ ิส ัย จ ังหวัด
มหาสารคามเปนรายคูด วยว ิธีการหาผลตางน ัยสำคัญนอยที ่ส ุด LSD. (Least 
Significant Difference) จำแนกตามอายุ ดานการประชามติและประชาพิจารณ 

  (n=๓๘๐) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

 
อายุ 

 ๑๘ -๒๗ ป ๒๘– ๓๗ป ๓๘– ๔๗ป ๔๘ ป ข้ึนไป 

Χ  ๓.๒๑ ๓.๒๒ ๓.๘๒ ๓.๗๘ 

๑๘ -๒๗ ป ๓.๒๑ - ๐.๐๑ ๐.๖๑* ๐.๕๗* 

๒๘– ๓๗ป ๓.๒๒  - ๐.๖๐* ๐.๕๖* 

๓๘– ๔๗ป ๓.๘๒   - -๐.๐๓ 

๔๘ ป ข้ึนไป ๓.๗๘    - 



๑๐๖ 

จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ดานการประชามติและประชาพิจารณอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๔ คู ไดแก ประชาชนท่ี
มีอายุ ๑๘-๒๗ปมีความคิดเห็นแตกตางกับประชาชนที ่ม ีอายุ ๒๘–๓๗ป, อายุ ๓๘–๔๗ ป 
และประชาชนที่อาย ุ๔๘ ป ขึ้นไป, ประชาชนที่มีอายุ ๒๘–๓๗ปมีความคิดเห็นแตกตางกับประชาชน
ท่ีมีอายุ ๓๘–๔๗ ป และประชาชนท่ีอายุ ๔๘ ป ข้ึนไปอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้น
ไมพบความแตกตางรายคู 
 

สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนท่ีมีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
แตกตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานที่ ๓ ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา ๒ กลุม ใชระดับความ
เชื่อมั่น ๙๕% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเมื่อคา Sig. นอยกวา ๐.๐๕ และนำเสนอผลการ
วิเคราะหในรูปตารางประกอบการบรรยายดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๑๖ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม

ทางการเม ืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูม ิพ ิส ัย จ ังหวัด
มหาสารคาม จำแนกตามการศึกษา โดยรวม 

(n=๓๘๐) 

 
การศึกษา 

 ระดับความคิดเห็น 
n x� S.D. การแปลผล 

ต่ำกวาปริญญาตร ี ๑๕๐ ๓.๘๖ ๐.๗๗ มาก 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ๒๓๐ ๓.๕๓ ๐.๕๒ มาก 

รวม ๓๘๐ ๓.๖๖ ๐.๖๕ มาก 

  
จากตารางที่ ๔.๑๖ พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยรวม จำแนกตาม
การศึกษา อยูในระดับมาก (Χ =๓.๖๖) 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตาม
การศึกษา โดยรวม 

                                                                                                      (n=๓๘๐) 

การพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา n Χ  SD. t Sig. 

๑. ดานการรับรู
ขอมูลขาวสาร
ทางการเมือง 

 ๑๕๐ ๓.๙๒ .๗๓ ๔.๑๙๑ .๐๐๒* 

การศึกษา ๒๓๐ ๓.๖๔ .๕๗   

๒. ดานการมีสวนรวม   
    ในกิจกรรมทาง   
     การเมือง 

 ๑๕๐ ๓.๙๐ .๘๓ ๔.๗๕๖ .๐๐๒* 

การศึกษา ๒๓๐ ๓.๕๔ .๖๒   

๓. ดานการมีสวน 
   รวมในกิจกรรม    
    ทางการเมือง 

 ๑๕๐ ๓.๗๗ .๗๙ ๓.๙๐๙ .๐๐๕* 

การศึกษา ๒๓๐ ๓.๔๙ .๕๘   

๔. ดานการแสดง
ประชามติและ
ประชาพิจารณ 

 ๑๕๐ ๓.๘๔ .๙๑ ๕.๓๔๕ .๐๐๐* 

การศึกษา ๒๓๐ ๓.๔๓ .๖๒   

รวม 
 ๑๕๐ ๓.๘๖ .๗๗ ๕.๐๓๐ .๐๐๐ * 

การศึกษา ๒๓๐ ๓.๕๓ .๕๒   
รวม ๓๘๐     

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
  

จากตารางที่ ๔.๑๗ พบวา ประชาชนที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอตอการ
พัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคามโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
แตกตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานที่ ๔ ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา ๒ กลุม ใชระดับความ
เชื่อมั่น ๙๕ % ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเมื่อคา Sig. นอยกวา ๐.๐๕ ถาพบความแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู ดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด 
LSD.(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายดงัตอไปนี้ 
 



๑๐๘ 

ตารางท่ี ๔.๑๘ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนา 
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

  จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามอาชีพ โดยรวม 
  (n=๓๘๐) 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม จำแนกตาม

อาชีพ อยูในระดับมาก (Χ =๓.๖๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อาชีพ 

 ระดับความคิดเห็น 
n x� S.D. การแปลผล 

เกษตรกร ๘๕ ๓.๕๘ ๐.๔๒ มาก 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๑๓๓ ๓.๗๔ ๐.๔๔ มาก 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว ๕๘ ๓.๘๗ ๐.๓๙ มาก 
นักศึกษา ๖๕ ๓.๗๙ ๐.๓๔ มาก 
พอบาน/แมบาน ๓๙ ๓.๐๙ ๐.๒๕ มาก 

รวม ๓๘๐ ๓.๖๖ ๐.๖๕ มาก 



๑๐๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๙ แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ 
    เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
    จำแนกตามอาชีพ 

                      (n=๓๘๐) 

การพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชน SS df MS F Sig. 

๑. ดานการรับรู
ขอมูลขาวสาร
ทางการเมือง 

ระหวางกลุม ๓๓.๘๓๕ ๔ ๘.๔๕๙ ๒๖.๑๒๓ .๐๐๐ ** 
ภายในกลุม ๑๒๑.๔๒๕ ๓๗๕ .๓๒๔   
รวม ๑๕๕.๒๖๐ ๓๗๙    

๒. ดานการมีสวนรวม
ในกิจกรรมทาง
การเมือง 

ระหวางกลุม ๒๐.๙๒๙ ๔ ๕.๒๓๒ ๑๐.๘๖๘ .๐๐๐ ** 
ภายในกลุม ๑๘๐.๕๔๒ ๓๗๕ .๔๘๑   
รวม ๒๐๑.๔๗๑ ๓๗๙    

๓. ดานการมีสวน
รวมในกิจกรรม
ทางการเมือง 

ระหวางกลุม ๒๒๑.๓๕ ๔ ๕.๒๕๙ ๑๑.๑๓๕ .๐๐๐ ** 
ภายในกลุม ๑๗๗.๐๙๓ ๓๗๕ .๔๗๒   
รวม ๑๙๘.๑๒๘ ๓๗๙    

๔. ดานการแสดง  
ประชามติและ
ประชาพิจารณ 

ระหวางกลุม ๑๕.๒๐๕ ๔ ๓.๘๐๑ ๗.๑๒๔ .๐๐๐ ** 
ภายในกลุม ๒๐๐.๐๘๙ ๓๗๕ .๕๓๔   
รวม ๒๑๕.๒๙๔ ๓๗๙    

รวม 
ระหวางกลุม ๑๗.๓๐๘ ๔ ๔.๓๒๗ ๑๐.๘๔๔ .๐๐๐ ** 
ภายในกลุม ๑๔๙.๖๒๘ ๓๗๕ .๓๙๙   
รวม ๑๖.๙๓๕ ๓๗๙    

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

 
จากตารางที ่ ๔.๑๙ พบวา ประชาชนที ่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

พัฒนาการมีส วนร วมทางการเม ืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูม ิพ ิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ ๐.๐๕
จึงทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD.(Least Significant 
Difference) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

ตารางท่ี ๔.๒๐  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการ เม ื อ งของประชาชน ในตำบล เม ื อ ง เตา  อำ เภอพย ั คฆภ ู ม ิ พ ิ สั ย 
จังหวัดมหาสารคามเปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD.(Least  
Significant Difference) จำแนกตามอาชีพ โดยรวม 

                                                                                                          (n=๓๘๐) 

อาชีพ  ขาราชการ 
 

เกษตรกร  พนักงานของ
รัฐ 

เจาของ
กิจการ 

อ่ืนๆ... 

Χ  ๓.๕๘ ๓.๗๔ ๓.๘๗ ๓.๗๙ ๓.๐๙ 
ขาราชการ ๓.๕๘ - ๐.๑๖ ๐.๒๙* ๐.๑๘ -๐.๔๙* 
เกษตรกร  ๓.๗๔  - ๐.๑๔ ๐.๐๙ -๐.๖๕* 
พนักงานของรัฐ ๓.๘๗   - -๐.๐๘ -๐.๗๘* 
เจาของกิจการ ๓.๗๙    - -๐.๗๐* 
อ่ืนๆ... ๓.๐๙     - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๐ พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการ

มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๔ คู ไดแก ประชาชนอาชีพขาราชการมี
ความคิดเห็นแตกตางกับประชาชนอาชีพพนักงานของรัฐ และอื่นๆ, ประชาชนที่อาชีพเกษตรกรมี
ความคิดเห็นแตกตางกับอ่ืนๆ, พนักงานของรัฐมีความคิดเห็นแตกตางกับอ่ืนๆ,  เจาของกิจการมีความ
คิดเห็นแตกตางกับอ่ืนๆอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทา งการ เม ื อ งของประชาชน ในตำบล เม ื อ ง เ ต า  อำ เภอพย ั คฆภ ู ม ิ พ ิ สั ย  
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD.(Least 
Significant Difference) จำแนกตามอาชีพ ด านการร ับร ู ข อมูลขาวสารทาง
การเมือง 

(n=๓๘๐) 

อาชีพ  ขาราชการ 
 

เกษตรกร  พนักงานของ
รัฐ 

เจาของ
กิจการ 

อ่ืนๆ... 

Χ  ๓.๖๑ ๓.๘๕ ๓.๘๙ ๓.๗๒ ๒.๘๕ 
ขาราชการ ๓.๖๑ - ๐.๒๔* ๐.๒๘* ๐.๑๑ -๐.๗๖* 
เกษตรกร ๓.๘๕  - ๐.๐๔ -๐.๑๓ -๑.๐๐* 
พนักงานของรัฐ ๓.๘๙   - ๐.๑๗ ๑.๐๔* 
เจาของกิจการ ๓.๗๒    - -๐.๘๗* 
อ่ืนๆ... ๒.๘๕     - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

                จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ดานการรับรู ขอมูลขาวสารทางการเมือง โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕  
จำนวน ๖ คู ไดแก ประชาชนอาชีพขาราชการมีความคิดเห็นแตกตางกับประชาชนอาชีพ เกษตรกร 
พนักงานของรัฐ และอื่นๆ, ประชาชนที่อาชีพเกษตรกรมีความคิดเห็นแตกตางกับอื่นๆ, พนักงานของ
รัฐมีความคิดเห็นแตกตางกับอ่ืนๆ,  เจาของกิจการมีความคิดเห็นแตกตางกับอ่ืนๆอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๒๒ แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการ เม ื อ งของประชาชนในตำบลเม ือ ง เตา  อำ เภอพย ั คฆภ ู ม ิ พ ิ สั ย  
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD.(Least 
Significant Difference) จำแนกตามอาชีพ ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมือง 

n=๓๘๐) 

อาชีพ  ขาราชการ 
 

เกษตรกร  พนักงานของ
รัฐ 

เจาของ
กิจการ 

อ่ืนๆ... 

Χ  ๓.๖๔ ๓.๘๕ ๓.๘๔ ๓.๖๔ ๓.๐๕ 
ขาราชการ ๓.๖๔ - ๐.๒๑ ๐.๒๐ ๐.๐๐ -๐.๔๕* 
เกษตรกร  ๓.๘๕  - -๐.๐๑ -๐.๒๑ -๐.๘๑* 
พนักงานของรัฐ ๓.๘๔   - -๐.๒๐ ๐.๗๕* 
 
เจาของกิจการ 

 
๓.๖๔ 

    
- 

 
๐.๕๙* 

อ่ืนๆ... ๓.๐๕     - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ 
จำนวน ๔ คู ไดแก ประชาชนอาชีพขาราชการมีความคิดเห็นแตกตางกับประชาชนอาชีพพนักงานของ
รัฐ และอื่นๆ,ประชาชนที่อาชีพเกษตรกรมีความคิดเห็นแตกตางกับอื่นๆ, พนักงานของรัฐมีความ
คิดเห็นแตกตางกับอื่นๆ, เจาของกิจการมีความคิดเห็นแตกตางกับอื่นๆ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

ตารางท่ี ๔.๒๓  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทา งการ เม ื อ งของประชาชน ในตำบล เม ื อ ง เ ต า  อำ เภอพย ั คฆภ ู ม ิ พ ิ สั ย  
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD.(Least 
Significant Difference) จำแนกตามอาชีพ ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการ
เลือกตั้ง 

(n=๓๘๐) 

อาชีพ  ขาราชการ 
 

เกษตรกร  พนักงานของ
รัฐ 

เจาของ
กิจการ 

อ่ืนๆ... 

Χ  ๓.๔๑ ๓.๗๒ ๓.๗๗ ๓.๙๗ ๓.๒๐ 
ขาราชการ ๓.๔๑ - ๐.๑๖ ๐.๒๙ ๐. -๐.๔๕* 
เกษตรกร ๓.๗๒  - ๐.๑๔ ๐.๐๒ -๐.๖๑* 
พนักงานของรัฐ ๓.๗๗   - ๐.๑๓ ๐.๗๖* 
เจาของกิจการ ๓.๙๗    - ๐.๖๓* 
อ่ืนๆ... ๓.๒๐     - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ 
จำนวน ๔ คู ไดแก ประชาชนอาชีพขาราชการมีความคิดเห็นแตกตางกับประชาชนอาชีพพนักงานของ
รัฐ และอื่นๆ,ประชาชนที่อาชีพเกษตรกรมีความคิดเห็นแตกตางกับอื่นๆ, พนักงานของรัฐมีความ
คิดเห็นแตกตางกับอื่นๆ,เจาของกิจการมีความคิดเห็นแตกตางกับอื่นๆอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

ตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการ เม ื อ งของประชาชนในตำบลเม ือ ง เตา  อำ เภอพย ั คฆภ ู ม ิ พ ิ สั ย  
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD.(Least 
Significant Difference) จำแนกตามอาชีพ ดานการแสดงประชามติและประชา
พิจารณ 

(n=๓๘๐) 

อาชีพ 
 ขาราชการ 

 
เกษตรกร  พนักงานของ

รัฐ 
เจาของ
กิจการ 

อ่ืนๆ... 

Χ  ๓.๖๖ ๓.๕๓ ๓.๙๗ ๓.๘๒ ๓.๒๘ 
ขาราชการ ๓.๖๖ - ๐.๑๖ ๐.๒๙ ๐. -๐.๔๕* 
เกษตรกร  ๓.๕๓  - ๐.๑๔ ๐.๐๒ -๐.๖๑* 
พนักงานของรัฐ ๓.๙๗   - ๐.๑๓ ๐.๗๖* 
เจาของกิจการ ๓.๘๒    - ๐.๖๓* 
อ่ืนๆ... ๓.๒๘     - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๒๔ พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ 
จำนวน ๔ คู ไดแก ประชาชนอาชีพขาราชการมีความคิดเห็นแตกตางกับประชาชนอาชีพพนักงานของ
รัฐ และอื่นๆ ประชาชนที่อาชีพเกษตรกรมีความคิดเห็นแตกตางกับอื่นๆ พนักงานของรัฐมีความ
คิดเห็นแตกตางกับอ่ืนๆเจาของกิจการมีความคิดเห็นแตกตางกับอ่ืนๆอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
แตกตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานที่ ๕ ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา ๒ กลุม ใชระดับความ
เชื่อมั่น ๙๕ % ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเมื่อคา Sig. นอยกวา ๐.๐๕ ถาพบความแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู ดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด 
LSD.(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายดังตอไปนี้ 
 
 
 
 



๑๑๕ 

ตารางที่ ๔.๒๕ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทา งการ เม ื อ งของประชาชน ในตำบล เม ื อ ง เ ต า  อำ เภอพย ั คฆภ ู ม ิ พ ิ สั ย  
จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามรายได 

(n=๓๘๐) 

การพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชน SS df MS F Sig. 

๑. ดานการรับรู
ขอมูลขาวสาร
ทางการเมือง 

ระหวางกลุม ๔๙.๑๑๐ ๓ ๑๖.๓๗๐ ๕๗.๙๘๖ .๐๐๐ ** 
ภายในกลุม ๑๐๖.๑๕๐ ๓๗๖ .๒๘๒   
รวม ๑๕๕.๒๖๐ ๓๗๙    

๒. ดานการมีสวนรวม
ในกิจกรรมทาง
การเมือง 

ระหวางกลุม ๗๙.๑๔๗ ๓ ๒๖.๓๘๒ ๘๑.๐๙๕ .๐๐๐ ** 
ภายในกลุม ๑๒๒.๓๒๔ ๓๗๖ .๓๒๕   
รวม ๒๐๑.๔๗๑ ๓๗๙    

๓. ดานการมีสวน
รวมในกิจกรรม
ทางการเมือง 

ระหวางกลุม ๕๔.๘๐๘ ๓ ๑๘.๒๖๙ ๔๗.๙๓๐ .๐๐๐ ** 
ภายในกลุม ๑๔๓.๓๒๐ ๓๗๖ .๓๘๑   
รวม ๑๙๘.๑๒๘ ๓๗๙    

๔. ดานการแสดง
ประชามติและประชา
พิจารณ 

ระหวางกลุม ๒๑.๔๗๐ ๓ ๗.๑๕๗ ๑๓.๘๘๓ .๐๐๐ ** 
ภายในกลุม ๑๙๓.๘๒๔ ๓๗๖ .๕๑๕   
รวม ๒๑๕.๒๙๔ ๓๗๙    

รวม 
ระหวางกลุม ๔๗.๕๔๗ ๓ ๑๕.๘๔๙ ๔๙.๙๑๕ .๐๐๐ ** 
ภายในกลุม ๑๑๙.๓๘๗ ๓๗๖ .๓๑๘   
รวม ๑๖๖.๙๓๕ ๓๗๙    

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๕ พบวา ประชาชนท่ีมีรายไดตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
โดยภาพรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
                 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
พัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ในดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการ
เลือกตั้ง และดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ๐.๐๕สวนในดานอ่ืนไมแตกตางกัน 
 
 



๑๑๖ 

ตารางที ่  ๔.๒๖คาเฉล ี ่ย ค าเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห ็นของประชาชนตอ 
การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามรายได โดยรวม 

(n=๓๘๐) 

รายได 

 
 

Χ  

รายได 
ต่ำกวา 

๑๐,๐๐๐
บาท 

๑๐,๐๐๐-
๒๐,๐๐๐

บาท 

๒๐,๐๐๑-
๓๐,๐๐๐

บาท 

มากกวา 
๓๐,๐๐๐

บาท 
๓.๐๘ ๓.๖๖ ๓.๙๗ ๒.๘๕ 

ต่ำกวา ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๐๘ - ๐.๕๘ ๐.๘๙* -๐.๒๓* 
๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๖๖  - ๐.๓๑ -๐.๘๑* 
๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ๓.๙๗   - -๑.๑๒ 
มากกวา ๓๐,๐๐๐ บาท ๒.๘๕    - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี ๔.๒๖ พบวา ประชาชนท่ีมีรายไดต่ำกวา ๑๐,๐๐๐ บาทและ ๑๐,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมือง
เตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยรวมแตกตางกัน มากกวาประชาชนที่มีรายได
มากกวา ๓๐,๐๐๐ บาท อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๒๗ แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิส ัย จ ังหวัด
มหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที ่ส ุด LSD.(Least 
Significant Difference) จำแนกตามรายได ดานการรับรู ขอมูลขาวสารทาง
การเมือง 

(n=๓๘๐) 

รายได 

 
 

Χ  

รายได 
ต่ำกวา 

๑๐,๐๐๐
บาท 

๑๐,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐

บาท 

๒๐,๐๐๑-
๓๐,๐๐๐บาท 

มากกวา 
๓๐,๐๐๐

บาท 
๓.๐๓ ๓.๗๓ ๓.๙๖ ๓.๒๕ 

ต่ำกวา ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๐๓ - ๐.๗ ๐.๙๓* ๐.๒๒ 
๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๗๓  - ๐.๒๓ -๐.๔๘* 
๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท  ๓.๙๖            -  -๐.๗๑* 
มากกวา ๓๐,๐๐๐ บาท ๓.๒๕    - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๗ พบวา ประชาชนท่ีมีรายไดต่ำกวา ๑๐,๐๐๐ บาทและ ๑๐,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมือง
เตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง โดยรวม
แตกตางกัน มากกวาประชาชนที่มีรายไดมากกวา ๓๐,๐๐๐ บาทอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ 
นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

ตารางท่ี ๔.๒๘ แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิส ัย จ ังหวัด
มหาสารคาม เปนรายคูด วยว ิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที ่ส ุด LSD.(Least 
Significant Difference) จำแนกตามรายได ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมือง 

(n=๓๘๐) 

รายได 

 
 

Χ  

รายได 
ต่ำกวา 

๑๐,๐๐๐
บาท 

๑๐,๐๐๐-
๒๐,๐๐๐

บาท 

๒๐,๐๐๑-
๓๐,๐๐๐

บาท 

มากกวา 
๓๐,๐๐๐

บาท 
๓.๐๙ ๓.๖๐ ๓.๙๙ ๒.๕๐ 

ต่ำกวา ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๐๙ - ๐.๕๗ ๐.๙๖* -๐.๕๓ 
๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๖๐  - ๐.๓๙ -๑.๑* 
๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ๓.๙๙   - -๑.๔๙* 
มากกวา ๓๐,๐๐๐ บาท ๒.๕๐    - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๘ พบวา ประชาชนที่มีรายไดต่ำกวา ๑๐,๐๐๐ บาทและ ๑๐,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมือง
เตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง โดยรวม
แตกตางกัน มากกวาประชาชนที่มีรายไดมากกวา ๓๐,๐๐๐ บาทอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ 
นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

ตารางท่ี ๔.๒๙ แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการ เม ื องของประชาชนในตำบล เม ื อ ง เตา  อำ เภอพย ั คฆภ ูม ิ พ ิ สั ย  
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD.(Least 
Significant Difference) จำแนกตามรายได ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมใน
การเลือกตั้ง 

(n=๓๘๐) 

รายได 

 
 

Χ  

รายได 
ต่ำกวา 

๑๐,๐๐๐บาท 
๑๐,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐

บาท 

๒๐,๐๐๑-
๓๐,๐๐๐

บาท 

มากกวา 
๓๐,๐๐๐บาท 

๓.๓๒ ๓.๖๓ ๓.๘๕ ๒.๗๗ 

ต่ำกวา ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๓๒ - ๐.๓๑ ๐.๕๓* -๐.๕๕* 
๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๖๓  - ๐.๒๒ -๐.๘๖* 
๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ๓.๘๕   - -๑.๐๘* 
มากกวา ๓๐,๐๐๐ บาท ๒.๗๗    - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๙ พบวา ประชาชนที่มีรายไดต่ำกวา ๑๐,๐๐๐ บาทและ ๑๐,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมือง
เตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 
โดยรวมแตกตางกัน มากกวาประชาชนที่มีรายไดมากกวา ๓๐,๐๐๐ บาทอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
๐.๐๕ นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 
ตารางท่ี ๔.๓๐  แสดงการทดสอบความแตกตางของระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม

ทา งการ เม ื อ งของประชาชน ในตำบล เม ื อ ง เ ต า  อำ เภอพย ั คฆภ ู ม ิ พ ิ สั ย  
จังหวัดมหาสารคาม เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD.(Least 
Significant Difference) จำแนกตามรายได ดานการแสดงประชามติและประชา
พิจารณ 

(n=๓๘๐) 

รายได 

 
 

Χ  

รายได 
ต่ำกวา 

๑๐,๐๐๐บาท 
๑๐,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐

บาท 

๒๐,๐๐๑-
๓๐,๐๐๐บาท 

มากกวา 
๓๐,๐๐๐

บาท 
๓.๓๒ ๓.๖๓ ๓.๘๕ ๒.๗๗ 

ต่ำกวา ๑๐,๐๐๐บาท ๓.๓๒ - ๐.๓๑ ๐.๕๓* -๐.๕๕* 
๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐บาท ๓.๖๓  - ๐.๒๒ -๐.๘๖* 
๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐บาท ๓.๘๕   - -๑.๐๘* 
มากกวา ๓๐,๐๐๐บาท ๒.๗๗    - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๓๐ พบวา ประชาชนที่มีรายไดต่ำกวา ๑๐,๐๐๐ บาทและ ๑๐,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมือง
เตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ โดยรวม
แตกตางกัน มากกวาประชาชนที่มีรายไดมากกวา ๓๐,๐๐๐ บาทอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ 
นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
ตารางที่ ๔.๓๑ สรุปโดยภาพรวมผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยจำแนก
ตามสถานภาพสวนบุคคล ตามสมมติฐานท่ี ๑-๕ 

 

สมมติฐาน 
 

ตัวแปรทดสอบ 
 

t F 
sig 
 

ผลการศึกษา 
 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
๑. เพศ ๑.๓๔๒ - ๐.๑๘๐ - / 
๒. อายุ - ๒.๘๘๕ ๐.๐๓๖ / - 
๓. การศึกษา - ๔.๒๒๐ ๐.๐๑๕ / - 
๔. อาชีพ - ๒.๐๐๕ ๐.๑๑๓ - / 
๕. รายได - ๗.๑๔๑ ๐.๐๐๑ / - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ 



๑๒๑ 

จากตารางที่ ๔.๓๑ สรุปไดวาประชาชนที่มีเพศตางกันจะมีการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม
แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 
                 ประชาชนที่มีอายุตางกันจะมีการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยท่ีตั้งไว 
                 ประชาชนท่ีมีการศึกษาตางกันจะมีการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยท่ีตั้งไว 
                 ประชาชนทีมีอาชีพตางกันจะมีการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยท่ีตั้งไว 
                 ประชาชนที่มีรายไดตางกันจะมีการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยท่ีตั้งไว 

๔.๔ ผลการวิเคราะห ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 
                ผลการวิเคราะห ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของประชาชนตอการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึง
เปนขอมูลที่ไดจาก คำถามปลายเปด (Open-Ended)ผูวิจัยไดนำเสนอขอมูลโดยเขียนเปนความเรียง
ประกอบตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๓๒ ปญหา อุปสรรค ของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการรับรู
ขอมูลขาวสารทางการเมือง 

 

ท่ี ปญหาและอุปสรรค จำนวน 
๑ ประชาชนสวนมากไดรับขาวสารไมท่ัวถึงเทาท่ีควร ๑๘ 
๒ ประชาชนไมมีศูนยขอมูลขาวสารระดับหมูบาน ๑๓ 
๓ การหาเสียงยังไมทราบขอมขาวสารเพราะรถแหปายยังเปดเสียงเบา

เกินไป 
      ๘ 

๔ ประชาชนไมไดร ับร ู ช อมูลขาวสารเกี ่ยวกับการดำเนินงานตางๆ 
เทาท่ีควร 

     ๑๐ 



๑๒๒ 

จากตารางท่ี ๔.๓๒พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคท่ีมีตอ
การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม มากท่ีสุด คือ ประชาชนสวนมากไดรับขาวสารไมท่ัวถึงเทาท่ีควร จำนวน ๑๘ คน 
รองลงมา คือประชาชนไมมีศูนยขอมูลขาวสารระดับหมูบาน จำนวน ๑๓ คน และนอยที่สุด คือ  
การหาเสียงยังไมคอยรูเรื่องเพราะรถแหปายยังเปดเสียงเบาเกินไป จำนวน ๘ คน 
 
ตารางที ่ ๔.๓๓ ขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการรับรู
ขอมูลขาวสารทางการเมือง 

 

ท่ี ขอเสนอแนะ จำนวน 
๑ ควรจะมีการจัดกิจกรรมหรือรณรงคใหประชาชนไดรับรูขาวสาร ๙ 
๒ ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธตางๆเพ่ือใหประชาชนไดทราบขาวสารทาง

การเมืองอยางสม่ำเสมอ 
 

๑๕ 
๓ อยากใหผูเลือกตั้งทำปายหาเสียงใหตัวหนังสือใหญๆจะไดเห็นนโยบาย

ชัดเจน 
 

๒ 
๔ ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลชาวสารเก่ียวกับการดำเนินการ

ตางๆ 
 

๗ 

 

จากตารางที่ ๔.๓๓พบวา ประชาขนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนแนะที่มีตอการ
พัฒนาการมีส วนร วมทางการเม ืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูม ิพ ิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม มากท่ีสุด คือ ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธตางๆเพ่ือใหประชาชนไดทราบขาวสาร
ทางการเมืองอยางสม่ำเสมอ จำนวน ๑๕ คน รองลงมา คือ ควรจะมีการจัดกิจกรรมหรือรณรงคให
ประชาชนไดรับรู ขาวสาร จำนวน ๙ คน และนอยที่สุด คือ อยากใหผู เลือกตั้งทำปายหาเสียงให
ตัวหนังสือใหญๆจะไดเห็นนโยบายชัดเจน จำนวน ๒ คน 
 
ตารางที่ ๔.๓๔ ปญหา อุปสรรค ของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ดานการมี
สวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 

ท่ี ปญหาและอุปสรรค จำนวน 
 ๑ ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการเขารวมกิจกรรม ๗ 

๒ ประชาชนไมไดเปนสมาชิกกลุมทางการเมือง ๒ 

 
 
 



๑๒๓ 

 
จากตารางที่ ๔.๓๔  พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่มี

ตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม มากที ่สุด คือ ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในการเขารวมกิจกรรม  
จำนวน ๗ คน รองลงมา คือ ประชาชนไมไดเปนสมาชิกกลุมทางการเมือง จำนวน ๒ คน 
 
ตารางที่ ๔.๓๕  ขอเสนอแนะ ของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการมี
สวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 

ท่ี ขอเสนแนะ จำนวน 
๑ ควรสนับสนุนใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ๕ 
๒ ควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งและการเขารวมเปนสมาชิกกลุมทาง

การเมือง 
      ๓ 

 
จากตารางที่ ๔.๓๕ พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะที่มีตอการ

พัฒนาการมีส วนร วมทางการเม ืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูม ิพ ิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม มากท่ีสุด คือ ควรสนับสนุนใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
จำนวน ๕ คน รองลงมา คือ ควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งและการเขารวมเปนสามชิกกลุมทางการเมือง 
จำนวน ๓ คน 
 
ตารางที่ ๔.๓๖  ปญหา อุปสรรค ของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการไป
ใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 

ท่ี ปญหาและอุปสรรค จำนวน 
๑ การประชาสัมพันธการเลือกตั้งของผูนำชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ยังไมครอบคลุมและท่ัวถึง 
 

๖ 
๒ นักการเมืองไมคอยใหความสำคัญกับประชาชนหลังจากการไดรับ

เล ือกตั ้งทำใหการบริหารเกิดปญหา และขาดการตรวจสอบจาก
ประชาชน 

 
 

๙ 
๓ การเลือกตั้งมีการใชกลอุบายเชิงนโยบาย และปฎิบัติใหชนะการเลือกตั้ง ๔ 
๔ ประชาชนไมตระหนัก และใชความสำคัญในการออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง ๒ 

 
จากตารางท่ี ๔.๓๖ พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคท่ีมีตอ

การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม มากที่สุด คือ นักการเมืองไมคอยใหความสำคัญกับประชาชนหลังจากการไดรับ



๑๒๔ 

เลือกตั้งทำใหการบริหารเกิดปญหา และขาดการตรวจสอบจากประชาชน จำนวน ๙ คน รองลงมา 
คือ การประชาสัมพันธการเลือกตั้งของผูนำชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของยังไมครอบคลุมและท่ัวถึง 
จำนวน ๖ คน และนอยที่สุด คือ ประชาชนไมตระหนัก และใชความสำคัญในการออกไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง จำนวน ๒ คน 
 
ตารางที่ ๔.๓๗   ขอเสนอแนะ ของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการไป
ใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 

ท่ี ขอเสนอแนะ จำนวน 
๑ ควรประชาสัมพันธดานการเลือกตั้งท่ีถูกตองอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ ๔ 
๒ ควรจะเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในดานแสดงออก

ตามความถูกตองซึ ่งมันอาจจะมีประโยชนและสามารถ ชวยพัฒนา
ชุมชนได 

 
 

๙ 
๓ ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีเปนกลาง โปรงใส และเชื่อ

ไดวาทำหนาท่ีดวยความสุจริต 
 

๖ 
๔ ควรเพิ่มความรูใหแกประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการไปใช

สิทธิเลือกตั้ง 
 

๕ 

 
               จากตารางที่ ๔.๓๗   พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะที่มีตอการ
พัฒนาการมีส วนร วมทางการเม ืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูม ิพ ิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม มากที่สุด คือ ควรจะเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในดาน
แสดงออกตามความถูกตองซึ่งมันอาจจะมีประโยชนและสามารถ ชวยพัฒนาชุมชนได จำนวน ๙ คน 
รองลงมา คือ ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เปนกลาง โปรงใส และเชื่อไดวาทำหนาท่ี
ดวยความสุจริต จำนวน ๖ คน และนอยที่สุด คือ ควรประชาสัมพันธดานการเลือกตั้งที่ถูกตองอยาง
ตอเนื่องและสม่ำเสมอ จำนวน ๔ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

ตารางที่ ๔.๓๘  ปญหา อุปสรรค ของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการ
แสดงประชามติและประชาพิจารณ 

ท่ี ปญหาและอุปสรรค จำนวน 
๑ ประชาชนขาดผูนำในการแสดงความคิดเห็นและไมกลาแสดงความ

คิดเห็นเพราะกลัวผิดกฎหมาย 
 

๘ 
๒ ไมเคยมีการแจงขอมูลขาวสารหรือเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในการตรวจสอบการทำงานของ ตำบลและ อบต 
 

๖ 
๓ ผูมีอำนาจยึดติดความคิดของตัวเองเปนท่ีตั้งความคิดเห็นท่ีประชาชนท่ี

เสนอใหไมนำไปปฏิบัติ 
 

๙ 
๔ ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในการวางแผนโครงการหรือกิจกรรม

ของชุมชนเพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาของ การ
บริหาร ตำบลและ อบต มากนอย เนื่องจาก ตำบลและ อบต ไดทำการ
ประชาพิจารณนอยในการแสดงความคิดเห็น 

 
 
 

๕ 

 
 จากตารางที่ ๔.๓๘  พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคที่มี

ตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม มากที ่สุด คือ ผู มีอำนาจยึดติดความคิดของตัวเองเปนที่ตั ้งความคิดเห็นท่ี
ประชาชนท่ีเสนอใหไมนำไปปฏิบัติ จำนวน ๙ คน รองลงมา คือ ประชาชนขาดผูนำในการแสดงความ
คิดเห็นและไมกลาแสดงความคิดเห็นเพราะกลัวผิดกฎหมาย จำนวน ๘ คน และนอยที ่สุด 
 คือ ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในการวางแผนโครงการหรือกิจกรรมของชุมชนเพื่อกำหนดแนว
ทางการพัฒนาและแกไขปญหาของ การบริหาร ตำบลและ อบต มากนอย เนื่องจาก ตำบลและ อบต 
ไดทำการประชาพิจารณนอยในการแสดงความคิดเห็น จำนวน ๕ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

ตารางที่ ๔.๓๙ ขอเสนอแนะ ของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการ
แสดงประชามติและประชาพิจารณ 

ท่ี ขอเสนอแนะ จำนวน 
๑ ควรรับฟงความคิดเห็นที ่หลากหลายของประชาชนเพื ่อเปนแนว

ทางแกไขตอไป 
 

๔ 
๒ ควรจัดใหมีเวทีเสวนาทางการเมืองใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นเพ่ือประโยชนโดยสวนรวม 
 

๓ 
๓ ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทำงาน และ

การบริหารเพ่ือความโปรงใส 
 

๙ 
๔ ตำบลและ อบต ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน

ในโครงการตางๆเพ่ือเสนอปญหาและการสำรวจปญหาของคนในพ้ืนท่ีท่ี
ประชาชนตองการเพื ่อเสนอทางออกรวมกันและเสนอตอ อบต ให
จัดสรรงบประมาณลงไปแกไขปญหาเพ่ือปรับปรุงใหดีข้ึน 

 
 
 

๑๑ 

 
จากตารางที่ ๔.๓๙  พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอนที่มีตอการ

พัฒนาการมีส วนร วมทางการเม ืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูม ิพ ิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม มากที่สุด คือ ตำบลและ อบต ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารงานในโครงการตางๆเพ่ือเสนอปญหาและการสำรวจปญหาของคนในพ้ืนท่ีท่ีประชาชนตองการ
เพื่อเสนอทางออกรวมกันและเสนอตอ อบต ใหจัดสรรงบประมาณลงไปแกไขปญหาเพื่อปรับปรุงใหดี
ขึ้น จำนวน ๑๑ คน รองลงมา คือ ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทำงาน 
และการบริหารเพ่ือความโปรงใส จำนวน ๙ คน และนอยท่ีสุด คือ ควรจัดใหมีเวทีเสวนาทางการเมือง
ใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชนโดยสวนรวม จำนวน ๓ คน 
 
๔.๕ ผลการสัมภาษณการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา 

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
              การสัมภาษณนี ้ มีจ ุดหมายในการศึกษารวบรวมขอมูลประกอบการวิเคราะหการ
พัฒนาการมีส วนร วมทางการเม ืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพ ิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม ใน ๔ ดาน คือ ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง ดานการมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางการเมือง ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง และดานการแสดงประชามติ
และประชาพิจารณ ซ่ึงสรุปบทสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key Informant)จำนวน ๘ รูป/คน  
               ๑) ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง 
               การรับรูขอมูลขาวสาร ไมวาจะเปนทั้งในดานการเมืองหรือการบริหารถือวามีสวนสำคัญ
อยางมากกับประชาชน เพราะประชาชนมีสิทธิ์รับรูในเรื่องตางๆ ปจจุบันอาจจะมีสื่อทางโทรทัศนหรือ
สื่อตางๆใหประชาชนรับรูขาวสารแตก็เปนสวนนอย ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของ อบต และตำบล เพื่อให



๑๒๗ 

ประชาชนไดรับขัอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง เชน การใชเสียงตามสาย เว็บไซตของอบต หอกระจาย
ขาวที่มีทุกหมูบาน ปายตางๆ เปนตนรวมถึงประชาสัมพันธตามงานตางๆหรือพิธีตางๆและกิจกรรม
ตางๆท่ีอบต หรือทางหมูบานจัดข้ึน0

๑ 
                การรับรูขาวสาร อบต จะมีเสียงไรสายอเวลารับขอมูลจังหวัดหรืออำเภอในเรื่องการ
เลือกตั้งทางการเมือง อบต ก็จะประกาศผานเสียงไรสาย เชา-เย็น เพ่ือใหประชาชนไดรับรู อีกอยางจะ
สงขอมูลที่ไดรับมาใหผูนำชุมชนติดประกาศแลวประชาสัมพันธใหประชาชนทราบทั่วๆกันภายในเขต
ชุมชนนั้นๆ1

๒ 
                ในการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองสื่อที่สำคัญที่สุดคือ สื่อทางโทรทัศนและโซเซียล 
แตในสวนของหมูบานถาหากวามีขาวสารดานการเมืองสวนไหนที่สำคัญ ไดมีการประชาสัมพันธ
ขาวสารทางการเมือง ซึ่งไดกระทำหลายดาน มีทั้งประชาสัมพันธเสียงตามสายประจำหมูบาน การ
โฆษณาประชาสัมพันธทางสิ่งสื่อพิมพ ขึ้นปายประจำหมูบาน และการสนทนากับประชาชนแตละ
หมูบาน2

๓ 
               และจะมีรถกระจายเสียง เพื ่อรณรงคใหประชาชนออกไปเลือกตั ้ง สื ่อทางออนไลน 
เว็บไซตของ อบตfackbook๔ 
              และไดมีการพูดคุยกับเพ่ือนบานในการไดรับฟงขาวสารทางการเมืองและมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเรื่องการเมืองอยูบอยๆครั้งเม่ือมีการหาเสียงเลือกตั้ง4

๕ 
              มีการแนะนำเพื่อนบานในการรับฟงขาวสารจากนักการเมืองและแนะนำใหมีสติในการ
วิเคราะหถึงนโยบายการหาเสียงของนักการเมืองที่จะมาเปนตัวแทนของประชาชนในการพัฒนา
หมูบานและประเทศชาติ5๖ 
                และเปนประโยชนสำหรับประชาชนเพราะ มีขาวสารท้ังทราบหลากหลายชองทาง
ดวยกันทั้งจากภาครัฐและ อบต จากสื่อโทรทัศน ออนไลน อินเตอรเนต และการประชาสัมพันธตาม
เสียงไรสาย หอกระจายขาวของชุมชน ใหประชาชนไดรับทราบเปนอยางด6ี

๗ 
               ใหชุมชนรับรูขอมูลขาวสารทางโซเซียลของ อบต เพราะ เขาถึงกลุมประชาชนอยาง
รวดเร็วและตรงจุด เชนการทำเพจชุมชนเมืองเตา และกลุมไลนระดับหมูบานและระดับตำบล7

๘ 
               สรุป การรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารหลายรูแบบ
ผานทาง อบต เสียงตามสายของแตละหมูบาน สื่อตางๆ เชน สื่อทางโทรทัศน หรืออินเตอรเนต ที่มี

 
๑ สัมภาษณ พระครูปริยัติพัฒนโนดม, เจาคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ พระครูวิโรจนธรรมสาร, เจาคณะตำบลเมืองเตา เขต ๑, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ นายประเทือง  ศรีจันทร, สมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคาม, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ นายกองเกียรติ พวงศรีเคน, รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา, ๒๔ ธันวาคม 

 ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ นายสำลี แกวประเสริฐ, ผูใหญบาน หมู ๑๔, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ นายทวี  เกิดบุญมี, กำนันตำบลเมืองเตา, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๗ สัมภาษณ นายจตุรงค  บัวชัยยา, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา, ๑๓ ธันวาคม 

 ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ นายบัญชา  จันทรสุวรรณ, กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม เขต ๓ จังหวัดมหาสาร 

คาม, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๒๘ 

ความคลอบคลุม ทั่วถึง และทันสมัย สามารถเขาถึงไดในทุกพื้นที่ของแหลงชุมชน ทำใหประชาชน
ไดรับรูขาวสารอยางรวดเร็ว และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดข้ึนอยางสม่ำเสมอ ซ่ึงเปนประโยชนกับประชาชนเปนอยางมากในการรับรู
ขอมูลขาวสารทางการเมืองและทันตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 
 
ตารางท่ี ๔.๔๐ สรุปการสัมภาษณ ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง 
 

ผูใหสัมภาษณ สรุปผลการสัมภาษณ 
พระครูปริยัติพัฒนโนดม, 
(สัมภาษณ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

ประชาชนไดรับขัอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง เชน การใชเสียง
ตามสาย เว็บไซตของอบต หอกระจายขาวท่ีมีทุกหมูบาน ปาย
ตางๆ 

พระครูวิโรจนธรรมสาร, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

ผานเสียงไรสาย เชา-เย็น เพื่อใหประชาชนไดรับรู อีกอยางจะ
ส  งข  อม ู ลท ี ่ ได  ร ั บมา ให ผ ู  น ำช ุมชนต ิ ดประกาศแล ว
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบทั่วๆกันภายในเขตชุมชน
นั้นๆ 

นายประเทือง  ศรีจันทร, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

ไดมีการประชาสัมพันธขาวสารทางการเมือง ซึ่งไดกระทำ
หลายดาน มีทั้งประชาสัมพันธเสียงตามสายประจำหมูบาน 
การโฆษณาประชาสัมพันธทางสิ ่งสื ่อพิมพ ขึ ้นปายประจำ
หมูบาน  

นายกองเกียรติ พวงศรีเคน, 
(สัมภาษณ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

เพื ่อรณรงคใหประชาชนออกไปเลือกตั ้ง สื ่อทางออนไลน 
เว็บไซตของ อบต. fackbook 

นายจตุรงค  บัวชัยยา, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

ขาวสารทั้งทราบหลากหลายชองทางดวยกันทั้งจากภาครัฐ
และ อบต จากสื่อโทรทัศน ออนไลน อินเตอรเนต และการ
ประชาสัมพันธตามเสียงไรสาย หอกระจายขาวของชุมชน 

  แนะนำเพื่อนบานในการรับฟงขาวสารจากนักการเมืองและ
แนะนำใหมีสติในการวิเคราะหถึงนโยบายการหาเสียง 

นายสำลี แกวประเสริฐ, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

การพูดคุยกับเพื่อนบานในการไดรับฟงขาวสารทางการเมือง
และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการเมืองอยูบอยๆครั้ง
เม่ือมีการหาเสียงเลือกตั้ง 

นายบัญชา  จันทรสุวรรณ, 
(สัมภาษณ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

เขาถึงกลุมประชาชนอยางรวดเร็วและตรงจุด เชนการทำเพจ
ชุมชนเมืองเตา และกลุมไลนระดับหมูบานและระดับตำบล 

 
               
 
 
 



๑๒๙ 

 
 
              ๒) ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
               มีการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการรณรงคใหประชาชนออกไปใชสิทธิ
เลือกตั้งในโครงการสัญจรทุกครั้ง ผานเจาหนาที่ ขาราชการ ผูนำชุมชนและตัวแทนประชาชน เพื่อให
ประชาชนเลือกตัวแทนท่ีมีความรูความสามารถเขามาทำงาน8

๙ 
               มีการจัดอบรมใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง ในทุก
ชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึงหนาท่ีและสิทธิของตน9

๑๐ 
               เชิญผูนำระดับผูใหญบาน ผูชวย ตัวแทนกลุมองคการตางๆ ในหมูบานเขารวมประชุม
เกี่ยวกับกับขาวสารทางเมือง และมีเจาหนาที่ของจังหวัดมหาสารคาม มีการฝกอบรมที่และชุมชน
เก่ียวกับการเลือกตั้งท่ีจะมีในครั้งตอไป10

๑๑ 
               การรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ์โดยมีเจาหนาท่ีเปนแมงานรวมท้ังสวนราชการ นักเรียน
นักศึกษาตามโรงเรียนตางๆ ก็จะใหความรวมมือในการรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง11

๑๒ 
สภาตำบลจะชวยรณรงคเรื่องการเลือกตั้งใหประชาชนเขาใจ ผานตัวแทนชุมชน12

๑๓ 
               ไดรวมกลุมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายทางการเมืองรวมกันกับชุมชน13

๑๔ 
               ไดดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองตามมติของหมูบาน และมีสวนชวยในการแจงขาว
เก่ียวกับนโยบายของรัฐท่ีเปนประโยชนแกประชาชน14

๑๕ 
               จัดกิจกรรมสงเสริมและยกระดับเจตจำนงคทางการเมืองในการตอตานทุจริต โดยเปน
โครงการของ กตต.จังหวัดมหาสารคามและประชาชน โดยจัดให อบตและตำบลเมืองเตา เปนแกนนำ
หลักในการรณรงค15๑๖ 
               สรุป การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการ
เขารวมกิจกรรมทางการเมือง อบตหรือหนวยงานของรัฐไดมีการรณรงคการออกไปใชสิทธิเลือกตั้งให
ความรูความเขาใจกับประชาชนเพื่อสรางความเขาใจในสิทธิและหนาที่ของตน ในการเลือกตัวแทน
ของประชาชนท่ีมีความสามารถเขามาบริหารงาน 
 
 

 
๙ สัมภาษณ พระครูปรยิัติพัฒนโนดม, เจาคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสยั, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ พระครูวิโรจนธรรมสาร, เจาคณะตำบลเมืองเตา เขต.๑, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ นายประเทือง  ศรีจันทร, สมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคาม, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ นายกองเกียรติ พวงศรีเคน, รองปลดัองคการบรหิารสวนตำบลเมืองเตา, ๒๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ นายสำลี แกวประเสรฐิ, ผูใหญบาน หมู ๑๔, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ นายทวี  เกิดบุญมี, กำนันตำบลเมืองเตา, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ นายจตุรงค  บัวชัยยา, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา, ๑๓ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ นายบัญชา  จันทรสุวรรณ, กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม เขต ๓ จังหวัด

มหาสารคาม, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๓๐ 

 
 
ตารางท่ี ๔.๔๑ สรุปการสัมภาษณ ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
 

ผูใหสัมภาษณ สรุปผลการสัมภาษณ 
พระครูปริยัติพัฒนโนดม, 
(สัมภาษณ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

ฝกอบรมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการรณรงคใหออกไปใช
สิทธิเลือกตั้ง ผานเจาหนาที่ ขาราชการ ผูนำชุมชนและตัวแทน
ประชาชน เพ ื ่ อให ประชาชนเล ือกต ัวแทนท ี ่ม ีความรู
ความสามารถเขามาทำงาน 

พระครูวิโรจนธรรมสาร, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

ใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการออกไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
ในทุกชุมชน เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงหนาที่และสิทธิของ
ตน 

นายประเทือง  ศรีจันทร, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

เชิญผูนำระดับผูใหญบาน ผูชวย ตัวแทนกลุมองคการตางๆ ใน
หมู บานเขารวมประชุมเก่ียวกับกับขาวสารทางเมือง และมี
เจาหนาท่ีของจังหวัดมหาสารคาม 

นายกองเกียรติ พวงศรีเคน, 
(สัมภาษณ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

การรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ์โดยมีเจาหนาที่เปนแมงาน
รวมท้ังสวนราชการ นักเรียนนักศึกษาตามโรงเรียนตางๆ ก็จะให
ความรวมมือในการรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง 

นายจตุรงค  บัวชัยยา, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

กิจกรรมทางการเมืองตามมติของหมูบาน และมีสวนชวยในการ
แจงขาวเก่ียวกับนโยบายของรัฐท่ีเปนประโยชนแกประชาชน 

นายทวี  เกิดบุญมี, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

ไดรวมกลุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายทางการเมือง
รวมกันกับชุมชน 

นายสำลี แกวประเสริฐ, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

สภาตำบลจะชวยรณรงคเรื ่องการเลือกตั้งใหประชาชนเขาใจ 
ผานตัวแทนชุมชน 

นายบัญชา  จันทรสุวรรณ, 
(สัมภาษณ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

จัดกิจกรรมสงเสริมและยกระดับเจตจำนงคทางการเมืองในการ
ตอตานทุจริต โดยเปนโครงการของ กตต 

 
               ๓) ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 
               การเลือกตั้งนั้นเปนการเลือกตัวแทนที่มีความรูความเขาใจ มีการศึกษา มีความเขาใจใน
ภารกิจ หนาที่ของตัวแทนในการบริหารและบริการแกประชาชน ทั้งนี้ประชาชนตองรูจักสิทธิและ



๑๓๑ 

หนาที่ของตนเองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อใหเกิดความสะดวก ทั้งนี้ในการเลือกตั้งที่ผานมา
ถือวาประชาชนใหความสำคัญในการออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งพอสมควร16

๑๗ 
               ประชาชนสวนใหญท่ีออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถือวามีสวนรวมมากพอสมควร แตก็ไม
ถึงรอยเปอรเซ็นต เพราะวาบางคนก็อยูตางจังหวัด ไมสามรถกลับมาเลือกตั้งได มีบางสวนก็ขอใชสิทธิ์
เลือกตั้งนอกเขตบางเปนบางคน17

๑๘ 
               ประชาชนในตำบลเมืองเตาท้ัง ๘ หมูบานนี้ ออกมาใชสิทธิ์มากในระดับหนึ่ง เนื่องจากไป
ทำงานท่ีตางจังหวัด และบางสวนก็ใชสิทธิ์นอกพ้ืนท่ีในการเลือกตั้งตั้งครั้งท่ีผานมา18

๑๙ 
การเลือกตั้งใน อบต.เมืองเตานี้ก็มีประชาชนใหความสนใจมาเลือกตั้งเปนจำนวนมากทุกป เม่ือถึงเวลา
ใชสิทธิ์ก็จะออกมาเลือกตั้งกันเสมอมาท่ีมีการเลือกตั้ง19

๒๐ 
                ประชาชนที่อยูใน อบต.เมืองเตาทั้ง ๒๖ หมูบานมีความตื่นตัวในการออกไปใชสิทธิ์
เลือกตั ้งในแตละครั ้ง สังเกตุเห็นจากการพูดถึงนโยบายและผลงานของผู สมัครของแตละพรรค
การเมืองท่ีสงลงสมัคร20

๒๑ 
                ประชาชนออกมาใชสิทธิ์เลือกตั้งมากทุกปที่มีการเลือกตั้ง เพราะวา ตองการตัวแทนเขา
ไปเปนปากเปนเสียง แตก็มีบางคนยังขาดความรูความเขาใจในสิทธิประโยชนของตนตอการเลือกต้ัง 
อบต.เมืองเตา ควรออกมาใหความรูความเขาใจแกประชาชน21

๒๒ 
               เพื่อใหการเลือกตั้งในการเลือกตัวแทนบริหารงานใหเปนไปอยางโปรงใสและสุจริตเปน
ท่ีตั้ง22

๒๓ 
                ชี้แจงใหประชาชนในชุมชนตำบลเมืองเตา ทั้ง ๒๖ หมูบาน ถึงผลเสียและผลกระทบ 
หากไมออกไปใชสิทธิเลือกตั้งของตัวเอง23

๒๔ 
                สรุป การไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้งของประชาชนในเขตตำบลเมืองเตา ท้ัง 
๒๖ หมูบานแลวยังขาดความรูความเขาใจในสิทธิประโยชนของตนตอการเลือกตั้งพอสมควรผูนำ
ชุมชน หรือผ็สมัครรับเลือกตั้งควรออกมาใหความรูแกประชาชนในสิทธิและหนาที่พลเมืองของชาว
ไทยทุกคน ที่มีอายุตั้งแต ๑๘ ปบริบูรณขึ้นไปเลือกตั้งตามสิทธิของตน และขอใหบุคคลที่มีความรู
ความสามารถคอยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหแกประชาชนไดรูจักอยางถูกตอง และเปนไปตาม
กรอบของกฎหมายการเลือกตั้ง 
 

 
๑๗ สัมภาษณ พระครูปรยิัติพัฒนโนดม, เจาคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสยั, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ พระครูวิโรจนธรรมสาร, เจาคณะตำบลเมืองเตา เขต.๑, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๙ สัมภาษณ นายประเทือง  ศรีจันทร, สมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคาม, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ นายกองเกียรติ พวงศรีเคน, รองปลดัองคการบรหิารสวนตำบลเมืองเตา, ๒๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณ นายสำลี แกวประเสรฐิ, ผูใหญบาน หมู ๑๔, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณ นายทวี  เกิดบุญมี, กำนันตำบลเมืองเตา, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ นายจตุรงค  บัวชัยยา, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา, ๑๓ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณ นายบัญชา  จันทรสุวรรณ, กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม เขต ๓ จังหวัด

มหาสารคาม, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๓๒ 

 
 
 
ตารางท่ี ๔.๔๒ สรุปการสัมภาษณ ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 
 

ผูใหสัมภาษณ สรุปผลการสัมภาษณ 
พระครูปริยัติพัฒนโนดม, 
(สัมภาษณ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

การศึกษา มีความเขาใจในภารกิจ หนาที่ของตัวแทนในการ
บริหารและบริการแกประชาชน ทั้งนี้ประชาชนตองรูจักสิทธิ
และหนาท่ีของตนเองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

พระครูวิโรจนธรรมสาร, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

ใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถือวามีสวนรวมมากพอสมควร แตก็ไมถึง
รอยเปอรเซ็นต เพราะวาบางคนก็อยู ตางจังหวัด ไมสามรถ
กลับมาเลือกตั้งได มีบางสวนก็ขอใชสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตบาง
เปนบางคน 

นายประเทือง  ศรีจันทร, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

๘ หมู บานนี ้ ออกมาใชสิทธิ ์มากในระดับหนึ ่ง เนื ่องจากไป
ทำงานที่ตางจังหวัด และบางสวนก็ใชสิทธิ์นอกพื ้นที ่ในการ
เลือกตั้งตั้ง 

นายกองเกียรติ พวงศรีเคน, 
(สัมภาษณ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

ใหความสนใจมาเลือกตั้งเปนจำนวนมากทุกป เมื ่อถึงเวลาใช
สิทธิ์ก็จะออกมาเลือกตั้งกันเสมอมาท่ีมีการเลือกตั้ง 

นายจตุรงค  บัวชัยยา, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

เพื่อใหการเลือกตั้งในการเลือกตัวแทนบริหารงานใหเปนไป
อยางโปรงใสและสุจริตเปนท่ีตั้ง 

นายทวี  เกิดบุญมี, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

ตองการตัวแทนเขาไปเปนปากเปนเสียง แตก็มีบางคนยังขาด
ความรูความเขาใจในสิทธิประโยชนของตนตอการเลือกตั้ง  

นายสำลี แกวประเสริฐ, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

ตื่นตัวในการออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งในแตละครั้ง สังเกตุเห็นจาก
การพูดถึงนโยบายและผลงานของผูสมัครของแตละพรรค 

นายบัญชา  จันทรสุวรรณ, 
(สัมภาษณ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

ผลเสียและผลกระทบ หากไมออกไปใชสิทธิเลือกตั้งของตัวเอง 

 
               ๔) ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ 
               การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการแสดงออกในหมูบาน อบต จะเปดโอกาสให
ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมเทานั้น ถาในท่ีประชุมใครมีปญหาอะไรก็จะใหพูดคุยแสดง



๑๓๓ 

ความคิดเห็นกันในท่ีประชุมเลยและจะใหท่ีประชุมนั้นตัดสินวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยเอาในท่ีประชุม
เปนท่ีตั้งชี้ขาดทันที24

๒๕ 
               ประชาชนกลาแสดงความคิดเห็นตอท่ีประชุมไดเพราะมีการประชุมกันบอย ในท่ีประชุมก็
จะมีผูนำชุมชนของแตละหมูบาน ผูใหญบานและกลุมแมบาน ก็จะมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
หรือการบริการของเจาหนาท่ีตามท่ีตนพบเห็น25

๒๖ 
                ในการท่ีแสดงประชามติและประชาพิจารณนั้น หมายถึงวาเราตองมีการใชประโยชนจาก
ท่ีสาธารณะ ซ่ึงอาจมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชน จึงตองมีการประชุมเพ่ือขอความคิดเห็นและมติ
จากประชาชน เชน โครงการขุดลอกคลอง เปนตน26

๒๗ 
               ในการแสดงประชามติและประชาพิจารณของประชาชนในตำบลเมืองเตาท้ัง ๒๖ หมูบาน
สวนใหญจะเนนการมีสวนรวมเปนสำคัญ เราจะจัดโครงการประชาคมสัญจรทุกสามเดือนหมุนเวียนไป
ทุกหมูบานแตละบาน จะเชิญผูนำในตำบล ผูใหญบานทุกหมูบาน และผูนำชุมชน ประธาน อ.ส.ม. 
กลุมแมบานเขารวมประชุมท้ังหมด ถามีปญหาหรืออุปสรรคจะไดรวมกันเสนอมาไดเต็มท่ี27

๒๘ 
               ในทุกสามเดือนท่ีเจาหนาท่ีของ อบต.เมืองเตาจะออกไปเปดประชุมสัญจรตามหมูบานทุก
หมูบานเพื่อที่จะไปเก็บขอมูลดานความเปนอยูของประชาชนในหมูบานวามีปญหาหรืออุปสรรค
อะไรบางท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนำไปปรับปรุงแกไขใหมีประโยชนตอประชาชนในทองท่ีตามนโยบายของ อบต.
เมืองเตา28

๒๙ 
                มีการจัด อบต สัญจรทุกสามเดือน เพ่ือใหประชาชนไดเสนอปญหา วามีอะไร และมีแนว
ทางแกไขไปทางไหนบาง29

๓๐ 
                อบต.เมืองเตา ไดใหขอมูล และฟงเสียงกรรมการและประชาชนเปนสวนใหญในการจัด
โครงการสัญจรแตละครั้งทำใหเกิดปญหานอยมาก30

๓๑ 
                ใหชุมชนท้ัง ๒๖ หมูบาน รับรูขาวสารลวงหนา สำหรับการจัดประชาคมในเรื่องตางๆ ท้ัง
ยังรับฟงในปญหาของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น ถึงผลดีผลเสีย กอนตัดสินใจประชาคม31

๓๒ 
                สรุปการแสดงประชามติและประชาพิจารณของประชาชนในการจัดโครงการสัญจรเปด
โอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นทำใหประชาชนกลาที่จะแสดงออกตามสิทธิเสรีในความคิด
ของตน และการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ ซึ่งการแสดงออกเหลานี้อาจอยูใน

 
๒๕ สัมภาษณ พระครูปรยิัติพัฒนโนดม, เจาคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสยั, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณ พระครูวิโรจนธรรมสาร, เจาคณะตำบลเมืองเตา เขต.๑, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ นายประเทือง  ศรีจันทร, สมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคาม, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ นายกองเกียรติ พวงศรีเคน, รองปลดัองคการบรหิารสวนตำบลเมืองเตา, ๒๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณ นายสำลี แกวประเสรฐิ, ผูใหญบาน หมู ๑๔, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๓๐ สัมภาษณ นายทวี  เกิดบุญมี, กำนันตำบลเมืองเตา, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณ นายจตุรงค  บัวชัยยา, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา, ๑๓ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณ นายบัญชา  จันทรสุวรรณ, กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม เขต ๓ จังหวัด

มหาสารคาม, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 



๑๓๔ 

รูปแบบของการวิพากษ วิจารณตามสื่อตางๆ รัฐบาลตองไมขัดขวางหรือหามปรามการแสดงออกของ
ประชาชน ตองเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นกอนลงมือดำเนินการทำกิจการใดๆ ที่มี
ผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชนและชุมชน รวมท้ังความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 
ตารางท่ี ๔.๔๓ สรุปการสัมภาษณ ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ 
 

ผูใหสัมภาษณ สรุปผลการสัมภาษณ 
พระครูปริยัติพัฒนโนดม, 
(สัมภาษณ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมเทานั้น 
ถาในท่ีประชุมใครมีปญหาอะไรก็จะใหพูดคุยแสดงความคิดเห็น
กันในที ่ประชุมเลยและจะใหที ่ประชุมนั้นตัดสินวาเห็นดวย
หรือไมเห็นดวยเอาในท่ีประชุมเปนท่ีตัง้ชี้ขาดทันที 

พระครูวิโรจนธรรมสาร, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

ผูนำชุมชนของแตละหมูบาน ผูใหญบานและกลุมแมบาน ก็จะ
มาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือการบริการของเจาหนาท่ี 

นายประเทือง  ศรีจันทร, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

การใชประโยชนจากที่สาธารณะ ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงกับ
ประชาชน จึงตองมีการประชุมเพื่อขอความคิดเห็นและมติจาก
ประชาชน 

นายกองเกียรติ พวงศรีเคน, 
(สัมภาษณ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

เช ิญผู นำในตำบล ผู ใหญบานทุกหมู บาน และผู นำชุมชน 
ประธาน อ.ส.ม. กลุมแมบานเขารวมประชุมท้ังหมด 

นายจตุรงค  บัวชัยยา, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

ฟงเสียงกรรมการและประชาชนเปนสวนใหญในการจัดโครงการ
สัญจรแตละครั้งทำใหเกิดปญหานอยมาก 

นายทวี  เกิดบุญมี, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

สัญจรทุกสามเดือน เพื่อใหประชาชนไดเสนอปญหา วามีอะไร 
และมีแนวทางแกไขไปทางไหนบาง 

นายสำลี แกวประเสริฐ, 
(สัมภาษณ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

ปญหาหรืออุปสรรคอะไรบางที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุงแกไข
ใหมีประโยชนตอประชาชนในทองที ่ตามนโยบายของ อบต.
เมืองเตา 

นายบัญชา  จันทรสุวรรณ, 
(สัมภาษณ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๒.) 

รับรูขาวสารลวงหนาในการแสดงความคิดเห็น ถึงผลดีผลเสีย 
กอนตัดสินใจประชาคม 

 
๔.6 องคความรู 
              ๔.๖.๑  องคความรูที่ไดรับจากการวิจัย 
              จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา 
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทำใหทราบถึงระดับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง



๑๓๕ 

ของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตลอดถึงขอเสนอแนะ 
 ซึ่งนำไปสูแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
เพื่อการสงเสริมการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในครั้งตอไป ผูวิจัยสามารถสรุป
เปนแผนภาพองคความรูได ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

               จากแผนภาพที่ ๔ ผูวิจัยไดรับสรุปองคความรูที่ไดจากการศึกษา ซึ่งนำไปสูแนวทางใน
การมีสวนรวมของประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย สรุปไดดังนี ้
               ๑) ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง คือ ประชาชนมีการรับรูขอมูลขาวสารทาง
การเมืองไดหลากหลายชองทางผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เสียงไรสาย และหอ

ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง 
-มีช องทางการร ับรูข าวสารหลากหลาย
รูปแบบ 
- การเขาถึงขอมูลขาวสารไดงายและสะดวก 
- ประชาชนไดรับประโยชนจากขาวสารและ
ขอมูล 

 

 

ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
- จัดกิจกรรมการอบรมใหความรู 
- การประชาส ัมพันธ  เผยแผ ข อม ูลข าวสาร
เก่ียวกับกิจกรรมทางการเมือง 
- กิจกรรมการมีสวนรวมดานการรณรงคการ
เลือกตั้ง 

 

 

ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมใน
การเลือกตั้ง 
- การทำหนาที่ผลเมืองดวยการมีสวนรวม
ในการเลือกตั้ง 
 -การไดแสดงออกตามระบอบประชาธิป 
ไตย ดวยความสำนึกในสิทธิและหนาท่ี  

 

 

ดานการแสดงปนะชามติและประชาพิจารณ 
- การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง ในกิจกรรมท่ี อบต จัดข้ึน  
- การจัดทำโครงการตางๆของ อบต ซ่ึงเปดโอกาส
ใหประชาชนไดเขารวมและสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได 

 

 

การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา 

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

 



๑๓๖ 

กระจายขาวประจำหมูบาน เพื่อรับทราบเหตุการณความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยาง
สม่ำเสมอ ซึ่งปจจุบันสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดงาย สะดวกและหลากหลายมากขึ้นซึ่งเปน
ประโยชนตอประชาชนเปนอยางมาก                            
               ๒) ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง คือ อบต มีการจัดอบรมใหความรูใหกับ
ประชาชนและใหมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมทางการเมืองผานสื่อ
ตางๆ มีการจัดกิจกรรมทางการเมืองเขาไปในชุมชน มีการเปดเวทีสาธารณะหรือการเดินรณรงคใน
การเลือกตั้ง เพ่ือเปนการสรางองคความรูและกระตุนใหประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง 
               ๓) ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง คือ การเลือกตั้งนั้น มีสวนสำคัญ
กับประชาชนเพราะเปนหนาที่ของพลเมืองทาใหประชาชนมีอิสระในการเลือกตัวแทนของตนเองเพ่ือ
เขามาทำหนาที่ และยังเปนอีกทางเลือกในการแสดงออกในระบอบประชาธิปไตย ทานจึงออกไปใช
สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกครั้งท่ีมีการเลือกตั้ง ดวยความสานึกในสิทธิและหนาท่ีของตน.  
               ๔) ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ คือ การประชุมที่จัดขึ้นทุกครั้ง อบต 
ไดเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมสาธารณะที่ อบต จัดขึ ้น เพื ่อเปนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอปญหาหรืออุปสรรคของชุมชนให อบต ไดพิจารณา เพื่อหาแนว
ทางแกไขซึ่งสวนนี้เปนการพึ่งพากันและเห็นความสำคัญที่ตองเขารวมของการพัฒนาตั้งแตเริ ่มคิด
แลกเปลี่ยนความคิดในโครงการตางๆอยางจริงจัง 
 

๔.๖.๒ องคความรูท่ีไดรบัจากการสังเคราะหจากงานวิจัย 
ผูวิจัยไดสังเคราะหองคความรู ที่ไดจากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิส ัย จังหวัดมหาสารคาม ตาม
หลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ ในลักษณะแผนภาพท่ีแสดงแนวทางการสงเสริมแนวทางการพัฒนาการ
มีสวนรวมทางการเมืองในการตัดสินใจใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป สมาชิกสภา
จังหวัด สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกสภาวุฒิสภา ในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ตามหลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ ท่ีสามารถนำไปใชประโยชนไดจริงดังแสดงใน 
แผนภาพท่ี ๔.๒ ตอไปนี้ 



๑๓๗ 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากงานวิจัย 
 

หลกัธรรมอปริ

หานิยธรรม 

๗ และ

หลกัธรรมอ่ืนๆ

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมือง 

ด้านการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

ทางการเมือง

ด้านการไปใช้สิทธิและมี

ส่วนร่วมในการเลือกตั้ง

ด้านการแสดง
ประชามตแิละ

ประชาพจิารณ์



 
 

 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา 
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” นี ้ ผู ว ิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของจากเอกสาร วารสาร หนังสือ ตำราทางวิชาการโดยมีตามลำดับข้ันตอนดังนี้ 

๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนา 
๒.๒ แนวคิด เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
๒.๓ แนวคิด เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง 
๒.๔ หลักพุทธธรรมกับการมีสวนรวม 
๒.๕ ขอมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

๒.๑.๑ ความหมายของการพัฒนา 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ “ความหมายของการพัฒนา” ผูวิจัยไดประมวล

เนื้อหาสาระสำคัญไว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
คำวา พัฒนา ในภาษาไทย มาจาก วฑฺฒน ในภาษาบาลี และ วรธน ในภาษาสันสกฤต 

แปลวา ความเจริญ 0

๑ หรือจำเริญ ไดแก เติบโต งอกงาม มากขึ้น หรือสมบูรณ 1๒ การพัฒนา โดย 
ความหมายจากรูปศัพท จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิดความเจริญเติบโตงอกงาม 
และดีขึ ้นจนเปนที่พึงพอใจ ความหมายดังกลาวนี้ เปนที่มาของความหมายในภาษาไทยและเปน 
แนวทางในการกำหนดความหมายอื่น ๆ โดยทั่วไป คือ การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิดคุณภาพ 
ดีขึ้นกวาเดิม ตามนัยความหมายนี้ นับวาเปนความหมายที่รูจักกันโดยทั่วไป เพราะนำมาใชมากกวา 
ความหมายอ่ืน ๆ แมวาจะไมเปนท่ียอมรับของนักวิชาการก็ตาม2

๓ 
ความหมายของการพัฒนาช ุมชนว า การพัฒนาช ุมชน หมายถึง กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงใหประชาชนสามารถดำเนินการ โดยอาศัย ศักยภาพดานตางๆ ที่มีอยูตอบสนองความ

 
๑ ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, พ ิมพคร ั ้งท ี ่  ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หนา ๘๒๗. 
๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๒๒. 
๓ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งที ่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 

๒๕๕๗), หนา ๒. 



๘ 

ตองการของตนเองไดในทุกดานที่จำเปนตอการดำรงชีวิต โดยการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อให
อำนาจในการตอรองและมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน3

๔  
 
ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิด ความหมายของการพัฒนา 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน  
(๒๕๕๖, หนา ๘๒๗) 

คำวา พัฒนา ในภาษาไทย มาจาก วฑฺฒน ในภาษาบาลี และ 
วรธน ในภาษาสันสกฤต แปลวา ความเจริญหรือจำเริญ ไดแก 

 เติบโต งอกงาม มากข้ึน หรือสมบูรณ 

สนธยา พลศรี 
(๒๕๕๗, หนา ๒) 

การพัฒนา โดย ความหมายจากรูปศัพท จึงหมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเกิดความเจริญเติบโตงอกงาม และ
ดีขึ้นจนเปนที่พึงพอใจเพราะนำมาใชมากกวา ความหมายอื่น ๆ 
แมวาจะไมเปนท่ียอมรับของนักวิชาการก็ตาม 

พรสวรรค เนลสัน ฮออดสัน 
(๒๕๕๐, หนา ๓๒) 

การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการเปลี ่ยนแปลงให
ประชาชนสามารถดำเนินการ โดยอาศัย ศักยภาพดานตางๆ ท่ี
มีอยูตอบสนองความตองการของตนเองไดในทุกดานที่จำเปน
ตอการดำรงชีว ิต โดยการมีสวนรวมของประชาชนเพื ่อให
อำนาจในการตอรองและมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

 
๒.๑.๒ แนวคิดการพัฒนา 
แนวความคิดท่ีเกี่ยวกับ “การพัฒนา” เริ่มมีมาตั้งแตอดีตกาล ดวยการที่มนุษยเปนสัตว

สังคมดำรงชีวิตดวยการอยูรวมกันเปนกลุมเปนสังคมแลวมีการคัดเลือกผูนำ เพื่อดำเนินการพัฒนา
กลุมของตนเองเพื่อการอยูรอดของเผาพันธุ อันเปนการปฏิบัติสืบตอกันมา กระทั่งถึงปจจุบันก็ยังคง
ตองมีการพัฒนากันอยู ตลอดไป นับตั ้งแตสิ ้นสุดสงครามโลกครั ้งที ่สองเปนตนมา การกำหนด
แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาก็ไดรับอิทธิพลทางความคิดจากสำนักคิดตาง ๆ เปนจำนวนมาก ดวย
เหตุดังกลาวคำวาการพัฒนาจึงไดกลายเปนคำที่นิยมใชกันอยางแพรหลายทั่วโลก เพราะจากการท่ี
ประเทศตาง ๆ ตองประสบกับปญหาจากสงครามจึงจำเปนที่จะตองแสวงหาแนวทางและวิธีการเพ่ือ
ดำเนินการปรับปรุงฟนฟูแกไขสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในประเทศของตนเอง จึงทำให
มีการนำคำวาการพัฒนาไปใชในหลายรูปแบบ กวางขวางและแพรหลาย เชนการ พัฒนาเศรษฐกิจ 
การพัฒนาสังคม การพัฒนาการเมืองและการพัฒนาดานอื่น ๆ เปนตน ดังนั้นการนำคำวาการพัฒนา

 
๔ พรสวรรค เนลสัน ฮออดสัน, "บทบาทขององคการบริหารสวนตำบลในการสงเสริมการพัฒนา

องคกรชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตำบลปลาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด", สารนิพนธ
ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๓๒. 



๙ 

ไปใช ก็จะมีความหมายแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคที่นำไปใช โดยเนื้อหาในบทนี้เปนการ
กลาวถึงพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ซึ่งประกอบไปดวย ความเปนมาของการพัฒนา 
ความหมายของการพัฒนาลักษณะของการพัฒนา แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาพัฒนาการของการ 

พัฒนาในสังคมไทย การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ความสำคัญของการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา  คําวา “พัฒนา” เกิดขึ้นและนํามาใชครั้งแรก
ในคริสตศตวรรษที่ ๑๙ โดยนักเศรษฐศาสตรไดนํามาใชเรียกการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในยุโรป ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใชแรงงานคนและสัตวมาเปนพลังงานจาก
เทคโนโลยีเชน เครื่องจักร เครื่องยนตตางๆ อาชีพของคนในสังคมเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเปนการ
ประกอบอาชีพทางดานอุตสาหกรรมวิถีการผลิตเปลี่ยนจากเพื่อการยังชีพเปน วิถีการผลิตเพื่อการคา 
ท่ีอยูอาศัยเปลี่ยนจากชนบทเปนเมืองสิ่งแวดลอมเปลี่ยนจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติเปนสิ่งแวดลอม
ที่มนุษยสรางขึ้น หลังจากนั้น คําวาพัฒนาก็ไดแพรกระจายออกไปทั่วโลก โดยมุงเนนการกระทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสูอีกสภาพหนึ่งที่ดีกวาเดิมอยางเปนระบบการพัฒนาเปน
แนวคิดที ่มีรากฐานมาจากความสนใจ ซึ ่งเกิดขึ้นจากการสังเกต ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลง
ทางดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอธิบายไวอยางชัดเจนวาสังคมและ วัฒนธรรมของมนุษยชาติมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดวยสาเหตุตางๆ ไมวาจะเปนคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ (Physical Environment) การเปลี ่ยนแปลงทางดานประชากร (Population Change) 
การอยูโดดเดี่ยวและการติดตอกัน (Isolation and Contact) โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม 
(Social and Cultural structure)  ร ะด ั บ ขอ ง คว าม ร ู  แ ล ะ  เ ทค โ น โ ล ย ี ( Knowledge and 
Technology)  

สำนักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน ไดกลาวถึงอธิบายถึงหลักการพัฒนาชุมชน โดย 
แยกเปนประเด็นไวดังนี4้๕ 

๑. ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนนั้น  
ประการแรก ตั้งอยูบนรากฐานอันมั่นคงแหํงความศรัทธาในตัวคนวาเปนทรัพยากรที่มี 

ความหมายและสำคัญท่ีสุด มนุษยทุกคนมีความสามารถ  
ประการที่สอง การพัฒนาชุมชน ก็คือ ความศรัทธาในเรื ่องความยุติธรรมของสังคม 

(Social Justice) การมุงขจัดความขัดแยงและความเหลื่อมล้ำต่ำสูงที่เห็นไดชัดในหมูมวลชนนั้น เปน
เรื่องท่ี อารยะสังคมพึงยึดม่ัน  

ประการสุดทาย ความไมรู ความดื้อดึง และการใชกาลังบังคับเปนอุปสรรคท่ีสาคัญยิ่งตอ 
ความสำเร็จของการพัฒนา และความเจริญรุดหนาจะเกิดขึ้นไดก็ดวยวิธีการใหการศึกษาเทานั้น การ
ให การศึกษาและใหโอกาสจะชวยดึงพลังซอนเรนในตัวคนออกมาใชใหเปนประโยชนตอสวนรวม และ
การ พัฒนาจะมีประสิทธิภาพไดก็จะตองยึดหลักการรวมกลุมและการทำงานกับกลุมเพราะมนษุยเรา
เปนสัตวสังคม การอยูรวมกันเปนกลุมและทำงานรวมกันเปนกลุมจะชวยใหคนไดเจริญเติมโตโดยเร็ว
ท่ีสุด  

 
๕ สำนักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน, คูมือการดำเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุนที่ ๖๕/๒, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัทประชาชนจํากัด, ๒๕๕๕), หนา ๑-๕. 



๑๐ 

๒. หลักยึดในการพัฒนาชุมชน คือหลักท่ีนักพัฒนาชุมชนควนยึดม่ันในการพัฒนาชุมชน
คือ                   

๒.๑ ยึดหลักความมีศักดิ ์ศรี และศักยภาพของประชาชน และเปดโอกาสให
ประชาชนใช ศักยภาพที่มีอยูใหมากที่สุด นักพัฒนาตองเชื่อมั่นวาประชาชนนั้นมีศักยภาพที่จะใช
ความรู ความสามารถท่ีจะปรับปรุงพัฒนาตนเองได จึงตองใหโอกาสประชาชนในการคิด วางแผน เพ่ือ 
แกปญหาชุมชนดวยตัวของเขาเอง นักพัฒนาควรเปนผูกระตุนแนะนำ สงเสริม 

๒.๒ ยึดหลักการพึ่งตนเองของประชาชน นักพัฒนาตองยึดมั่นเปนหลักการสำคัญ 
วา ตองสนับสนุนใหประชาชนพึ่งตนเองได โดยการสรางพลังชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน สวนรัฐบาลจะ
ชวยเหลือ สนับสนุนอยูเบื้องหลัง และชวยเหลือในสวนท่ีเกินขีดความสามารถของประชาชน  

๒.๓ ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนรวมคิด 
ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ที่ทำใน
ชุมชน เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมอยางแทจริงในการดำเนินงาน อันเปนการปลูกฝงจิตสานึกใน
เรื่อง ความเปนเจาของโครงการ หรือกิจกรรม 

๒.๔ ยึดหลักประชาธิปไตย ในการทำงานพัฒนาชุมชนจะตองเริ ่มดวยการพูดคุย 
ประชุม ปรึกษาหารือรวมกัน คิดรวมกัน ตัดสินใจ และทำรวมกัน รวมถึงรับผิดชอบรวมกันภายใต
ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย  

๓. หลักการดำเนินงานพัฒนาชุมชน คือหลักการในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ๑๐ 
ประการ คือ      

๓.๑ ตองสอดคลองกับความตองการท่ีแทจริงของประชาชน  
๓.๒ ตองเปนโครงการเอนกประสงคท่ีชวยแกปญหาไดหลายดาน  
๓.๓ ตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปพรอม ๆ กับการดำเนินงาน  
๓.๔ ตองใหประชาชนมีสวนรวมอยางเต็มท่ี  
๓.๕ ตองแสวงหาและพัฒนาใหเกิดผูนำในทองถ่ิน       
๓.๖ ตองยอมรับใหโอกาสสตรี และเยาวชนมีสวนรวมในโครงการ  
๓.๗ รัฐตองเตรียมจัดบริการใหการสนับสนุน  
๓.๘ ตองวางแผนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพทุกระดับ  
๓.๙ สนับสนุนใหองคกรเอกชน อาสาสมัครตางๆ เขามีสวนรวม 
๓.๑๐ ตองมีการวางแผนใหสอดคลองกับความเจริญในระดับชาติดวย5

๖    
๔. กระบวนการทำงานพัฒนาชุมชน การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเปนงานที่ตองทำอยาง

ตอเนื่องเปนกระบวนการ ดังนี้ 
๔.๑ การศึกษาชุมชน เปนการเสาะแสวงหาขอมูลตาง ๆ ในชุมชน เชน ขอมูลดาน 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสภาพความเปนอยูของคนในชุมชน เพ่ือทราบปญหาและ 
ความตองการของชุมชนที่แทจริง วิธีการในการศึกษาชุมชนอาจตองใชหลายวิธีประกอบกัน ทั้งการ 
สัมภาษณ การสังเกต การสำรวจ และการศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ ท่ีมีอยูในชุมชนดวย เพ่ือใหได 

 
๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑-๕. 



๑๑ 

ขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด กลวิธีที่สาคัญที่นักพัฒนาตองใชในขั้นตอนนี้ คือ การสราง 
ความสัมพันธกับคนในชุมชน เพราะถาหากปราศจากสัมพันธภาพที่ดีระหวางพัฒนากรกับชาวบาน
แลวเปนการยากที่จะไดรูและเขาใจปญหาความตองการจริงๆ ของชาวบาน ความสัมพันธอันดี จนถึง
ข้ัน ความสนิทสนมรักใคร ศรัทธา จึงเปนสิ่งท่ีจำเปนท่ีจะตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนกับคนในชุมชน  

๔.๒ การใหการศึกษาแกชุมชน เปนการสนทนา วิเคราะหปญหารวมกับประชาชน
เปน การนำขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากขั้นตอนการศึกษาชุมชน มาวิเคราะหถึงปญหาความตองการและ 
สภาพท่ีเปนจริง ผลกระทบ ความรุนแรง และความเสียหายตอชุมชนกลวิธีที่สาคัญในขั้นตอนนี้ คือ 
การกระตุน ใหประชาชนไดรูเขาใจ และตระหนักในปญหาของชุมชน ซึ่งในปจจุบันก็คือ การจัดเวที
ประชาคม เพ่ือคนหาปญหารวมกันของชุมชน  

๔.๓ การวางแผน/โครงการ เปนขั้นตอนใหประชาชนรวมตัดสินใจ และกำหนด
โครงการเปนการนำเอาปญหาที่ประชาชนตระหนัก และยอมรับวาเปนปญหาของชุมชนมารวมกัน  
หาสาเหตุ แนวทางแกไข และจัดลำดับความสำคัญของปญหา และใหประชาชนเปนผูตัดสินใจที่ จะ
แกไขภายใตขีดความสามารถของประชาชน และการแสวงหาความชวยเหลือจากภายนอก กลวิธีท่ี
สาคัญในขั้นตอนนี้ คือ การใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการแกไขปญหา วิธีการวางแผน การเขียน
โครงการ โดยใชเทคนิค การวางแผนแบบใหประชาชนมีสวนรวม  

๔.๔ การดำเนินงานตามแผนและโครงการ โดยมีผูรับผิดชอบในการดำเนินการตาม 
แผนและโครงการที่ไดตกลงกันไว กลวิธีที่สาคัญในขั้นตอนนี้ คือ การเปนผูชวยเหลือสนับสนุนใน ๒ 
ลักษณะ คือ   

๑) เปนผูปฏิบัติงานทางวิชาการ เชน แนะนาการปฏิบัติงาน ใหคำปรึกษาหารือ
ใน การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  

๒) เปนผูสงเสริมใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  
๔.๕ การติดตามประเมินผล เปนการติดตามความกาวหนาของงานที ่กำลัง

ดำเนินการตาม โครงการ เพ่ือการปรับปรุงแกไขปญหา อุปสรรคท่ีพบไดอยางทันทวงที กลวิธีท่ีสำคัญ
ในขั้นตอนนี้ คือ การติดตามดูแลการทำงานที่ประชาชนทำ เพื่อทราบผลความกาวหนาและปญหา
อุปสรรคแลวนำผลการปฏิบัติงานตามโครงการ หรือกิจกรรมไปเผยแพรเพื่อใหผูเกี่ยวของไดทราบ 
สามารถกระทำไดโดย  

๑) แนะนำใหผูนำทองถิ่นหรือชาวบาน ติดตามผลและรายงานผลดวยตนเอง 
เชน รายงานดวยวาจา รายงานเปนลายลักษณอักษร การจัดนิทรรศการ เปนตน  

๒) พัฒนากรเปนผูรายงานผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง เชน รายงานดวยวาจา
ตอผูบังคับบัญชาและผูเก่ียวของ เสนอผลการปฏิบัติงานตอท่ีประชุม ทำบันทึกรายงานตามแบบฟอรม
ตางๆ ของทางราชการ6

๗ 
 
 
 

 
๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑-๕. 



๑๒ 

นอกจากนี้ยังไดสรุปแนวคิดตางๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาไวดังนี ้
๑) แนวคิดแบบวิวัฒนาการ เปนการนําการพัฒนามาใชเพื่ออธิบายประวัติศาสตรของ

มนุษยที่เคลื่อนยายจากภาวะหนึ่งไปสูอีกภาวะหนึ่งที่สูงกวา ทําใหมนุษยมีความกาวหนาในดานตางๆ 
มากขึ้น เชน มีชีวิตที่อุดมสมบูรณขึ้น รํารวยมากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น มีความแตกตางกันมากขึ้นเปน
ตน การพัฒนาในแนวคิดนี้จึงมีความหมายใกลเคียงกับคําวา ความกาวหนามาก 

๒) แนวคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เปนแนวความคิดที่เกิดขึ้น ในคริสตศตวรรษ
ที่ ๒๐เนื่องจากมีความเปนกลางมากกวาการพัฒนา ไมเกี่ยวของกับอดีตหรืออนาคตอันรุงโรจนแต
สนใจศึกษาการเปลี ่ยนแปลงของปรากฏการณทางสังคม เชน การแบงชนชั ้นทางสังคมเปนตน  
การเปลี่ยนแปลงอาจมีลักษณะเปนการปฏิรูป คือ เฉพาะในโครงสรางใดโครงสรางหนึ่ง และเปนการ
ปฏิวัติคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางท้ังหมดของสังคม  

๓) แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตรนักเศรษฐศาสตรการพัฒนาไปใชจําแนก ประเทศ
ตางๆ ตามเกณฑที ่กําหนด เชน รายไดประชาชาติการรูหนังสือ การมีงานทํา เปนตน ออกเปน 
ประเทศพัฒนาแลว ประเทศกําลังพัฒนา และประเทศดอยพัฒนา การพัฒนาใน แนวความคิดนี้จึงมี
ความหมายใกลเคียงกับคําวา ความเปนอุตสาหกรรม ความทันสมัย และการ เจริญเติบโตมาก 

๔) แนวความคิดแบบการปฏิบัติการทางสังคม เปนแนวความคิดที่เกิดจากรัฐบาลของ
ประเทศ    ตางๆ พยายามปรับปรุงแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปของการวางแผน
ปฏิบัติการ เชน การปฏิรูปที่ดิน การสหกรณการพัฒนาชนบท เปนตน และเรียกวิธีการนี้วา การ
พัฒนา 

๕) แนวความคิดแบบความขัดแยงทางสังคม เปนแนวความคิดของการพัฒนาประเทศ
ดวยระบอบสังคมนิยม ที่นําทฤษฎีความขัดแยงมาใชเปนแนวทางในการ เปลี่ยนแปลงโครงสรางและ
ระบบสังคม โดยถือวาการนําระบอบสังคมนิยมเขามาใชแทนระบบท่ีใชอยูเดิมเปนการพัฒนา 7

๘                                         
ในขณะที่ไดใหความหมายของการพัฒนาที่นาจะสงผลตอคนสวนใหญใน ๓ ลักษณะ

ดวยกัน คือ8

๙ 
๑) การพัฒนา หมายถึง ความกาวหนา ซ่ึงถาเปนเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกวา ความเจริญทาง

เศรษฐกิจ ถาเปนดานสังคมก็เปนเรื่องของความมีเหตุผล ตลอดจนระบบและกลไกซึ่งเอื้ออํานวยให
สามารถใชเหตุผลเปนหลักในการตัดสินใจ และลดความขัดแยงโดยสันติวิธีเรื่องความกาวหนานี้ได
กลายเปนเรื่องที่ไดรับความเอาใจใสกันมาก และมีคนสวนหนึ่งเห็นวา การพัฒนานั้น หมายถึง เรื่อง
ของความกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางเดียว ซึ่งตามทัศนะของการพัฒนาโดยทั่วไปนั้น ควรหมายถึง 
เรื่องความกาวหนาทางสังคมดวยไมเฉพาะแตความกาวหนาทางเศรษฐกิจเทานั้น 

๒) การพัฒนา หมายถึง ความมั่นคง ถาในทางเศรษฐกิจเราตองการหระบบเศรษฐกิจ
เปนระบบที่มั่นคงมีเสถียรภาพ ไมมีปญหาเงินเฟอ เงินฝด ในทางสังคมก็เชนกันเราตองการเห็นความ
มั ่นคงทางสังคมเปนสังคมที ่สงบสุข สังคมที ่สามารถปรับตัวเองใหสอดคลองกับสถานการณท่ี

 
๘ สนธยา พลศรี, แนวคิดตางๆ ที่เกี ่ยวกับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สิริลักษณการพิมพ, 

๒๕๔๗), หนา ๗. 
๙ โฆสิต ปนเปยมรัชฎ, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

, ๒๕๕๗, หนา ๒๕๖. 



๑๓ 

เปลี่ยนแปลงไปไดโดยปราศจากความรุนแรง ความมั่นคงจึงเปนเรื่องใหญ และในการพัฒนาก็ตอง
คิดถึงเรื่องนี้ดวย 

๓) การพัฒนา หมายถึง ความกาวหนาและความมั่นคง การพัฒนายังควรหมายถึงความ
เปนธรรมอีกดวย โดยเฉพาะความเปนธรรมในลักษณะท่ีวาประชาชนทุกคนท่ีเปนสมาชิกของสังคมได
เขามีสวนรวม และไดรับผลตอบแทนจากการที่มีสวนในการพัฒนาตามควร ดังนั้นการพัฒนาที่เรา
ตองการจึงควรเปนการพัฒนาในรูปแบบท่ีชวยสรางความเปนธรรมดวย 

กลาวโดยสรุปวา การพัฒนา คือ การสรางสรรคความเจริญกาวหนาจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เปนการเปลี่ยนแปลงสภาวการณของสังคมจากระดับหนึ่งไปสูอีกระดับ
หนึ่งท่ีมีคุณคาเพ่ิมข้ึน และตองการมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

การพัฒนาชุมชน คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะและคุณคำของชุมชนโดยมีการวางแผน                   
การพัฒนาชุมชนจึงเปนท้ังวิธีการ กระบวนการ โครงการ หรือแผนงาน ท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือสงเสริมความ
เปนอยูของประชาชนในดานตงๆ ใหดีขึ้น โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย ทั้งนี้ เพื่อใหไดมา  
ซึ่งการตอบสนองความจำเปนขั้นพื้นฐานของประชาชนในชุมชนนั่นเอง ดังนั้น การพัฒนาชุมชนท่ี
ประสบความสำเร็จ จึงมิไดขึ้นอยูกับผลสำเร็จในทางวัตถุเทานั้น หากแตขึ้นอยูกับความสำเร็จในการ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางทัศนคติ ทักษะ ความรู และความสามารถของประชาชนเปนสำคัญ
9

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
๑๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๕๖. 



๑๔ 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดการพัฒนา 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สำนักเสริมสรางความเขมแข็ง
ชุมชน, (๒๕๕๕, หนา ๑-๕) 

๑. ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน 
๒. หลักยึดในการพัฒนาชุมชน 
๓. หลักการดำเนินงานพัฒนาชุมชน 
๔. กระบวนการทำงานพัฒนาชุมชน 

สนธยา พลศรี 
(๒๕๔๗, หนา ๗) 

๑. แนวคิดแบบวิวัฒนาการ 
๒. แนวคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
๓. แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตรนักเศรษฐศาสตรการ

พัฒนาไปใชจําแนก 
๔. แนวความคิดแบบการปฏิบัติการทางสังคม 
๕. แนวความคิดแบบความขัดแยงทางสังคม 

โฆสิต ปนเปยมรัชฎ 
(๒๕๕๗, หนา ๒๕๖) 
  

๑. การพัฒนา หมายถึง ความกาวหนา ซึ ่งถาเปนเรื ่อง
เศรษฐกิจก็เรียกวา ความเจริญทางเศรษฐกิจ 

๒. การพัฒนา หมายถึง ความมั่นคง ถาในทางเศรษฐกิจ
เราตองการใหระบบเศรษฐกิจเปนระบบที ่มั ่นคงมี
เสถียรภาพ 

               
๒.๑.๓ แนวคิดหลักเกี่ยวกับการพัฒนา 

             การพัฒนาเปนวาทกรรมอยางหนึ่ง (A Discourse) ซึ่งไดรับความสนใจจาก นักวิชาการ
อยาง กวางขวาง โดยมีการศึกษา วิจัย วิเคราะห และวิพากษวิจารณในหลาย ขณะเดียวกันการ 
พัฒนาเปนกระบวนการ (Process) ที่ไดรับการตีคาในระดับสูงสงผลใหสิ่งที่ตรงกันขามกับ กระบวน 
การนี้ไมไดรับการตีคากลาย เปน “ความดอยพัฒนา” สิ่งที่ตรงกันขามกับแนวคิด “การพัฒนา”  
ท่ีอาจมีคุณคาสูงยิ่งยากท่ีจะประเมินคุณคา หลายอยาง เชน ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน แต เพราะการ
พัฒนาเปนกระบวนการที่สัมพันธกับคานิยมสมัยใหม สิ่งที่ตรงขามกับความสมัยใหมจึง ไดรับการ
ประเมินคาในระดับตางๆ หรืออาจจะไมมี คาควรแกการศึกษาและใชประโยชนเลยก็ได ซ่ึงการพัฒนา
ไมวาจะในระดับใดก็ตามมีแนวคิดท่ีสําคัญ ๕ ประการ คือ                      
                ๑) การพัฒนาเปนกระบวนการ (Process) การพัฒนาเปนกระบวนการศึกษา วิเคราะห 
ปญหา และความตองการของมนุษย รวมทั้ง ศึกษาแนวทางในการแกปญหาและความตองการของ
มนุษยทุกดานอยางเปนบูรณาการและอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะเริ่มตนตั้งแตระดับ ครอบครัว 
ชุมชน และระดับประเทศชาติในท่ีสุด  
                 ๒) การพัฒนาเปนวิธีการ (Method) การพัฒนาประกอบดวยวิธีการในการจัดการ
ระบบทรัพยากรตางๆ และทักษะที่จําเปน สําหรับการดําเนินการ เพื่อใหการพัฒนามีความตอเนื่อง 



๑๕ 

วิธีการพัฒนานี้รวมเอา การสรางองคการพัฒนา และเสริมสรางทักษะและความรูของประชาชนใน 
สังคมโดยผาน กระบวนการเรียนรูรวมกันในแตละทองถ่ิน  
                 ๓) การพัฒนาคือการเคลื่อนไหว (Movement) การพัฒนามีลักษณะเคลื่อนไหวไม 
หยุดนิ่งอยูกับท่ีการพัฒนาจึงมีความเก่ียวของกับการระดมความ รวมมือทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การระดมความรวมมือจากกลุมบุคคลที่เปนเปาหมายของการพัฒนา ซึ่งเปนกลุมบุคคลดอยโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็นสะทอนปญหาความตองการรวมตัวและตระหนักรูถึงปญหาความตองการ
พื้นฐานรวมกันรวมทั้งรวมกันคิดและแกปญหาตางๆ เหลานั้น ขณะเดียวกันการพัฒนา ก็มีความ
จําเปนที ่จะใหกลุมบุคคลภายใตโครงการพัฒนาตางๆ เขาใจบริบท ทางสังคมวัฒนธรรมและ 
สิ่งแวดลอมของตนรวมท้ังปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนกลุม บุคคลจะตองมีการ กระตุน
ใหเกิดการเรียนรูเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและทัศนคติไปในทางกาวหนา และสรางสรรคและ พัฒนา
ทักษะความรูท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาดวย  
                ๔) การพัฒนาคือการจัดทําโครงการหรือโปรแกรม (Project or Program) โครงการ 
หรือโปรแกรม เปนการปฏิบัติการอยางหนึ ่งของการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาตางๆ ทําให
วัตถุประสงคของการพัฒนาเปนจริงขึ้นมาได โครงการพัฒนาที่ไดรับผลสําเร็จจะตองไดรับความ 
รวมมือจากบุคคลกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมเปาหมายของการพัฒนา ซึ ่งเปนกลุมบุคคลที ่เปน 
เปาหมายของการพัฒนาประกอบดวยบุคคลทุกระดับชั้น นับตั้งแตกลุมผูนํา กลุมผูปฏิบัติงานดาน
ตางๆ จนถึงกลุมรักษาความสะอาดและรักษา ความสงบเรียบรอยในองคการ  
                 ๕) การพัฒนาคือการใหโอกาส (Opportunity) การใหโอกาสแกบุคคล ในการพัฒนา 
ชีวิต สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมเปนสิ่งท่ีจําเปน คนท่ีจะไดรับโอกาสมากยิ่งข้ึน คือคนยากจน หรือ 
คนดอยโอกาส ยิ่งดอยโอกาสมากที่สุดยิ่งควรไดรับโอกาสมากขึ้นเทานั้น ซ่ึงจะ ชวยในการไดรับสิทธิ
มากข้ึนในเรื่องความยุติธรรมทางสังคมและการพัฒนาคุณภาพของคน10

๑๑ 
                 แนวคิดและกระบวนทัศนใหมเกี่ยวกับการพัฒนา (New Development Paradigm)              
กระบวนทรรศน (Paradigm) หมายถึง “ทรรศนะพื้นฐานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย อยางอัน
กําหนดแบบแผนการคิดและการปฏิบัต ิในประชาคมหนึ ่งๆ เมื ่อใดทรรศนะพื ้นฐานดังกลาว
เปล ี ่ยนแปลงจะท ําใหแบบแผนการค ิดและการปฏ ิบ ัต ิท ี ่ เก ี ่ ยวของเปล ี ่ยนแปลงไปดวย 
(ParadigmShift)” เรื่องราวเก่ียวกับการพัฒนาและความหมายของการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนทัศนท่ีเต็มไปดวยความขัดแยงและเกิดวิวาทะในการชวงชิงอํานาจในการนิยามความหมายมา 
ตั้งแตการเริ ่มกอกําเนิดของทฤษฎีแรกแหงการพัฒนา (The First Theory of Development) ใน
สมัยของประธานาธิบดี Harry Trueman ของจักรวรรดินิยมอเมริกาภายหลังจากการยุติลงของ
สงครามโลกครั้งที่สอง ตามมาดวยการตอสูระหวางสนองลัทธิคือ เสรีนิยมและสังคมนิยม รวมท้ัง
นโยบายสี่เปาหมาย (Point Four Programme) เพื่อถวงดุลอํานาจ ชวงชิงและครอบงําประเทศ
ออนแอใหเปนฐานกําลังในการตอสูกับปฏิปกษสงครามระหวางลัทธิไดดําเนินติดตอกันมาจนกระท่ัง
เกิดการลมสลายของลัทธิสังคมนิยมโซเวียต รวมทั้งการเปลี่ยนทาทีแนวทาง และนโยบายทางการ
เมืองของพันธมิตรหลายๆ ประเทศ การลมสลายของลัทธิเศรษฐกิจการเมืองของประเทศที ่เปน

 
๑๑ ชัยรัตน เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: วิภาษา, ๒๕๔๒), หนา ๗. 



๑๖ 

ปฏ ิปกษท ําให เก ิดการแพรกระจายและขยายต ัวของแนวค ิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก  
(Main StreamEconomy) ประเทศบริเวณและกึ่งบริวารซึ่งเปรียบเสมือนประเทศอาณานิคมยุคใหม 
(New Colony) ของจักรวรรดินิยมอเมริกา ไดนําเอาแนวคิดแบบเศรษฐศาสตรกระแสหลัก รวมท้ัง
แนวคิดแบบปฏิฐานนิยมไปกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศจนประจักษตอมาวา แนวคิดดัง
กลาวหาไดสอดคลองกับวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิต (Mode of Living) ของผูคนสวนใหญใน
สังคมของตนแมแตนอยโดยแนวคิดดังกลาวไดกอใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลอยางไร
ขอบเขต รวมทั ้งเปนสาเหตุให เก ิดการทำลายลางระบบนิเวศ ระบบศีลธรรม ว ัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางไมยั้งคิด จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทรรศนใหม 
รวมท้ังการกอกําเนิดของกระบวนทรรศนใหมในการพัฒนาข้ึน11

๑๒ 
                กลาวไดวาการที่จะทำความเขาใจความหมาย ลักษณะและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
นั้นจำเปนจะตอตระหนักในความจริงท่ีวา การพัฒนาเปนแนวคิดเชิงปทัสถาน การกำหนดความหมาย
ทิศทางและแนวทางของการพัฒนานั้น ยอมจะแตกตางกันไปตามคานิยมและความเชื่อพื้นฐานหรือ
อุดมการณของสังคมและกาลเวลา ดังนั้นแนวทางการพัฒนาของประเทศท่ีมีความยึดม่ันในอุดมการณ
ทุนนิยมจึงอาจจะแตกตางจากประเทศอุดมการณสังคมนิยมและเนื่องจากปทัสถานที่มองเห็นวาเปน
สิ่งที่ปรารถนาเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา ความหมาย แนวคิดและแนวทางการพัฒนาอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลเวลาดวยเชนกัน 
                สรุปไดวา การพัฒนาคือกระบวนการแปรเปลี่ยนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดี
ข้ึน และสอดคลองสัมพันธกับคานิยมสมัยใหมท่ีมุงเนนประสิทธิภาพและการใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยการพัฒนามีลักษณะเปนท้ังกระบวนการวิธีการเคลื่อนไหวการจัดทําโปรแกรมรวมถึงการใหโอกาส
ดวย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๒ จิตรกร โพธิ ์งาม, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, [ออนไลน], แหลงที ่มา: http: //www. 

lecture.cs.buu.ac.th [๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 



๑๗ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดหลักเก่ียวกับการพัฒนา 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ชัยรัตน เจริญสินโอฬาร 
 (๒๕๔๒, หนา ๗) 

๑. การพัฒนาเปนกระบวนการ (Process) 
๒. การพัฒนาเปนวิธีการ (Method 
๓. ก า ร พ ั ฒ น า ค ื อ ก า ร เ ค ล ื ่ อ น ไ ห ว 
(Movement) 

๔. การพ ัฒนาค ือการจ ัดท ํ าโครงการหรือ
โปรแกรม (Project or Program) 

๕. การพัฒนาคือการใหโอกาส (Opportunity) 
จิตรกร โพธิ์งาม 
(๒๕๕๘, หนา ๕๗) 
 
 
 
 
 
  

แนวคิดและกระบวนทัศนใหมเกี ่ยวกับการ
พ ั ฒ น า  ( New Development Paradigm)              
ก ร ะ บ ว น ท ร ร ศ น   ( Paradigm)  ห ม า ย ถึ ง 
“ทรรศนะพื้นฐานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย 
อยางอันกําหนดแบบแผนการคิดและการปฏิบัติ
ในประชาคมหนึ ่งๆ เมื ่อใดทรรศนะพื ้นฐาน
ดังกลาวเปลี่ยนแปลงจะทําใหแบบแผนการคิด
และการปฏิบัติท่ีเก่ียวของเปลี่ยนแปลงไปดวย 
 

 

               ๒.๑.๔ ความสําคัญของการพัฒนา  
                การพัฒนา (Development) นั้นมีความสําคัญและเก่ียวของกับทุกๆคน อีกท้ังมีบทบาท
ที่สําคัญมากในทุกๆประเทศไมวาจะเปนประเทศขนาดเล็ก ขนาดใหญ เปนชาติที่มีความออนแอทาง
เศรษฐกิจและการเมืองหรือประเทศมหาอํานาจก็ตาม การพัฒนามีความจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะ
ประเทศที่ดอยพัฒนาแลว การพัฒนาจะเปนบทบาทสําคัญยิ่งในการแกไขปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
(Economic Crisis)  เชน  ภาวะเง ินเฟอ ( Inflation)  การถดถอยทางเศรษฐก ิจ (Economic 
Recession) และการวางงาน (Unemployment) 
                การพัฒนาเปนคําที่ใชกันกวางขวาง และโดยทั่วไปทําใหความหมายแตกตางกันออกไป
แลวผูใชจะใหความหมาย การพัฒนาเนนไปในเรื่องใดบาง จากความหมายตางๆ ที่ นักวิชาการหลาย
ทานใหความหมายนั้น สรุปแลวจะครอบคลุมและมุงไปยังเศรษฐกิจ (Economics),สังคม(Sociology), 
มานุษยวิทยา (Humanity) การวางแผน (Planning)12

๑๓ 
                 สืบเนื่องจากสภาพธรรมชาติที่มนุษยเปนสัตวสังคม หมายถึง มนุษยโดยธรรมชาติยอม
อยูรวมกันเปนกลุม ไมอยูอยางโดยเดี่ยว แตมีขอยกเวนที่มนุษยอยูโดดเดี่ยวตามลําพัง เชน ษี  
การอยูรวมกันเปนกลุมของมนุษยอาจมีไดหลายลักษณะและเรียกตางกัน เปนตนวา ครอบครัว 

 
๑๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๘. 



๑๘ 

(Family) เผาพันธุ (Tribe) ชุมชน (Community) สังคม (Society) และประเทศ (Country) และเม่ือ
มนุษยอยูรวมกันเปนกลุมยอมเปน ธรรมชาติอีกที่ในแตละกลุมจะตองมี “ผูนํากลุม” และ “ผูตาม” 
คือ ประชาชนหรือคนในกลุม รวมทั้งมี“การควบคุมดูแลกันภายในกลุม”หรือ“การจัดระเบียบภายใน
กลุม”ซึ่งอาจเรียกวา การบริหารหรือการพัฒนาภายใน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย และ
ความสุข และในบางกรณีการควบคุมดูแลอาจเกี ่ยวของกับภายนอกดวย เชน กรณีการติดตอ 
ประสานงาน การตอสูหรือการทําสงครามกับกลุมอื่น สภาพเชนนี้ไดมีวิวัฒนาการตลอดมา โดยผูนํา 
กลุมขนาดใหญ เชน ในระดับประเทศอาจเรียกวา “นักบริหาร” หรือ “ผูบริหาร”  ขณะที่การ
ควบคุมดูแลหรือการจัดระเบียบนั้น เรียกวา การบริหาร ที่กลาวมานี้เปนมุมมองในแงของนักบริหาร 
แตถาในมุมมองของนักพัฒนา อาจเรียกผูบริหารและการบริหารนั้นวา นักพัฒนาและการพัฒนา
ตามลําดับ ดวยเหตุผลเชนนี้มนุษยจึงไมอาจหลีกเลี่ยงจากการพัฒนาไดงาย และทําใหกลาวไดอยาง
ม่ันใจวา “ท่ีใดมีกลุมท่ีนั่นยอมมีการพัฒนา” 
                 ในมุมมองของนักพัฒนา สภาพของกลุมในยุคเริ่มแรกซ่ึงธรรมชาติและทรัพยากรธรรม 
ชาติอุดมสมบูรณอิทธิพลของธรรมชาติจะมีตอมนุษยทีรวมกันอยูในกลุมมาก โดยการดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพของมนุษยจะอยูใกลชิดกับธรรมชาติอีกทั้งธรรมชาติและผูนําเปนตัวกําหนดแนว
ทางการพัฒนา ซ่ึงครอบคลุมวิธีการประกอบอาชีพดวยลักษณะการพัฒนาและการประกอบอาชีพใน
ยุคนั้นไมซับซอนและจํานวนประชากรก็มีไมมากตอมาเมื่อจํานวนมนุษยที ่รวมตัวกันอยูในกลุมมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหกลุมมีขนาดใหญขึ้น เปลี่ยนเปนชุมชน และเปนประเทศ ในเวลาเดียวกัน 
ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรม ผูนําและผูตาม คือ ประชาชนพยายามเอาชนะธรรมชาติไดใชภูมิ
ปญญาชาวบาน (Folk wisdom) และ การลองผิดลองถูก (Trial and error) เพื่อกําหนดแนวทางการ
พัฒนาและการประกอบอาชีพ 
                 เม่ือกลุมมีขนาดใหญ และม่ันคงข้ึนเปนประเทศชาติและมีทรัพยากรตามธรรมชาติไดถูก
นํามาใชเปนจํานวนมาก บางสวนเสื่อมสลายถูกทําลายและสิ้นสภาพไปเปนจํานวนมาก ประกอบกับ
ผูนําและผูตามหรือประชาชนมีการศึกษาสูงข้ึน มีความรูความสามารถประสบการณและความชํานาญ 
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น นําวิชาความรูที ่เปนศาสตร (science) หรือความรูที ่เปน
ระบบขอมูลขาวสารแลเทคโนโลยีมาใชเพิ่มขึ้นยิ่งไปกวานั้น จํานวนประชากรไดเพิ่มมากขึ้นเกิดการ
แขงขันกันระหวางกลุม ระหวางประเทศ หรือหลายๆ ประเทศเพื่อเรงปริมาณและเวลาในการทํางาน
และการผลิต เปนตน เหลานี้ ตอมามนุษยมีวิชาความรูมีความสามารถ และมีเทคโนโลยสีูงข้ึน ไดสราง
เขื่อนปองกันน้ำทวม และยังนําธรรมชาติไปใชประโยชนมากขึ้น เชน มนุษยนําน้ำจากน้ำตกไปผลิต
เปนพลังงานไฟฟา และมีหนวยงานที ่คอยเฝาระวังและเตือนภัยเกี ่ยวกับธรรมชาติเชน กรม
อุตุนิยมวิทยา เปนตน สิ่งที่มนุษยสรางข้ึน (Humancomponent) ถือวาเปนการประดิษฐคิดคนหรือ
สรางผลผลิตใหม (Innovation) เพ่ือนํามาใชแทนสิ่งท่ีธรรมชาติสรางข้ึน (Naturalcomponent) หรือ
ใชแทนทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource) ที ่น ับวันจะลดนอยลงที ่กลาวมานี ้ ถือวาเปน
วิวัฒนาการของแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาของมนุษย(ผูนําและผูตาม) ท่ีลวนเก่ียวของกับธรรมชาติ
โดยเริ่มตนจากหนึ่ง การพัฒนาในสภาพที่มนุษยอยูภายใตอิทธิพลของธรรมชาติ และวิวัฒนาการมา
เปนสอง การพัฒนาท่ีมนุษยพยายามเอาชนะธรรมชาติจากนั้น จึงเปนสามการพัฒนาท่ีมนุษยเอาชนะ
ธรรมชาติไดและนําธรรมชาติมาใชประโยชนท้ังหมดนี้เปนการพัฒนาเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน



๑๙ 

ทิศทางที่ดีขึ ้น (Better change) ชวยเพิ่มอัตราเรงในการทํากิจกรรมหรือการผลิตใหรวดเร็วข้ึน 
(Better speed) และทําใหสภาพความเปนอยูของมนุษยดีขึ ้น (Better life) กวาเดิมทั ้งในดาน
คุณภาพและปริมาณ13

๑๔ 

 
ตารางท่ี ๒.๔ ความสำคัญของการพัฒนา 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
วิรัช วิวัชนิภาวรรณ 
(๒๕๓๔, หนา ๑๑๙) 

การพัฒนาจะเปนบทบาทสําคัญยิ่งในการแกไข
ปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ (Economic Crisis) 
เชน ภาวะเงินเฟอ (Inflation) การถดถอยทาง
เศรษฐกิจ (Economic Recession) และการ
ว  า ง งาน  (Unemployment)  สร ุ ปแล  ว จะ
ค ร อ บ ค ล ุ ม แ ล ะ ม ุ  ง ไ ป ย ั ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
(Economics),สังคม(Sociology),มานุษยวิทยา 
(Humanity)การวางแผน (Planning) 

 
๒.๑.๕ ระดับของการพัฒนา 

                การพัฒนา อาจจัดแบงออกเปน ๓ ดานใหญๆ ไดแก14๑๕ 
                 ๑) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนาดานการผลิต การจําหนายจายแจก
การแลกเปลี่ยน การลงทุนเพ่ือทําใหประชาชนไมยากจน เปนตน 

       ๒) การพัฒนาทางสังคม หมายถึง การพัฒนาดานจิตใจ แบบแผน พฤติกรรม 
รวมตลอดท้ังความสัมพันธของคนในสังคมเพ่ือแกปญหาตางๆในสังคม เปนตน 
                 ๓) การพัฒนาทางการเมือง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสรางกระบวนการ
ปกครองใหเปนประชาธิปไตย และประชาชนในประเทศมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายเปนตนพรอมกัน
นั้นยังไดจัดกลุมการใหความหมายคําวาการพัฒนา ออกเปน ๕ กลุม ดังนี้ 
                 กลุมที่หนึ่ง มีความเห็นวา การพัฒนา หมายถึง ความเจริญเติบโต (Growth) อันเปน
การเพิ ่มของผลผลิต (Output) ซึ ่งกระทําโดยระบบสังคม (Social system) รวมกับสิ ่งแวดลอม
(Environment) เชน การผลิตขาวเพ่ิมข้ึน การสรางถนน สะพาน เข่ือน หรือบานเรือนใหประชาชนได
มีโอกาสใชสิ่งเหลานี้มากข้ึน 

 
๑๔ วิรัช วิวัชนิภาวรรณ, การบริหารการพัฒนาชนบทเปรียบเทียบ :การบริหารการพัฒนาชนบท

ตามแนวทางแผนดินธรรมแผนดินทอง ความจําเปนพ้ืนฐานและโครงการอีสานเขียว, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส 
พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๓๔), หนา ๑๑๙. 

๑๕ ส.ศิวรักษ, ศาสนากับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทประชาชนจํากัด, ๒๕๑๙), หนา ๘-
๕๑. 

 



๒๐ 

                กลุมที ่สอง มีความเห็นวา การพัฒนา หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงระบบการกระทํา 
(Development is change in the with performs) เชน มีการเปลี ่ยนแปลงระบบสังคมระบบ
การเมือง และระบบบริหาร เปนตน 
                กลุมที่สาม มีความเห็นวา การพัฒนา หมายถึง การเนนที่วัตถุประสงคเปนหลัก ถาเปน
การบร ิหารจ ัดการก ็ตองบร ิหารจ ัดการดวยว ัตถ ุประสงค  (Management by Objectives)  
คือ       การปฏิบัติงานมุงไปที่วัตถุประสงคนั่นเอง การพัฒนาตามความเห็นของกลุมนี้จึงขึ้นอยูท่ี
วัตถุประสงค วา ผูกําหนดวัตถุประสงคจะไดระบุไวอยางไร มีอะไรบางที่ตองการ ปญหาตอมาก็คือ 
วัตถุประสงคท่ี กําหนดข้ึนนั้นมีเหตุผลหรือไดรับความเห็นชอบและการสนับสนุนจากบุคคลท่ีเก่ียวของ
มากนอย เพียงใด ซึ ่งถาวัตถุประสงคของประเทศประชาชนในประเทศก็นาจะเปนผูมีสวนรับรู
สนับสนุนหรือ ไดรับประโยชนจากการพัฒนานั้นดวย อยางไรก็ตามวัตถุประสงคของประเทศกําลัง
พัฒนาทั้งหลายจะ มีการกําหนดไวกวางๆ เชน เปนการสรางความเจริญกาวหนาในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง  
               กลุ มที ่ส ี ่  ม ีความเห็นว า การพัฒนา หมายถึงการเปลี ่ยนแปลงโดยการวางแผน  
เพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน ตามความเห็นของกลุมนี้เนนวาการพัฒนาอยูที่การมีแผน และการนํา
แผน 
 ไปกําหนดหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความมุงหมายหรือวัตถุประสงคนั้นๆ 
                กลุมที ่หา มีความเห็นวา การพัฒนา หมายความทั ้งในแงปริมาณและคุณภาพ โดย
คุณลักษณะทั้งสองแงนี้ไมอาจแบงแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาดคือทั้งปริมาณและคุณภาพตอง 
ควบคูกันไปเสมอในแงของปริมาณ ผลของการพัฒนาสามารถมองเห็นไดเปนวัตถุจับตองและวัดผลได
งาย เชน เงินเดือนเพิ่มขึ้น รายไดเพิ่มขึ้น มีถนนหนทาง โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล  
สวนในแงคุณภาพจับตองไมไดวัดผลไดยาก  เชน การพัฒนาใหประชาชนมีความซื ่อสัตยสุจริต  
รูจักเสียสละ เพื่อสวนรวม มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร รักระเบียบวินัยและความสะอาด เปนต็น  
และเปนความจริงเสมอวา การพัฒนาสวนใหญจะเนนในแงของปริมาณทั้งสิ้น เพราะสามารถที่จะวัด
ได ยิ่งสังคมเจริญมากขึ้นเทาไร การพัฒนาจําตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่รูเฉพาะเรื่องของสาขาท่ี
ตนชํานาญ โดยขาดความสนใจในความเปนมนุษยในวงกวางออกไป การวัดผลการพัฒนาจึงเนนไปท่ี
ความสําเร็จ ในดานสาขาวิชาชีพของตนเปนสวนใหญ  
 
ตารางท่ี ๒.๕ ระดับของการพัฒนา         
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ส.ศิวรักษ,  
(๒๕๑๙, หนา ๘-๕๑) 

๑) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
๒) การพัฒนาทางสังคม 
๓) การพัฒนาทางการเมือง 

          
 
 



๒๑ 

             ๒.๑.๖ การประยุกตใชแนวคิดการพัฒนาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
               การพัฒนาแบบยั่งยืน เปนแนวความคิดที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน ตามท่ี UNFPA 
ไดรวบรวมคําอธิบายเกี ่ยวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนดังนี้ การพัฒนาแบบยั ่งยืนเปนการพัฒนาท่ี
กระจายประโยชนของความกาวหนาทางเศรษฐกิจไดอยางทั่วถึง ตลอดจนเปนการพัฒนาที่ปกปอง
สิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่นและในระดับโลกโดยรวมเพื่อชนรุนหลัง และเปนการพัฒนาที ่ทําให
คุณภาพชีวิตดีขึ้นอยางแทจริง แนวคิดดังกลาวเปนการจุดประกายแหงการรักษามรดกทางทรัพยากร
ทางธรรมชาติ การทําใหคุณภาพของชีวิตมนุษยดีขึ้น ในลักษณะเศรษฐกิจแบบยั่งยืนเปนเศรษฐกิจท่ี
ไมกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศและรักษาทรัพยากรธรรมชาติไวได ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงคุณภาพในระบบของเศรษฐกิจในภาวะท่ีมีดุลยภาพทางระบบนิเวศวิทยา ประเด็นนี้นาจะพิจารณา
วา ความยั่งยืนนั้นอยูที ่ระดับ (Level) ของการนําเอาทรัพยากรทางธรรมชาติไปใช ยิ ่งในสภาวะ
ปจจุบันท่ีการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจท่ีเนนในเรื่องคุณภาพจึงเปนปญหาวา เทาท่ีทรัพยากรมีอยู ณ 
ปจจุบัน และการนําไปใชเพื ่อตอบสนองความตองการของมนุษยนั ้นทําอยางไรจึงจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนอยท่ีสุด จากประเด็นนี้นาจะนําไปสูประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจสิ่งแวดลอม15

๑๖ 
               ในหนังสือ Global Ecology Handbook ซึ ่ง มีWalter H.Corson เปนบรรณาธิการ  
ไดนิยามการพัฒนาที่ยั ่งยืนไววา เปนการกําหนดนโยบายที่สนองความตองการของคนในปจจุบัน  
โดยมิไดท ําลายทรัพยากรที ่จ ําเปนและเปนที ่ตองการของคนในอนาคต การพัฒนาที ่ย ั ่งยืน  
จึงเปนกระบวนการสรางสังคมที่ยั ่งยืน อันเปนสังคมที่ประชาชนในปจจุบันไดรับสิ่งสนองความ
ตองการของตน โดยไมทําใหสัตวจําพวกอ่ืนและผูคนในรุนตอไปในอนาคตตองยอมสูญเสียหรือยอมลด
ความตองการของตนเองหรือไมมีโอกาสไดบริโภคสิ่งท่ี  จําเปนบาง  อยางในอนาคต การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไดก็โดยอาศัยการพัฒนาจิตสํานึก การตระหนักรูถึงสิทธิของสัตวโลกที่จะอยูรวมกับ
มนุษยและคํานึงถึงความคงอยูของทรัพยากรธรรมชาติไมใหถูกทําลายทั้งในระดับผูกําหนดนโยบาย
และในระดับประชาชนทั่วไปตองมีจิตสํานึกรวมกัน การคงอยูของธรรมชาติจะเกิดขึ้น ไดก็ตอเม่ือ
มนุษยจะตองคําน ึงถึงความสําคัญของระบบนิเวศที ่ม ีตอสิ ่งม ีช ีว ิตตางๆ ซึ ่งลวนแตจะตอง  
อาศัยธรรมชาติสิ ่งแวดลอมเชนเดียวกัน และธรรมชาติสิ ่งแวดลอมบางอยางเมื ่อถูกทําลายจะไม
สามารถกลับตัวขึ ้นมาใหมไดมีแตเราสูญเสียไป การพัฒนาที ่ยั ่งยืนจะตองดําเนินการในรูปของ 
การศึกษา ยอมรับในระดับบุคคลไดตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมตามธรรมชาติและ 
จะตองเปนการพัฒนาแบบบูรณาการ ดวยเหตุนี้  พระธรรมปฎก จึงกลาววา“การพัฒนาที่ยั่งยืนนี้มี
ล ักษณะปนการพัฒนาที ่ เปนบูรณาการ (Integrated) ค ือ ท ําใหเก ิดเปนองครวม (Holistic) 
หมายความวา องคประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวของกันจะตองมาประสานกันครบองค และมีลักษณะอีก
อยางหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ(Balance)”16

๑๗                   
                   การพัฒนาที ่ผานมามุงไปที ่การบริโภคสิ ่งแวดลอมจนทําใหเกิดปญหาสังคมและ
กระทบสิ่งแวดลอม การพัฒนามุงสูความทันสมัยไมใชเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน กระแสการพัฒนาที่ผาน

 
๑๖ เก้ือ วงคบุญสิน, ประชากรกับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), 

หนา ๗๐. 
๑๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, ระบบการพัฒนาสังคมที่นําไปสูความ

มั่นคงของมนุษย, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: เทพเพ็ญวานิสย, ๒๕๔๙), หนา ๔๓. 



๒๒ 

มามุงเนนเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ แตการพัฒนาคนก็มุงเพ่ือใชเปนทรัพยากรทางเศรษฐกิจมากกวา
จะพ ัฒนาใหคน เปนผู ช วยพ ิท ักษ และคุ มครองโลกให เก ิ ดส ันต ิส ุ ขกระแสโลกาภ ิว ัตน
(Globalization)ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และกลไกการตลาด กอใหเกิดการเติบโต  
การผลิต การบริโภคที่เปนผลเสียตอสิ่งแวดลอม ชีวิตมนุษย สัตวและ พืชพรรณ ดังนั้น การที่มนุษย
ยังคงใชแนวทางพัฒนาแบบเกาซึ่งไมคํานึงถึงขอจํากัดในการพัฒนาอันหมายถึง ขอจํากัดดานสภาพ
ความสามารถท่ีจะรองรับการบริโภค และการใชประโยชนจากโลก  
 
ตารางท่ี ๒.๖ การประยุกตใชแนวคิดการพัฒนาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
เก้ือ วงคบุญสิน  
(๒๕๓๘, หนา ๗๐) 

แนวคิดดังกลาวเปนการจุดประกายแหงการรักษา
มรดกทางทรัพยากรทางธรรมชาติ การทําใหคุณภาพ
ของชีวิตมนุษยดีข้ึน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย, (๒๕๔๙, หนา ๔๓) 

การพัฒนาที่ยั ่งยืนนี ้มีลักษณะปนการพัฒนาที ่เปน
บูรณาการ (Integrated) คือ ทําใหเกิดเปนองครวม 
(Holistic) หมายความวา องคประกอบทั้งหลายท่ี
เก่ียวของกันจะตองมาประสานกันครบองค 

               
๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
                  ๒.๒.๑ แนวคิด เกี่ยวกับการมีสวนรวม 

                      การมีสวนรวม (Participation) เปนองคประกอบที่มีความสำคัญยิ่งในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี ้เพราะในระบอบประชาธิปไตยประชาชนเปนเจาของอำนาจอธิปไตย 
ประชาชนจึงเขาไปมีสวนรวมในการกำหนดตัวผูปกครอง ตลอดจนมีสวนรวมในการทำกิจกรรม
ทางการเมืองและการบริหารหลายรูปแบบ ซ่ึงในท่ีนี้ขอนำเสนอความหมาย แนวคิดของการมีสวนรวม
ของประชาชน มีนักวิชาการไดพยายามอธิบายความหมายของ“การมีสวนรวมของประชาชน” 
(People’s Participation) ไวหลายทานซึ ่งมีความหมายที ่คลายคลึงหรือาจแตกตางกันไปตาม
ทัศนคติและภูมิหลังทางวิชาการ ดังนี้  
                     การมีสวนรวม หมายถึง การที่ฝายหนึ่งฝายใดที่ไมเคยไดเขารวมในกิจกรรมตางๆ หรือ
เขารวมการตัดสินใจหรือเคยเล็กนอยไดเขารวมดวยมากขึ้น เปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช
เพียงมีสวนรวมอยางผิวเผินแตเขารวมดวยแทจริงยิ่งข้ึน17

๑๘ 

                 ประเภทของการมีสวนรวมสามารถจำแนกการมีสวนรวมออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้  
                 ๑) การมีสวนโดยตรง การมีสวนรวมในการบริหารเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเปน
สำคัญ ดังนั้น ผูมีหนาที่รับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เชน ผูบริหาร หัวหนาโครงการ มักจะเปดโอกาส

 
๑๘ นรินทรชัย พัฒนพงศา, การมีสวนรวม: หลักการพื้นฐานเทคนิคและกรณีตัวอยาง, พิมพครั้งท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: สิริลักษณการพิมพ, ๒๕๔๖), หนา ๑๐. 



๒๓ 

ใหบุคคลอื่นเขามามีสวนรวมในรูปของกรรมการที่ปรึกษาที่ใหขอคิด ขอเสนอแนะ เพราะกิจกรรม
บางอยางอาจมีอุปสรรค ไมสามารถแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี จึงจำเปนตองใหบุคคลอ่ืนเขามารวม
ในการตัดสินใจ เพื่อใหผลการตัดสินใจเปนที่ยอมรับแกคนทั่วไปหรือเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ  
การมีสวนรวมโดยตรงจึงมีสาระสำคัญอยูท่ีวา เปนการรวมอยางเปนทางการและมักทำเปนลายลักษณ
อักษร เชน คำสั่งแตงตั้ง หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม เปนตน  
                ๒) การมีสวนรวมโดยออม การมีสวนรวมโดยออมเปนเรื ่องของการทำกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งใหบรรลุเปาหมายอยางไมเปนทางการ โดยไมไดรวมในการตัดสินใจในกระบวนการ
บริหาร แตเปนเรื่องของการใหการสนับสนุน สงเสริมใหบรรลุเปาหมายเทานั้น เชน การบริจาคเงิน 
ทรัพยสิน วัสดุอุปกรณ แรงงาน เขาชวยสมทบ ไมไดเขารวมประชุมแตยินดีรวมมือ เปนตน 18

๑๙  
                แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน หรือแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน (Public 
Participation Approach) ถือวาเปนแนวคิดตัวอยางหนึ่งที่มีสวนชวยใหเกิดกระบวนการสื่อสารเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางสมาชิกในชุมชนหรือสังคมใหเปนไปไดโดยสะดวกขึ้น ในฐานะสมาชิก
ของสังคมไมวาจะอยูในบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือวัฒนธรรม ยอมเปนท่ี
แสดงออกใหเห็นถึงการพัฒนาการรับรู และภูมิปญญาในการกำหนดชีวิตอยางเปนตัวตน การควบคุม 
การใช และการกระจายทรัยพากรที่มีอยูเพื ่อประโยชนตอการดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม 
แนวคิดการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน เปนจุดเริ่มตนเพื่อสรางความเปนชุมชนเขมแข็ง (Strong 
Community) หากสมาชิกของชุมชนหรือสังคมมีสวนรวมในการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันแลวจะเปนจุดผลักดันใหชุมชนเกิดการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อการ
พัฒนาของชุมชนในแตละขั ้นตอนบรรลุเปาหมาย แนวคิดการมีสวนรวมโดยการระดมสมอง  
เปนเทคนิคอยางหนึ่งท่ีสามารถชวยวิธีการทำลายการขัดขวางทางความคิด และยังชวยในการแสวงหา
คำตอบที่แยบยล ในบางเรื่องที่ไมสามารถคนหาคำตอบได การใชเทคนิคระดมสมองจึงถือวาเปน
ทางเลือกที ่เหมาะสมอยางยิ ่ง เพราะการระดมพลังสมองจะชวยในการคนหาคำตอบที่ตองการ  
และสามารถขจัดคำตอบที่ไมตองการออกไป 19

๒๐ การมีสวนรวม คือ การเขารวมอยางแข็งขันของ
ประชาชนในการดำเนินการตัดสนิใจในทุกระดับและทุกรูปแบบของกิจกรรมตางๆ ทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง โดยในบริบทของกระบวนการวางแผนที่มีการกำหนดรูปแบบ แนวคิดการมีสวน
รวมสัมพันธกับการเขารวมของมวลชนอยางกวางขวาง ในการเลือกการบริหารและการประเมินผล
ของแผนงานและโครงการตางๆ ท่ีจะนำมาซ่ึงการยกระดับความเปนอยูใหสูงข้ึน20

๒๑ 

                     การมีสวนรวม ๒ ลักษณะคือ ๑. การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนการพัฒนาโดยให
ประชาชนมีสวนรวมในการกระบวนการพัฒนา ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคิด
คนหาปญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทองถ่ิน การบริหารจัดการ 

 
๑๙ เมตต เมตตการุณจิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมประชาชนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและราชการ, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บุคพอยท, ๒๕๕๓), หนา ๑๐. 
๒๐ ธัญญา ผลอนันต, แบบฝกหัดคิดพิชิต Mind Map สำหรับพนักงานและหัวหนางาน, พิมพครั้ง

ท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: Buzan Centre Thailand (BCT), ๒๕๕๔), หนา ๖๙. 
๒๑ ช ินว ัฒน   สมส ืบ , การม ีส  วนร  วมของประชาชนในการพ ัฒนาชนบท , (นนทบ ุ รี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๙), หนา ๒๓. 



๒๔ 

การติดตามประเมินผล รวมท้ังการรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการโดยโครงการพัฒนา ดังกลาว
จะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน และ ๒. การมีสวนรวมทางการเมือง21

๒๒  
ซึ่งเกิดขึ้นควบคูกับความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยที่เชื่อเรื่องสิทธิ และความเสมอภาคระหวาง
ประชาชน22

๒๓ 

                     การมีสวนรวมของชุมชน แบงไดออกเปน ๓ ประเภท ไดแก  
               ๑) การมีสวนรวมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เปนการมีสวนรวมที่เกิดจาก
ความสัมพันธเชิงอำนาจไมเทาเทียมกันกลาวคือ ฝายหนึ่งรูสึกดอยอำนาจกวา มีทรัพยากรหรือความรู
ดอยกวาอีกฝายหนึ่ง เปนตน  
               ๒) การมีสวนรวมแบบบางสวน (Partial Participation) เปนการมีสวนรวมท่ีเกิดจากการ
กำหนดนโยบายของรัฐ โดยไมรู ความตองการของประชาชน ดังนั ้น การมีสวนรวมจึงเปนเพียง
ประชาชนไดรวมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมบางสวนบางเรื่องเทานั้น  
               ๓) การมีสวนรวมแบบสมบูรณ (Full Participation) เปนการมีสวนรวมในทุกขั้นตอน
ของการพัฒนาดวยความเทาเทียมกันทุกฝาย จัดเปนการมีสวนรวมในการพัฒนาอยางแทจริงของ
ประชาชนตามแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน เมื่อนำมาใชในการเรียนรูจะสนับสนุนและ
สงเสริมใหกระบวนการเรียนรูรวมกันของชุมชนดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ23

๒๔ 

                    แนวคิดในการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสังคมในการเขามามีสวนรวมรับผิดชอบ
มักจะเกิดข้ึนจากสาเหตุหลัก ๓ ประการดวยกัน คือ  
                ๑) ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน ซ่ึงเกิดจากความสนใจและความหวงกังวลของ
บุคคลซ่ึงบังเอิญพองตองกัน กลายเปนความใจและความหวงกังวลรวมกันของสวนรวม  
                ๒) ความเดือดรอนและไมพึงพอใจรวมกันที่มีตอสถานการณที่อยูนั้นผลักดันใหมุงไปสู
การรวมกลุม วางแผน และลงมือกระทำรวมกัน 
                ๓) การตกลงรวมใจกันท่ีจะเปลี่ยนแปลงกลุม หรือชุมชนไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา การ
ตัดสินใจรวมกันนี ้จะตองรุนแรงมากพอที่จะทาใหเกิดความคิดริเริ ่มกระทำการสนองตอบความ
เห็นชอบของคนสวนใหญท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมข้ึน24

๒๕ 
                กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเปาหมาย
โดยรวมเพื ่อที ่จะใหเกิดการตัดสินใจที ่ด ีขึ ้นและไดร ับการยอมรับสนับสนุนจากสาธารณชน  
ซึ ่งเปาหมายของกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนก็คือการใหข อมูลตอสาธารณชน  

 
๒๒ ปาร ิ ช าติ  วล ั ย เ สถ ี ย ร , ทฤษฎ ี และหล ั กการพ ัฒนาช ุ มชน , ( ก ร ุ ง เทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๒), หนา ๑๓๘. 

๒๓ โกว ิทย   พวงงาม, ธรรมาภ ิบาลท องถ ื ่นว าด วยการม ีส วนร วมและความโปร งใส , 
(กรุงเทพมหานคร: มิสเตอรกอปป, ๒๕๕๓), หนา ๕๕. 

๒๔ เฉลียว บุรีภักดี และคนอื ่นๆ, ชุดวิชาการวิจัยชุมชนชุดการเรียนรู ดวยตนเอง หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการและประเมินโครงการ, (นนทบุรี: เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส, ๒๕๔๕), หนา 
๓๓. 

๒๕ ศุภสวัสดิ ์ ชัชวาล, การปกครองทองถิ ่นกับการมีสวนรวมของประชาชน, พิมพครั ้งที ่ ๓, 
(กรุงเทพมหานคร: อีพีเอปริทัศน, ๒๕๔๕), หนา ๔๑-๔๒. 



๒๕ 

และใหสาธารณชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการที่นำเสนอหรือนโยบายรัฐ และการมีสวนรวมใน 
การแกปญหาเพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุดสำหรับทุก ๆ คนการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถ่ิน25

๒๖ 
               โดยหลักการและโดยการปฏิบัติ การมีสวนรวมของประชาชนนั้น คือสิ่งที่สวนทางกับ 
การรวมศูนยอำนาจการตัดสินใจ และการลดบทบาทของประชาชนทั้งในเมืองและในชนบทใหเปน
เพียงผูถูกกำหนดในการพัฒนา 26

๒๗ เมื่อมองในมิติของการปฏิบัตินั ้น การมีสวนรวมของประชาชน
ประกอบดวย ๓ มิติ คือ 
               ๑. การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจวาควรทำและไมควรทำอยางไร  
               ๒. การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา เชน การดำเนินงานตามท่ีไดวางไว  
               ๓. การแบงสรรประโยชนจากโครงการท่ีทำข้ึน27

๒๘ 
               โดยสรุป การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนรวมมือกันการ
ตัดสินใจ การดำเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลรวมกันเปนไปอยางมีอิสรภาพ 
เสมอภาคนำผลที ่ ได มาปร ับปร ุงแก ไขพ ัฒนางานเพ ื ่อพ ัฒนาหร ือใช ความค ิดสร างสรรค   
และความเชี่ยวชาญของแตละคนในการแกปญหาของชุมชนและพัฒนางานในกลุมใหมีความโปรงใส
และใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น และการเนนลักษณะการมีสวนรวมในประเด็นที่เกิดจากกิจกรรม  
เชน การเขารวมแสดงความคิดเห็นในประโยชนสาธารณะ การเขารวมในการตัดสินใจ การวางแผน 
และรวมตรวจสอบในลักษณะองคกรชุมชน ฯลฯ และการเนนการศึกษาในลักษณะของการบริหารท่ี
เกิดจากการดำเนินงานในทางนโยบายและในทางปฏิบัติการโดยเจาหนาท่ีของรัฐรวมกับชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๖ ว ันช ัย ว ัฒนศ ัพท , ค ู ม ือการม ีส วนร วมของประชาชนในการต ัดส ินใจของช ุมชน , 

(กรุงเทพมหานคร: ศูนยสันติวิธีเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย, ๒๕๔๓), หนา ๑๙. 
๒๗ Bugnicourt,Jacques, PopularParticipation in Development in Africa, ( Geneva: 

Assignment Children, 1982), p. 58 
๒๘ White, A.L. The Homeward Tide, (London: Granada, 1981), p. 18. 



๒๖ 

ตารางท่ี ๒.๗ แนวคิด เก่ียวกับการมีสวนรวม 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
นรนิทรชัย พัฒนพงศา 
(๒๕๔๖, หนา ๑๐)  

การมีสวนรวม หมายถึง การที่ฝายหนึ่งฝายใดท่ี
ไมเคยไดเขา รวมในกิจกรรมตางๆ เปนไปอยาง
มีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช เพียงมีสวนรวมอยาง
ผิวเผินแตเขารวมดวยแทจริงยิ่งข้ึน  

เมตต เมตตการุณจิต  
(๒๕๕๓, หนา ๑๐)  

ประเภทของการมีสวนรวมมี ๒ ประเภท คือ        
๑. การมีสวนรวมโดยตรง 
๒. การมีสวนรวมโดยออม  

ธัญญา ผลอนันต  
(๒๕๕๔, หนา ๖๙) 

แนวคิดการมีส วนร วมของประชาชน หรือ
แนวทางการมีสวนรวมของประชาชน (Public 
Participation Approach) ถือว าเปนแนวคิด
ตัวอยางหนึ่งที่มีสวนชวยใหเกิดกระบวนการ
สื ่อสารเพื ่อการแลกเปลี ่ยนขาวสารระหวาง
สมาช ิกในช ุมชนหร ือส ั งคมให  เป น ไป ได
โดยสะดวกขึ้น ในฐานะสมาชิกของสังคมไมวา
จะอยูในบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง หรือวัฒนธรรม 

ชินวัฒน สมสืบ  
(๒๕๓๙, หนา ๒๓) 

การมีสวนรวม คือ การเขารวมอยางแข็งขันของ
ประชาชนในการดำเนินการตัดสินใจในทุกระดับ
และทุกรูปแบบของกิจกรรมตางๆ ทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ปาริชาติ วลัยเสถียร 
(๒๕๔๒, หนา ๑๓๘)  

โกวิทย พวงงาม 
(๒๕๕๓, หนา ๕๕) 

ความหมายของการมีสวนรวม ๒ ลักษณะคือ 
  ๑. การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนการพัฒนา
โดยให ประชาชนมีสวนรวมในการกระบวนการ 
พัฒนา ตั้งแต ตนจนสิ้นสุดโครงการ 
  ๒. การมีสวนรวมทางการเมือง ความเชื่อใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีเชื่อเรื่องสิทธิ และความ
เสมอภาคระหวางประชาชน 

   

  
 
 
 
 



๒๗ 

 
ตารางท่ี ๒.๗ แนวคิด เก่ียวกับการมีสวนรวม (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
เฉลียว บุรีภักดี และคนอ่ืนๆ 
(๒๕๔๕, หนา ๓๓)  

การมีสวนรวมของชุมชน แบงไดออกเปน ๓ 
ประเภท ไดแก  
     ๑. การมีสวนรวมแบบชายขอบ (Marginal 
Participation) 
      ๒.การมีสวนรวมแบบบางสวน (Partial 
Participation) 
      ๓.การมีสวนรวมแบบสมบูรณ  

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล                                  
(๒๕๔๕, หนา ๔๑-๔๒)  

 

การมีสวนรวมของประชาชนและภาคสังคมใน
การเขามามีสวน รวมรับผิดชอบมักจะเกิดข้ึน
จากสาเหตุหลัก ๓ ประการ ดวยกัน คือ  
    ๑. ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน  
    ๒. ความเดือดรอนและไมพึงพอใจรวมกันท่ีมี
ตอ สถานการณท่ีอยูนั้นผลักดันใหมุงไปสูการ
รวมกลุม วางแผน และลงมือกระทำรวมกัน     
๓. การตกลงรวมใจกันท่ีจะเปลี่ยนแปลงกลุม 
หรือชุมชน ไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา  

วันชัย วัฒนศัพท  
(๒๕๔๓, หนา ๑๙)  

กระบวนการมีส วนร วมของประชาชน เปน
กระบวนการสื่อสาร สองทางที ่ม ี เป าหมาย
โดยรวมเพื่อทีจะใหเกิดการตัดสินใจทีดีขึ ้นและ
ไดรับการยอมรับสนับสนุนจากสาธารณชน  

Bugnicour 
(1982, p. 58)  

 

การมีสวนรวมของประชาชนนั้น คือ สิ่งท่ีสวน
ทางกับการรวม ศูนยอำนาจการตัดสินใจ และ
การลดบทบาทของประชาชนทั้งในเมืองและใน
ชนบทใหเปนเพียงผูถูกกำหนดในการพัฒนา  

White,  
(1981, p. 18)  
 

การมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย ๓ 
มิติ คือ  
๑. การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ
วาควรทำ และไมควรทำอยางไร  
๒. การมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการพัฒนา เชน การดำเนินงานตามท่ี  
ไดวางไว  
๓. การแบงสรรประโยชนจากโครงการท่ีทำข้ึน 



๒๘ 

๒.๒.๒ ความสำคัญของการมีสวนรวมของประชาชน 
                 การมีสวนรวมของประชาชนถือวามีความสำคัญมากเพราะมาจากวิถีชีวิตประจำวันของ
ประชาชนในองคการบริหารสวนตำบลนั้น วาเขามีความตองการที่จะใหการบริหารเปนในวิถีทางใดท่ี
สอดคลองกับการดำรงชีวิต เพ่ือใหชีวิตมีความสุขอยูดีกินดีความสงบสุขในสังคมนั้นๆ 
                 การที่จะทำใหประชาชนยอมรับโครงการมากขึ้นเนื่องจากเปนโครงการที่ตรงกับปญหา
และความตองการของประชาชนๆจะรูสึกผูกพันรูสึกเปนเจาของโครงการมากขึ้น เนื่องจากเปน
โครงการที่ตรงกับปญหาและความตองการของประชาชน การดำเนินโครงการจะราบรื่นไดรับความ
รวมมือจากประชาชนมากข้ึน โครงการจะใหประโยชนแกประชาชนมากข้ึน และมีการระดมทรัพยากร
เพ่ือความพัฒนามากข้ึน และจะชวยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนมากข้ึน28

๒๙ 
                 การมีสวนรวมของประชาชนมีความสำคัญตอการบริหารการปกครอง พอสรุปไดใน
ประเด็นสำคัญดังนี้ 
                 ๑) ทำใหไดแนวทางแกไขปญหาที่สอดคลองเหมาะสมกับความตองการของทองท่ี 
กลาวคือ การกำหนดแนวทางแกไขปญหาการพัฒนาแตละทองท่ีนั้น ควรท่ีจะใหประชาชนในทองท่ีได
มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นของตน ประชาชนจะรูดีวาความตองการของตนคืออะไร ทำให
สามารถกำหนดแนวทางเพื่อตอบสนองความตองการไดเหมาะสม สามารถแกไขปญหาไดถูกจุดและ
ตรงประเด็น 
                 ๒) ทำใหประชาชนตองผูกมัดตนเองกับสิ ่งที ่ตนมีสวนรวมเมื ่อประชาชนไดเสนอ
แนวทางในการพัฒนาทองที่ของตนแลว เขายอมรูสึกผูกพันตนเองที่จะตองดำเนินกิจกรรมบาง
ประการอันจำเปนทาใหสิ่งที่เสนอแนะมาปฏิบัติใหบรรลุผล ประชาชนจะรวมแรงรวมใจปฏิบัติงาน
อยางจริงใจและตอเนื่อง 
                 ๓) ทำใหประชาชนรูสึกรัก และหวงแหนในทองที่ของตนเองจากขอ ๒ เมื่อประชาชน
ผูกมัดตนเองกับสิ่งที่ตนเสนอแนะและรวมแรงรวมใจปฏิบัติงานแลวจะกอใหเกิดผลตอมาคือความรัก
ความภูมิใจและความหวงแหนในทองที ่ของตน เนื ่องจากตนเองไดมีสวนรวมทำใหใหทองท่ี
เจริญรุงเรืองและพัฒนาข้ึน 
                 ๔) ทำใหแบงเบาภาระจากรัฐบาลกลาง การใหประชาชนมีสวนรวมตาง ๆ เทากับรับ
หลักการในเรื่องการกระจายอำนาจจากสวนกลางสูทองที่แตละแหง เมื่อประชาชนในทองที่สามารถ
ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเองก็จะทำใหแบงเบาภาระจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลกลางก็ยอมมี
เวลามากข้ึนท่ีจะไปดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอประเทศตอไปได 
                 ๕) สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชนเปน
สิ่งจำเปนตอความสัมฤทธิ์ผลในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เมื่อประชาชนในระดับตำบล

 
๒๙ ประภาพร ศรีสถิตธรรม, “การมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอม : 

ศึกษาเฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร,
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๔), หนา ๕๖. 



๒๙ 

เขามามีสวนรวมในการดำเนินการตาง ๆ ยอมเปนการปลูกฝงเบื้องตนและเปนพ้ืนฐานในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระดับประเทศชาติตอไป29

๓๐ 
                 สรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนมีความสำคัญตอการดำเนินงานหลายประการ
โดยเฉพาะการทำใหประชาชนยอมรับโครงการและสามารถดำเนินการใหบรรลุผลสำเร็จตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนดทั้งนี้ก็เนื่องมาจากกิจกรรมตางๆ เหลานั้นตรงกับความตองการ
ของประชาชน อีกทั้งยังชวยในการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการชวยเหลือตนเองอัน
เปนการนำไปสูการพ่ึงตนเองไดอยางดียิ่ง 
 
ตารางท่ี ๒.๘ ความสำคัญของการมีสวนรวมของประชาชน 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ประภาพร ศรีสถิตธรรม  
(๒๕๔๓, หนา ๕๖)  

ทำให ประชาชนยอมร ับโครงการมาก ข้ึน
เนื ่องจากเปนโครงการ ที ่ตรงกับปญหา และ
ความตองการของประชาชนๆจะรูสึกผูกพันรูสึก
เปนเจาของโครงการมากขึ ้น เนื ่องจากเปน
โครงการ ที่ตรงกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน การดำเนิน โครงการจะราบรื่นไดรับ
ความรวมมือจากประชาชนมากข้ึน โครงการจะ
ใหประโยชนแกประชาชนมากขึ ้น และมีการ
ระดม ทรัพยากรเพื่อความพัฒนามากขึ้น และ
จะชวยพัฒนาขีด ความสามารถของประชาชน
มากข้ึน  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(๒๕๔๓, หนา ๒๔๓-๒๔๔)  

 

การมีสวนรวมของประชาชนมีความสำคัญตอ
การบริหารการปกครอง พอสรุปไดในประเด็น
สำคัญดังนี้  
๑. ทำใหไดแนวทางแกไขปญหาท่ีสอดคลอง         
    เหมาะสมกับความตองการของทองท่ี  
๒.ทำใหประชาชนตองผูกมัดตนเองกับสิ่งท่ี 
 ตนมีสวนรวม  
๓.ทำใหประชาชนรูสึกรักและหวงแหนใน 
ทองท่ีของ ตนเอง  
๔. ทำใหแบงเบาภาระจากรัฐบาลกลาง  
๕. สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 
๓๐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, รายงานการวิจัย, การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ชนบท, (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓), หนา ๒๔๓-๒๔๔. 



๓๐ 

                 ๒.๒.๓ ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน 
                 การมีสวนรวมของประชาชนถือวามีความสำคัญตอการบริหารงานขององคกรสวน
ปกครองตางๆ เพราะประชาชนถือไดวาเปนเจาของสถานที่นั้น โดยยินยอมใหคณะผูบริหารสวน
ปกครองตางๆ ใชอำนาจแทนตนในการเขาไปบริหารองคกร ผูวิจัยไดรวบรวมผูท่ีใหทัศนะเก่ียวกับการ
มีสวนรวมของประชาชนไว ดังนี้ลักษณะของการมีสวนรวมมีประเด็นสำคัญ ๑๐ ประการ คือ 
                ๑) ระยะเวลาและสถานท่ีในการมีสวนรวมกับโครงการ ควรตองใหผูมีสวนไดเสียเขามามี
สวนรวมใหตอเนื่องตามวงจรชีวิตของโครงการ ตั้งแตเริ่มตนจนโครงการยุติ 
                 ๒) การมีสวนรวมนั้น มีมิติทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดย (๑) ทางดานปริมาณ ถามี
คนมามีสวนรวมมากก็ทำใหความสัมพันธระหวางกันดีข้ึนมาก จากนั้นทำใหองคกรทางสังคมกอตัวข้ึน 
สวน (๒) ทางดานคุณภาพ ควรใหมีสวนรวม มีมิติที่จะขัดขวางความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกันระหวาง
บุคคล หรือ ความเปนนาย-บาวกัน ใหมีสวนรวมเสมอภาคกัน จึงจะถือวา มีคุณภาพดี 
                 ๓) จะใหการมีสวนรวมเปนเปาหมายปลายทาง (an end) หรือจะใหเปนแนวทาง (a 
mean) คือจะใหเพียงบุคคลตางๆ เขามาเก่ียวของก็พอใจคิดวาบรรลุวัตถุประสงคบางสิ่งแลว หรือจะ
พิจารณาวาการมีสวนรวมเปนแนวทางท่ีตองทำใหดี โดยตอบใหไดวา “หลังจากการมีสวนรวมแลว จะ
มีอะไรดีข้ึน อะไรควรเกิดข้ึนอีกบาง” อันเปนการคำนึงถึงการมีสวนรวมท่ีเปนวิธีการหรือกระบวนการ
ท่ีตองดำเนินไปอยางมีคุณภาพ ซ่ึงทำใหงานเกิดความสำเร็จดียิ่งข้ึน 
                 ๔) การมีสวนรวมนี้ ตามธรรมชาติอาจเกิดข้ึนไมสม่ำเสมอหรือตลอดเวลาก็ไดเชน เวลา
เกิดภัยพิบัติคนก็มาชวยกัน เม่ือหมดภัยแลว ก็แยกกันกลับไปเชนเดิม แตถาตั้งองคกรประชาชนเขามา
มีสวนรวมแกปญหาในภัยพิบัติตางๆ ในพื้นที่กวางขวางข้ึนอาจตองการตัวแทนประชาชนมีสวนรวม 
ในเวลาท่ียาวนานข้ึน และอาจใชวิธีการมีจดหมายขาวแจงเรื่องไปยังประชาชนท่ัวไปก็ได 
                ๕) การมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคมและทางการศึกษา ซ่ึงหากเกิดข้ึนไดคือใหมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันไปดวย จะเปนเสมือนการใหการศึกษา แกสังคมไปในขณะเดียวกัน
แตหลายโอกาสตองใหเกิดความพรอมในแตละเรื่องตองใชเวลารอคอยบางเชนกัน 
                 ๖) สถานการณการมีสวนรวมนั้น ตองคำนึงวาการมีสวนรวมที่แข็งขัน มิใชเกิดขึ้นจาก
การออกคำสั่ง แตจะตองสรางขึ้นเองจะใหมีผูสั่งวามารวมกันใหเต็มที่ แลวคนก็มารวม คงไมคอย
เกิดขึ้นได การมีสวนรวมมักตองใชความพยายามใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดแนวคิด
ประชาสังคม มีจิตสานึกสาธารณะ เคารพความหลากหลายทางความคิด เพราะทำใหมุมมองกวางข้ึน
และเกิดความรอบคอบข้ึนจนเปนวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน 
                 ๗) มีคณะผูบริหารการมีสวนรวมพิจารณา เพื่อวางแนวดำเนินการใหเหมาะสมวาจะให
บุคคลใด กลุมใด เขามามีสวนรวมเมื่อใดและโดยวิธีใด ฯลฯ โดยคณะผูบริหารมีมีสวนรวมนี้ควรมี
ตัวแทนผูไดรับผลกระทบในจำนวนมากพอสมควร และใหมีความหลากหลายมากพอ 
                 ๘) การมีสวนรับรูสภาพปญหาโดยมีสวนรวมจะทำใหคนในชุมชนไดรับสภาพที่เปนจริง
มากข้ึน การมีสวนรวมเพ่ือคนหาปญหาทำใหเม่ือเห็นปญหาแลวจะทำความมุงม่ันท่ีจะคิดหาทางแกไข
ดวยกันและรวมแกปญหานั้นๆ ไดจะทำใหเปนบทเรียนท่ีจะแกปญหากันเองตอไปได 
                 ๙) คนที่อยูรวมกันในชุมชนสวนใหญมิไดใชชุมชนเปนเพียงที่รวมคน คลายเอากอนหิน
มากองรวมกันเทานั้น แตคนในชุมชนหนึ่งๆ มักมีความผูกพันเอ้ืออาทรกันมีคานิยามรวมกัน 



๓๑ 

                 ๑๐) ควรทำใหการมีสวนรวมมีลักษณะปนอารมณขันประกอบไปบาง เพราะใน
สังคมไทยการมีอารมณขัน จะชวยใหบรรยากาศการมีสวนรวมเกิดขึ้นไดดี ดังนั้นในการประชุมถาใช
อารมณขัน ดนตรี เกมส กีฬา เขารวมดวยจะสรางการมีสวนรวมใหเพ่ิมข้ึนได30๓๑  
                 การมีสวนรวมของประชาชนแตละทองถ่ินมีลักษณะการดำเนินการ ดังนี้ 
                 ๑) เปนการทำงานท่ีมีคนหลาย ๆ คนมาทำงานชวยเหลือกัน โดยแตละคนมีความเต็มใจ
และพรอมที่จะมารวมกันทำงาน ไมใชเปนการมารวมกันโดยบังเอิญโดยไมตั้งใจ แตเปนการรวมกัน
อยางจริงใจจึงจะทำใหการรวมกลุมเพ่ือดำเนินการสำเร็จลุลวงไปอยางตอเนื่อง 
                 ๒) คนที่มามีสวนรวมจะตองรูและเขาใจเปาหมายของการมีสวนรวมกันหรือบางครั้ง
อาจมีสวนรวมในการกำหนดเปาหมายเลยก็ได อันจะเปนผลใหเกิดความผูกพันในเปาหมายใหสำเร็จ 
                 ๓) ระหวางการมีสวนรวมกันทำงานจะตองมีการติดตอ พูดจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันอยูเสมอ การติดตอสื่อสารระหวางผูมารวมกันทำงานเปนสิ่งจาเปนในการทำงาน จึงจะเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ผูนำหรือผูปกครองตองอาศัยการติดตอสื่อสารในการอำนวยการงานตาง ๆ ภายใต
การบริหารการปกครองของตน 
                 ๔) เปนการทำงานที่มีการแบงงานกันทำ การทำงานรวมกันหลาย ๆ คน จำเปนจะตอง
มีการแบงงานกันทำตามลักษณะของงานทั้งนี้ เพื่อใหงานแตละสวนดำเนินไปอยางตอเนื่องและมีการ
ใชทรัพยากรกำลังคนอยางเต็มที่ โดยจะตองมีการตกลงกันวาใครเปนผูกระทำ ทำอยางไรบาง และ
กำหนดเวลานัดหมายกันเม่ือไร31

๓๒ 
                 สรุป ลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนนั้น คือ การมีสวนรับรูสภาพปญหาโดยมี
สวนรวมจะทำใหคนในชุมชนไดรับสภาพที่เปนจริงมากขึ้น เพื่อคนหาทำใหเมื่อเห็นปญหาแลวจะทำ
ความมุ งมั ่นที ่จะคิดหาทางแกไขดวยกันและรวมแกปญหานั ้นๆ ไดกระทำใหเปนบทเรียนที ่จะ
แกปญหากันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓๑ นรินทรชัย พัฒนพงศา, การมีสวนรวมหลักการพ้ืนฐานเทคนิคและกรณีตัวอยาง, (เชียงใหม: สิริ

ลักษณการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๓๔. 

๓๒ จินตวีร เกษมศุข, “การสรางกระบวนการมีสวนรวม”, รายงานวิจัย, สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 
(คณะนิเทศศาสตร: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔), หนา ๔๐. 



๓๒ 

ตารางท่ี ๒.๙ ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน                  
 

แนวคิดของ ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน 
นรนิทรชัย พัฒนพงศา  
(๒๕๔๗, หนา ๓๔)  

 

ลักษณะของการมีสวนรวมมีประเด็นสำคัญ ๑๐ ประการ คือ     
     ๑. ระยะเวลาและสถานที่ในการมีสวนรวมกับโครงการ 
     ๒. การมีสวนรวมนั้น มีมิติทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
     ๓. จะใหการมีสวนรวมเปนเปาหมายปลายทาง (an end)  
หรือจะใหเปนแนวทาง (a mean) 
       ๔. การมีส วนร วมนี้ตามธรรมชาต ิอาจเก ิดข ึ ้นไม
สม่ำเสมอหรือตลอดเวลาก็ได 
      ๕. การมีส วนร วมเป นกระบวนการทางส ังคมและ
ทางการศึกษาซ่ึงหากเกิดข้ึนได 

      ๖. สถานการณการมีสวนรวมนั้น ตองคำนึงวาการมีสวน  
รวมท่ีแข็งขัน มิใชเกิด ข้ึนจากการออกคำสั่ง 
     ๗. มีคณะผูบริหารการมีสวนรวมพิจารณา เพ่ือวางแนว  
ดำเนินการใหเหมาะสม 
     ๘. การมีสวนรับรูสภาพปญหาโดยมีสวนรวม จะทำใหคน  
ในชุมชนไดรับสภาพท่ีเปนจริงมากข้ึน  
     ๙. คนท่ีอยูรวมกันในชุมชนสวนใหญมิไดใชชุมชนเปน 
เพียงท่ีรวมคน  
     ๑๐. ควรทำใหการมีสวนรวมมีลักษณะปนอารมณขัน 
ประกอบไปบาง  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(๒๕๔๓, หนา ๒๔๓)  

 

การมีสวนรวมของประชาชนแตละทองถิ ่นมีลักษณะการ 
ดำเนินการ ดังนี้  
      ๑. เปนการทำงานท่ีมีคนหลาย ๆ คนมาทำงานชวยเหลือ 
กัน  
      ๒. คนที่มามีสวนรวมจะตองรูและเขาใจเปาหมายของ
การ มีสวนรวมกัน  
      ๓. ระหวางการมีสวนรวมกันทำงานจะตองมีการติดตอ 
พูดจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยูเสมอ  
     ๔. เปนการทำงานท่ีมีการแบงงานกันทำ 

 
                ๒.๒.๔ ข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชน 
                 การมีสวนรวมจะแบงเปนหลายขั้นตอนแตกตางกัน ตามแตวิธีการมีสวนรวมของ
ประชาชนตามท่ีนักวิชาการหลายทานไดกลาวไว ดังตอไปนี้ 
                 ข้ันตอนการมีสวนรวมไว ๔ ข้ันตอน คือ 



๓๓ 

                 ๑. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) เปนการมีสวนรวมที่เปนการ
แสดงออกดานความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบ หรือกำหนดระบบของโครงการ เปนการประเมินปญหา
หรือทางเลือกที่จะสามารถเปนไปไดที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาโดยการประเมินสภาพที่เปนอยู
และสาเหตุของปญหา ซ่ึงในข้ันตอนนี้ยังแบงยอยออกเปน ๓ สวน ไดแก 
                 ๑.๑ การมีสวนรวมในขั้นตน (Initial Decision) เปนการคนหาความตองการที่แทจริง
ซ่ึงเปนวิธีการท่ีจะเขาไปมีสวนรวมของโครงการ 
                 ๑.๒ การมีสวนรวมในข้ันเตรียมการ (Ongoing Decision) เปนการหาโอกาสหรือชอง 
                 ทางในการแกปญหา รวมท้ังลำดับความสำคัญของโครงการท่ีจะตองดำเนินการ 
                 ๑.๓ การมีสวนรวมในขั้นการตัดสินใจปฏิบัติการ (Operation Decision) เปนการหา
บุคลากรเขามาปฏิบัติการ ไดแก อาสาสมัคร ผูประสานงาน หรือกลุมที่รวมตัวกันตามประเพณี เชน
กลุมสตรีหรือกลุมหนุมสาว เพ่ือท่ีจะมีสวนรวมใน 
                 ๒. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) เปนการดำเนินงานตาม
โครงการและแผนงานและเปนการกอใหเกิดความรูสึกรวมในการเปนเจาของกิจกรรมและผลงานท่ี
ปรากฏในข้ันตอนนี้ยังแบงออกไดเปน ๓ สวน คือ 
                 ๒.๑ การมีสวนรวมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ไดแกการมีสวน
รวมสละแรงกาย การสละเงิน การใหวัสดุอุปกรณ และการใหคำแนะนา ซ่ึงทรัพยากรเหลานี้จะใหดวย
ความเต็มใจ 
                 ๒.๒ การมีส วนร วมในการบร ิหารและการประสานงาน (Administration and 
Coordination) จะมีสวนรวมโดยวิธีการจางบุคคลเขามามีสวนรวมดำเนินการ การฝกอบรมผูท่ีจะเขา
ปฏิบัติในโครงการหรือการใหคำปรึกษาในการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ  
                 ๒.๓ การมีสวนรวมในการเขาเปนผูปฏิบัติในโครงการ มักพบวามีลักษณะเปนการบังคับ
ใหเขาปฏิบัติในโครงการมากที่สุด การมีสวนรวมโดยการบังคับใหปฏิบัติจะตางจากการใหความ
รวมมือ เพราะการบังคับใหทำนั้น ผลประโยชน (Benefits) จะไมใชเปนสิ่งที่สำคัญแตถาเปนการมี
สวนรวมดวยความเต็มใจนั้น จะมีการคำนึงถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับหลังเกิดการมีสวนรวมดวย 
                 ๓. การมีสวนรวมรับผลประโยชน (Benefits) ยังแบงออกไดเปน ๓ สวนคือ 
                 ๓.๑ การมีสวนรวมรับผลประโยชน (Material Benefits) ไดแกการมีสวนรวมในการ
เพ่ิมผลผลิต รายได หรือทรัพยสิน 
                 ๓.๒ การมีสวนรวมรับผลประโยชนในดานสังคม (Social Benefits) ไดแก ผลประโยชน
ท่ีเกิดข้ึนแกสังคม เชน โรงเรียน สถานท่ีสาธารณะ หรือสวนกลางของชุมชน เชนการเพ่ิมคุณภาพชีวิต
การเกิดระบบน้ำประปา 
                 ๓.๓ การมีสวนรวมรับผลประโยชนในดานบุคคล (Personal Benefits) ไดแก ความนับ
ถือตนเอง (Self-Esteem) พลังอำนาจทางการเมือง (Political Power) ความคุมคาของผลประโยชน 
(Sense of Efficacy) 
                 ๔. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึงการมีสวนรวมในการ
วัดผลและวิเคราะหผลของการดำเนินงาน รวมทั้งเปนการคนหาขอดีและขอบกพรองเพื่อหาแนว
ทางแกไขการทำงานใหมีประสิทธิภาพตอไป แตการมีสวนรวมในข้ันนี้สวนใหญบทบาทดังกลาวจะเปน



๓๔ 

ของเจาหนาท่ีภาครัฐ โดยจะเปนการประเมินผลของงบประมาณท่ีจัดสรรนั้นนำไปใชอยางไรบางกรณี
แมแตเจาหนาท่ีเองยังไมมีโอกาสเขามามีสวนรวมในข้ันตอนดังกลาว การมีสวนรวมในการประเมินผล
นี้จะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของพลังงานความคิดของมวลชนที่จะทาใหโครงการพัฒนาหรือ
สามารถนาประยุกตใชตอไป32

๓๓ 
                จำแนกข้ันตอนการมีสวนรวมไว ๕ ข้ันตอน คือ 
                ๑.การมีสวนรวมในขั้นริเริ่มโครงการ เปนขั้นตอนที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
คนหาปญหา สาเหตุของปญหาในชุมชน และมีสวนรวมในการตัดสินใจ กำหนดความตองการของ
ชุมชน และจัดลำดับความสำคัญของความตองการนั้นๆ 
                 ๒.การมีสวนรวมในขั้นการวางแผนการพัฒนา เปนขั้นที่ประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงคของโครงการ กำหนดวิธีการ แนวทางในการดำเนินงานกำหนด
ทรัพยากรและแหลงของทรัพยากรท่ีใช 
                 ๓.การมีสวนรวมในขั้นดำเนินโครงการ เปนขั้นที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการทำ
ประโยชนใหแกโครงการ โดยการรวมชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงานหรือโดยการ
บริหารงานและประสานงาน ตลอดจนการดำเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 
                 ๔.การมีสวนรวมในข้ันรับผลประโยชนท่ีเกิดจากโครงการพัฒนา เปนข้ันท่ีประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการรับผลประโยชนที่พึงไดรับจากโครงการ หรือมีสวนในการรับผลเสียที่อาจเกิดจาก
โครงการ ซ่ึงผลประโยชนหรือผลเสียนี้อาจเปนดานกายภาพ หรือดานจิตใจท่ีมีผลตอสังคมหรือบุคคล
ได 
                 ๕.การมีสวนรวมในขั้นประเมินผลโครงการพัฒนา เปนขั้นที่ประชาชนเขามีสวนรวมใน
การประเมินวาโครงการพัฒนาท่ีดำเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวหรือไมการประเมินผลนี้
อาจเปนการประเมินผลยอย ซ่ึงเปนการประเมินผลความกาวหนาของโครงการท่ีกระทำกันเปนระยะๆ 
หรือการประเมินผลรวม ซ่ึงเปนการประเมินผลสรุปรวบยอดของโครงการท้ังหมด33

๓๔  
                การมีสวนรวมประชาชนจะตองเขารวมในข้ันตอนตาง ๆ คือ 
                ๑) การมีสวนรวมในการคนปญหาและสาเหตุของประชาชน เนื่องมาจากเหตุผลพื้นฐาน 
คือ ชาวชนบทประสบปญหายอมรูปญหาของตนเองไดดีท่ีสุด 
                ๒) การมีสวนรวมในการวางแผนดำเนินการของกิจกรรมเพื่อจะแกปญหาซึ่งปญหา 
เหลานั้นผูที ่เลือกแนวทางในการพัฒนา ควรเปนประชาชนในชุมชนนั้นเอง ไมใชบุคคลภายนอก 
เพ่ือใหเกิดเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากรกับศักยภาพในการพัฒนาชุมชนนั้น 
                 ๓) การมีสวนรวมในการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ ่งทางดานแรงงาน การรวมแรง
ประกอบกิจกรรม ท่ีจะทำใหประชาชนมีความผูกพันกันมากข้ึน และกอใหเกิดความรูสึกรวมกันในการ
เปนเจาของกิจกรรมและผลงานท่ีปรากฏ ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนบำรุงรักษาใหดำรงอยูอยางสมบูรณ
และมีประโยชน 

 
๓๓ Cohen and upHoff (โคเฮน และ อัพฮ็อฟ) อางใน นันทวัฒน บรมานันท, การบริการสาธารณะ

ในระบบกฎหมายปกครองของฝร่ังเศส, (กรุงเทพมหานคร: สำนักนิติธรรม, ๒๕๔๑), หนา ๕๙. 
๓๔ ธีรพงษ แกวหาวงษ, กระบวนการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง, (: โรงพิมพคลังนานาวิทยา, ๒๕๔๓), หนา 

๒๓-๒๔.  



๓๕ 

                ๔) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล เพื่อคนควาหาขอดีและขอบกพรองเกิดจาก
การดำเนินกิจกรรม ซ่ึงไดนำมาเปนบทเรียนในการปรับปรุงแกไข และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน
ตอไป34

๓๕  
                สรุป ขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน คือ เปนการแสดงออกดานความคิดเกี่ยวกับ
การจัดระบบ หรือกำหนดระบบของโครงการ เปนการประเมินปญหาหรือทางเลือกที่จะสามารถ
เปนไปไดที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาโดยการประเมินสภาพที่เปนอยูและสาเหตุของปญหา และ
เม่ือพบปญหาแลวก็หาทางแกไขรวมกัน โดยท่ีประชาชนมีสวนรวม 
  
ตารางท่ี ๒.๑๐ ข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชน   
              

แนวคิดของ ข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชน 
Cohen and upHoff (โคเฮน และ
อัพฮ็อฟ)อางใน นันทวัฒน บรมานันท  
(๒๕๔๑, หนา ๕๙)  

ข้ันตอนการมีสวนรวมไว ๔ ข้ันตอน คือ 
๑. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making)  
๒. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) 
๓. การมีสวนรวมรับผลประโยชน (Benefits) 
๔. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)  

ธีรพงษ แกวหาวงษ  
(๒๕๔๓, หนา ๒๓-๒๔)  

 

ข้ันตอนการมีสวนรวมไว ๕ ข้ันตอน คือ 
๑. การมีสวนรวมในข้ันริเริ่มโครงการ 
๒. การมีสวนรวมในข้ันการวางแผนการพัฒนา 

๓ . การมีสวนรวมในข้ันดำเนินโครงการ                        
๔. การมีสวนรวมในข้ันรับผลประโยชนท่ีเกิดจาก  
โครงการพัฒนา                                                      
๕. การมีสวนรวมในข้ันประเมินผลโครงการพัฒนา 

 
                ๒.๒.๕ ระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
                 การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาสได
เขารวมในการรับรู เรียนรู ทำความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สำคัญท่ี
เก ี ่ ยวข องร วมค ิดแนวทาง ร วมการแก  ไขป ญหา ร วมในกระบวนการต ัดส ินใจและร วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนาโดยระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
                 ระดับของการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนตำบลพบวาการมีสวนรวมของประชาชนมีความแตกตางกันในหลายระดับและหลาย
เง่ือนไข ดังนี้ 

 
๓๕ จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ, “การมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานองคการบริหารสวนตำบล 

: ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตำบลคลองขุด อำเภอบานโพธ์ิ จังหวัดเชิงเทรา”, ปญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขานโยบายสาธารณะ, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘), หนา ๘๕.  



๓๖ 

                ๑) ระดับเปนฝายรุก / ปฏิกิริยาตอบโต 
                ๒) ระดับลงสมัครรับเลือกตั้ง        
                ๓) ระดับการขอดูเอกสารตางๆ 
                ๔) ระดับการตรวจสอบผลงาน อบต. อยางเปนรูปธรรม 
                ๕) ระดับการประชุมเสนอแผนผานประชาคมหมูบานและประชาคมหมูบาน 
                ๖) ระดับการตรวจสอบในลักษณะท่ีเปนกรรมการตรวจรับงาน/กรรมการเปดซอง35

๓๖ 
                 ระดับการมีสวนรวม ออกเปน ๕ ระดับ คือ 
                 ๑) การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูล ของตน / ครอบครัว / ชุมชน ของตน 
                 ๒) การมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร เชน การรวมรับรูขอมูลของตนจากแพทยเพื่อจะ
เปนแนวทางตัดสินใจใหดีข้ึน เพราะสิ่งท่ีแพทยรูเก่ียวกับตนนั้น ตนเองอาจไมรู 
                 ๓) การมีสวนรวมตัดสินใจ (co-decision) โดยเฉพาะเก่ียวกับโครงการท่ีตนจะมีสวนได
เสียดวย โดยแบงเปน ๓ กรณีแลวแตกิจกรรมนั้นตนอยูในข้ันตอนใดตอไปนี้ 
                 ๓.๑) ตนมีน้ำหนักการตัดสินใจนอยกวาเจาของโครงการ เชน กอนเริ่มท่ีโครงการจะ
ตัดสินใจวาโครงการควรทำขนาดใด ทำกิจกรรมอะไรบางเปนตนผูอ่ืนมีสวนรวมดวยนอย 
                 ๓.๒) ตนมีน้ำหนักการตัดสินใจเทากับเจาของโครงการ เชน เม่ือเปนหุนสวนท่ีเทาเทียม
กันและจะตัดสินใจวาจะเริ่มโครงการนั้นหรือไม 
                 ๓.๓) ตนมีน้ำหนักการตัดสินใจมากกวาเจาของโครงการ เชน เมื่อเปนผูรับประโยชน
จากน้ำที่ไดรับจากอางน้ำ กลุมผูไดรับประโยชนควรเปนผูมีน้ำหนักการตัดสินใจมากกวาเจาหนาท่ี 
เปนตน 
                 ๔) การมีสวนรวมทำ คือรวมในข้ันตอนการดำเนินงาน เชน รวมสรางถนน ในชนบท 
                 ๕) การมีสวนรวมสนับสนุน คือไมมีโอกาสรวมทำแตมีสวนรวมชวยเหลือ ดานอ่ืนๆ36

๓๗ 
                 สรุป ระดับการมีสวนรวมของประชาชน คือ การมีส วนรวมของประชาชนเปน
กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทำความเขาใจ รวม
แสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา ซึ่งมี 
๓ ระดับ คือ มาก ปานกลาง และไมมีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓๖ นวลนอย ตรีรัตน และคนอื่นๆ, การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตำบล, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธรรมดาเพรส จำกัด, ๒๕๔๕), หนา ๓๙๗-๓๙๘. 
๓๗ นรินทรชัย พัฒนพงศา, การมีสวนรวมหลักการพ้ืนฐานเทคนิคและกรณีตัวอยาง, (เชียงใหม: สิริ

ลักษณการพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๑๗-๑๘. 



๓๗ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ ระดบัการมีสวนรวมของประชาชน  
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
นวลนอย ตรีรัตน และคนอ่ืนๆ 
(๒๕๔๕, หนา ๓๙๗-๓๙๘)  

๑. ระดับเปนฝายรุก / ปฏิกิริยาตอบโต 
๒. ระดับลงสมัครรับเลือกตั้ง 
๓. ระดับการขอดูเอกสารตางๆ 
๔. ระดับการตรวจสอบผลงาน อบต. อยางเปน.  
รูปธรรม  
๕. ระดับการประชุมเสนอแผนผานประชาคม
หมูบาน และประชาคมหมูบาน  
๖. ระดับการตรวจสอบในลักษณะท่ีเปน
กรรมการตรวจ รับงาน/กรรมการ เปดซอง 

นรนิทรชัย พัฒนพงศา  
(๒๕๔๗, หนา ๑๗-๑๘)  

ระดับการมีสวนรวม ๕ ระดับ คือ  
๑. การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูลของตน / 
ครอบครัว / ชุมชน ของตน  
๒. การมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร 
๓. การมีสวนรวมตัดสินใจ (co-decision) 
๔. การมีสวนรวมทำ คือ รวมในข้ันตอนการ
ดำเนินงาน เชน รวมสรางถนน ในชนบท 
๕. การมีสวนรวมสนับสนุน คือ ไมมีโอกาสรวม
ทำแตมี สวนรวมชวยเหลือ ดานอ่ืนๆ  

  
              ๒.๒.๖ ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน37

๓๘ 
               นักวิชาการไดกลาวถึงประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้ 
               โดยทั ่วไปการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการที ่ตองดำเนินการอยางเปน
ขั้นตอนตอเนื่องซึ่งกอใหเกิดการผลิตนโยบายและบริการสาธารณะที่สอดคลองกับความตองการของ
สาธารณะชนเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของกรจัดสรรทรัพยากรของสาธารณะใหสูงขึ้น โดยการมีสวน
รวมของประชาชนกอใหเกิดประโยชนตาง ๆ ดังนี3้8๓๙ 
                ๑) เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณะชนชวยใหเกิด
ความกระจางในวัตถุประสงค และความตองการของโครงการหรือนโยบายนั ้น ๆ ไดอยู เสมอ 
สาธารณะชนสามารถที่จะผลักดันใหเกิดการทบทวนขอสันนิษฐานที่ปดบังอยู ซึ่งอาจจะปดบังไมให
มองเห็นทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุด บอยครั้งกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนกอใหเกิด
การพิจารณาถึงทางเลือกใหมแทนวิธีการที่ไดเคยใชกันมาในอดีตสาธารณะชนมักมีขอมูลที่สำคัญซ่ึง

 
๓๘ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชนเลม๑, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: วิูชน, ๒๕๔๕), 

หนา ๓๘๐-๓๘๑. 
๓๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๘๐-๓๘๑ 



๓๘ 

ทำใหเกิดความแตกตางในการที่จะนำไปสูการตัดสินใจ กอใหเกิดความแตกตางระหวางโครงการท่ี
ประสบความสำเร็จและไมประสบความสำเร็จ 
                ๒) ลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา โดยทั่วไปกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
อยางเต็มรูปแบบมักจะสิ้นเปลืองคาใชจายและเสียเวลา แตในทางปฏิบัติแลว การมีสวนรวมของ
ประชาชนมาตั้งแตตน สามารถที่จะลดความลาชา และลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับความขัดแยงของ
ประชาชนได การตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งอาจจะดูวาสิ้นเปลืองและเสียเวลาที่จะตัดสินใจได แตวา
เมื่อตัดสินใจแลว และเมื่อนำมาสูการปฏิบัติอาจจะเปนวิธีการที่ประหยัดกวาดวยซ้ำ การตัดสินใจ
อยางหนึ่งอยางใดที่ทำไปอยางรวดเร็วและดูเหมือนจะไมสิ้นเปลือง อาจจะเสียเวลาคาใชจายมากกวา
ถาการตัดสินใจนั ้น ไมไดทำใหเกิดขอตกลงระหวางกลุ มหรือความเห็นชอบในกลุ มตาง ๆ ที ่มี
ผลประโยชนเก่ียวของได แตกลับนำสูความขัดแยงของประชาชนอยางตอเนื่องมากข้ึน การมีสวนรวม
ของประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอยางสูงตอการตัดสินใจ โดยกลุมซึ่งมีสวนไดสวนเสียใน
การตัดสินใจนั้น ๆ วิธีการจะชวยลดความขัดแยงระหวางการนำไปปฏิบัติทำใหเกิดการนำไปปฏิบัติ 
ทำใหเกิดการประหยัดคาใชจายซึ่งโดยทั่วไปมักจะแพงกวาคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจัดทำการให
ประชาชนมีสวนรวมในระยะตน 
                ๓) การสรางฉันทามติ โครงการมีสวนรวมของประชาชนสามารถที่จะสรางขอตกลงท่ี
มั่นคงและยืนยาว และการยอมรับระหวางกลุมซึ่งกอนหนานี้อาจจะมีความขัดแยงระหวางกันคนละ
ทางการมีสวนรวมยังกอใหเกิดความเขาใจระหวางคูกรณี ลดความขัดแยงทางการเมืองและกอใหเกิด
ความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 
                 ๔) ความสำเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจใหเรามี
ความรูสึกถึงความเปนเจาของการตัดสินใจนั้น และครั้งหนึ่งเมื่อไดรวมตัดสินใจใหเรามีความรูสึกถึง
ความเปนเจาของการตัดสินใจนั้น และครั้งหนึ่งเมื่อไดรวมตัดสินใจแลวเขาก็ยอมตองการที่จะเห็นสิ่ง
นั้นไปปฏิบัติได ไมเพียงแตจะมีความสนับสนุนทางการเมืองตอการนำไปปฏิบัติ แตกลุมและปจเจกชน
อาจกระตือรือรนในการท่ีชวยใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
                 ๕) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาหรือขัดแยงที่รุนแรง ความขัดแยงในโครงการอาจ
นำไปสูการปฏิปกษอันยากที่จะแกไข กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนกอใหเกิดโอกาสที่คูกรณี
จะแสดงความตองการของกลุมเขา และความหวงกังวลปราศจากความรูสึกที่เปนปฏิปกษการมีสวน
รวมของประชาชนตั้งแตตนสามารถเผชิญหนากันอยางรุนแรงท่ีอาจจะเปนไปได อยางไรก็ดีการมีสวน
รวมของประชาชนไมใชยาวิเศษมันไมอาจท่ีจะลดหรือกำจัดความขัดแยงในทุกๆกรณี 
                 ๖) ความนาเชื่อถือและความชอบธรรม โดยท่ัวไปแลวการมีสวนรวมของประชาชนและ
เปนวิถีทางที่จะนำไปสูความชอบธรรมและการดำรงอยูของความชอบธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ
การตัดสินใจกอใหเกิดความขัดแยง ก็คือจะตองใชกระบวนการตัดสินใจซึ่งโปรงใสและนาเชื่อถือตอ
สาธารณะชน ซ่ึงใหสาธารณะชนมีสวนรวม โครงการมีสวนรวมของประชาชนยังกอใหเกิดความเขาใจ
ถึงเหตุการณท่ีนำไปสูการตัดสินใจนั้น ๆ  
                 โดยสรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนนั้นกอใหเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพท่ี
ยั่งยืน การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนในสังคม เปนการเพิ่มคุณภาพ
ของการตัดสินใจ ลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา เปนการสรางฉันทามติ เปนการสรางความสำเร็จ



๓๙ 

ในการปฏิบัติของโครงการ หลีกเลี่ยงเผชิญหนา หรือขัดแยงที่รุนแรง และเพิ่มความนาเชื่อถือ และ
ความชอบธรรม ดังนั้น หากจะนำแนวคิดมาใชในภาพรวมใหญควรที่จะชี้แจงใหประชาชนสวนใหญ
เขาใจและมีแนวความคิดคลอยตามหลักแนวคิดที่กลาวไวจะเปนตัวชวยใหเกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทุกภาคสวน 
 
ตารางท่ี ๒.๑๒  ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน       
          

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
บวรศักดิ์อุวรรณโณ 
(๒๕๔๕, หนา ๓๘๐-๓๘๑)  

 

การมีสวนรวมของประชาชนกอใหเกิดประโยชนตางๆดังนี้ 
๑. เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ 
๒. ลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา 
๓. การสรางฉันทามติ 
๔. ความสาเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ  
๕. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาหรือขัดแยงท่ีรุนแรง  
๖. ความนาเชื่อถือและความชอบธรรม  

 
                ๒.๒.๗ ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
                 จากการศึกษาเอกสารตางๆ ผูวิจัยไดรวบรวมทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม ซ่ึงมีนักวิชา 
การไดนำเสนอไว ดังนี้ 

๑. ทฤษฎีการเกลี้ยกลอมมวลชน (Mass Persuation)39

๔๐ 
                 มาสโลว (Maslow) กลาววา การเกลี้ยกลอม หมายถึง การใชคำพูดหรือการเขียน เพ่ือ
มุงใหเกิดความเชื่อถือ และการกระทำซึ่งการเกลี้ยกลอมมีประโยชนในการแกไขปญหาความขัดแยง 
ในการปฏิบัติงานและถาจะใหเกิดผลดีผูเกลี้ยกลอมจะตองมีศิลปะในการสรางความสนใจในเรื่องท่ีจะ 
เกลี้ยกลอมโดยเฉพาะในเรื่องความตองการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกวาลำดับข้ัน 
ความตองการ (hierarchy of needs) คือ ความตองการของคนจะเปนไปตามลำดับจาก นอยไปมาก 
มีท้ังหมด ๕ ระดับ ดังนี้ 
                 ๑.๑ ความตองการทางดานสรีระวิทยา ( physiological needs) เปนความตองการข้ัน
พื้นฐานของมนุษย ( survival needร) ไดแก ความตองการทางดานอาหาร ยา เครื่องนุงหม ที่อยู
อาศัย ยารักษาโรค และความตองการทางเพศ 
                ๑.๒ ความตองการความม่ันคงปลอดภัยของชีวิต ( safety and security needs) ไดแก 
ความตองการท่ีอยูอาศัยอยางมีความปลอดภัยจากการถูกทำรายรางกาย หรือถูกขโมย ทรพัยสิน หรือ
ความม่ันคงในการทำงานและการมีชีวิตอยูอยางม่ันคงในสังคม 

 
๔๐ Maslow อางใน อคิน รพีพัฒน, การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคม

และวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ, ๒๕๒๗), หนา ๗-๘. 



๔๐ 

                 ๑.๓ ความตองการทางดานสังคม ( social needs) ไตแก ความตองการความรัก ความ
ตองการท่ีจะใหสังคมยอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม 
                 ๑.๔ ความตองการที ่จะมีเกียรติยศชื ่อเสียง ( self-esteem needs) ไดแก ความ
ภาคภูมิใจ ความตองการดีเดนในเรื่องหนึ่งท่ีจะใหไตรับการยกยองจากบุคคลอ่ืน ความตองการ ดานนี้ 
เปนความตองการระดับสูงท่ีเก่ียวกับความม่ันใจในตัวเองในเรื่องความความสามารถ และความสำคัญ 
ของบุคคล 
                 ๑.๕ ความตองการความสำเร็จแหงตน ( self-actualization needs) เปนความ 
ตองการในระบบสูงสุด ท่ีอยากจะใหเกิดความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความนึกคิด ของตนเองเพ่ือ
จะพัฒนาตนเองใหดีที่สุดเทาที่จะทำไดความตองการนี้จึงเปนความตองการ พิเศษของบุคคลที่จะ 
พยายามผลักดันชีวิตของตนเองใหเปนแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
                  
                ๒.ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ (National Morale)40

๔๑ 
                 คนเรามีความตองการทางกายและใจ ถาคนมีขวัญดีพอผลของการทำงานจะสูงตามไป
ดวยแตถาขวัญไมดีผลงานก็ตางไปดวย ท้ังนี้เนื่องจากวาขวัญเปนสถานการณทางจิตใจท่ีแสดงออกใน
รูปพฤติกรรมตาง ๆ นั่นเอง การจะสรางขวัญใหดีตองพยายามสราง ทัศนคติที่ดีตอผูรวมงาน เชน  
การไมเอารัดเอาเปรียบ การใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เปนตน  
และเมื่อใดก็ตามถาคนทำงานมีขวัญดีจะเกิดสานึกในความรับผิดชอบอันจะเกิดผลดีแกหนวยงานท้ัง
ในสวนที่เปนขวัญสวนบุคคล และขวัญของกลุม ดังนั้น จะเปนไปไดวาขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมี
ขวญัท่ีดียอมเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะนำไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ไดเชนกัน 
                 ๓. ทฤษฎีสรางความรูสึกชาตินิยม (Nationalism) ปจจัยประการหนึ่งที่นาสูการมีสวน
รวมคือ การสรางความรูสึกชาตินิยมใหเกิดขึ้น หมายถึง ความรูสึกเปนตัวของตัวเองท่ีจะอุทิศหรือ 
เนนคานิยมเรื ่องผลประโยชน สวนรวมของชาติ มีความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ 
จงรักภักดี ผูกพันตอทองถ่ิน 
                 ๔. ทฤษฎีการสรางผูนำ (Leadership) การสรางผูนำ จะชวยจูงใจใหประชาชนทำงาน
ดวยความเต็มใจเพื่อบรรลุ เปาหมายหรือ วัตถุประสงครวมกัน ทั้งนี้เพราะผูนำเปนปจจัยสำคัญของ
การรวมกลุมคน จูงใจไปยังเปาประสงค โดยทั่วไปแลวผูนาอาจจะมีทั้งผูนำที่ดี เรียกวา ผูนำปฎิฐาน  
( positive leader) ผูนำพลวัต คือ เคลื่อนไหวทำงานอยูเสมอ ( dynamic leader) และผูนำไมมีกิจ 
ไมมีผลงานสรางสรรค ท่ีเรียกวา ผูนำนิเสธ (negative leader) ผลของการใหทฤษฎีการสรางผูนำ จึง
ทำใหเกิดการระดมความรวมมือ ปฏิบัติงานอยางมีขวัญกำลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และรวมรับผิดชอบ ดังนั้น การสรางผูนำท่ีดี ยอมจะนำไปสู การมีสวนรวมใน กิจกรรมตาง 
ๆ ดวยดีนั่นเอง 
                 ๕. ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) การใช
ระบบบริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหนึ่งที่งายเพราะใชกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน เปน

 
๔๑ ยุพาพร รูปงาม, “การมีสวนรวมของขาราชการสานักงบประมาณในการปฏิรูประบบราชการ”, 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารพัฒนาสังคม, (คณะพัฒนาสังคม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร, ๒๕๔๕), หนา ๔๑. 



๔๑ 

เครื่องมือในการดำเนินการ แตอยางใดก็ตามผลของ ความรวมมือยังไมมีระบบ ใดดีท่ีสุดในเรื่องการใช
บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถาทำงานตามความสมัครใจอยางตั้งใจไมมีใคร บังคับก็จะทำงานดวย
ความรัก แตถาไมควบคุมเลยก็ไมเปนไปตามนโยบายและความจำเปนของรัฐ เพราะการใชระบบ
บริหาร เปนการใหปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเพ่ิมความคาดหวัง ผลประโยชน 
                 สรุป การมีสวนรวมของประชาชนเปนยุทธศาสตรหนึ่งของการพัฒนาชนบท หลักการ 
สำคัญหรือหัวใจของการมีสวนรวมของประชาชน คือ จะตองใหประชาชนไดมีโอกาสเขารวมในทุก 
ขั้นตอนของทฤษฎีที่เก่ียวกับการมีสวนรวม ทฤษฎีการเกลี้ยกลอมมวลชน ทฤษฎีการระดมสรางขวัญ
ของคนในชาติ ทฤษฎีการสรางความรูสึกชาตินิยม ทฤษฎีการสรางผูนา ทฤษฎีการใชวิธีและระบบ 
ทางการบริหาร กลาวคือ การมีสวนรวมเปนกระบวนการอยางหนึ่งในการพัฒนาปจจุบันวิถีชีวิตของ 
ประชาชน ถูกกระทบจากสิ่งตางๆเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ี 
เสื่อมโทรมลง ทำใหเกิดสภาพการตางคนตางอยู มุงหวังท่ีจะแกไขปญหาของตนใหอยูรอดไปในแตละ
วัน ไมมีความสนในตอสังคมรอบขาง ทำใหมีปญหาตามมาหลายดาน ที่นับวาจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึง 
จำเปนที่จะตองใหความสำคัญกับการมีสวนรวมซึ่งกันและกันเพื่อที่จะชวยแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน 
อยางตรงกับความตองการของคนสวนใหญ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๓ ทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Maslow อางใน อคิน รพีพัฒน,   
(๒๕๒๗, หนา ๗-๘.) 

การเกลี้ยกลอม หมายถึง การใชคาพูดหรือการเขียน เพ่ือ
มุงใหเกิดความเชื่อถือ  

ยุพาพร รูปงาม,  
(๒๕๔๕, หนา ๕๔.)  

การสรางผูนำ จะชวยจูงใจใหประชาชนทำงานดวยความ 
เต็มใจเพ่ือบรรลุ เปาหมายหรือ วัตถุประสงครวมกัน ท้ังนี้ 
เพราะผูนำเปนปจจัยสาคัญของการรวมกลุมคนจงูใจไปยัง 
เปาประสงค  

                

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง 
                การมีส วนร วมทางการเม ือง (Political Participation) ถ ือเป นหลักการสากลท่ี
อารยประเทศ ใหความสำคัญ และเปนประเด็นหลักที่สังคมไทยใหความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเขา
สู ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมตามหลักการธรรมาภิบาลที ่ภาครัฐจะตองเปดโอกาสให
ประชาชน และผูเกี่ยวของทุกภาคสวนรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ เพื่อสรางความโปรงใสและเพ่ิม
คุณภาพ การตัดสินใจของภาครัฐใหดีขึ้น และเปนที่ยอมรับรวมกันของทุก ๆ ฝาย การมีสวนรวม
ทางการเมืองถือเปนพฤติกรรมการแสดงออกที่สำคัญอยางหนึ่งในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
โดยมีนักวิชาการหลายทาน ไดกลาวถึงความหมายของการมีสวนรวมทางการเมืองไวหลายทาน เชน 
                 การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยการใหขอมูล



๔๒ 

แสดงความคิดเห็น ใหคำแนะนำปรึกษา รวมวางแผน ปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจาก
ประชาชน41

๔๒ 
                สรางกรอบพ้ืนฐานการมีสวนรวมซ่ึงประกอบดวย 
                 ๑. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision-making) เปนการตัดสินใจในการดำเนิน
กิจกรรมตั้งแตระยะเริ่มตน  
                 ๒. การมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรม (Implementation) เปนการเขารวมโดยการ
สนับสนุนทางดานทรัพยากร เขารวมในการบริหารและการเขารวมในการรวมแรงรวมใจ 
                ๓. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) โดยอาจรับผลประโยชนทางวัตถุ 
ทางสังคม หรือโดยสวนตัว 
                ๔. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) เปนการควบคุมตรวจสอบการดำเนิน
กิจกรรมทางการเมือง42

๔๓  
                การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมทางกฎหมายทางการเมืองของพลเมืองท่ีมี
จุดมุงหมายเพื่อมีอิทธิพลในการเลือกกำหนดบุคคลในวงการรัฐบาลหรือกดดันรัฐบาลใหกระทำตามท่ี
พลเมืองผูนั้นหรือกลุมนั้นตองการ 43

๔๔ การมีสวนรวมทางการเมือง ยังหมายถึง การมีสวนรวมในการ
กระทำ (Activity) ของแตละบุคคลซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินนโยบายของรัฐบาล การมีสวนรวมที่มา
จากแตละบุคคลโดยตรงตอการตัดสินนโยบายของรัฐบาล เรียกวา การมีสวนรวมโดยตนเอง และการ
มีสวนรวมซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินนโยบายทางออม เรียกวา การมีสวนรวมโดยการถูกระดม44

๔๕  
                 การมีสวนรวมทางการเมืองเปนความพยายามของมนุษยที่จะอยูรวมกันในสัมพันธภาพ
ท่ีตองการพ่ึงพาอาศัยกัน คือทุกรูปแบบของสังคมมนุษยจะมีการเมืองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแฝงอยู
ดวยเสมอ 45

๔๖ นอกจากนี ้ การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง การมีสวนรวมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชนตามสิทธิที่ระบบการปกครองและกฎหมายกำหนดใหกระทาที่ตองเกิดขึ้นจาก
ความสมัครใจของประชาชน เพื ่อใหม ีอ ิทธิพลตอการกำหนดนโยบายของรัฐทั ้งในการเมือง  
การปกครองระดับทองถ่ินและระดับชาต4ิ6

๔๗  

 
๔๒ สุจิต บุญบงการ, “การเมืองทองถิ่นของ อบจ.กับ อบต.”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร:      

สภาวิจัยแหงชาติ, ๒๕๔๒), หนา ๖. 
๔๓ พัชรี พงษศิริ, “การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการกรมการ

จัดหางาน”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๑) หนา ๓๘. 

๔๔ วัชรา ไชยสาร, “การมีสวนรวมในทางการเมืองกับการเมืองภาคประชาชน”, รัฐสภาสาร, ปที่ ๓ 
ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม ๒๕๔๕): ๔๘.  

๔๕ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมือง.
หนวยท่ี ๖ วัฒนธรรมทางการเมือง, พิมพครั้งท่ี ๔, (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หนา ๒๔. 

๔๖ อำพร สุคนรัตนสุข, “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ในจังหว ัดขอนแกน” , วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๔), หนา ๖๔. 

๔๗ จันทนา สุทธิจารี, การมีสวนรวมของประชาชน, การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญ  
ฉบับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร: สมาคมรัฐธรรมนูญเพ่ือประชาชน, ๒๕๔๔), หนา ๔๑๐. 



๔๓ 

                 การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทำของประชาชน ท่ีตองการ
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล โดยท่ีการกระทำเปนไปไดท้ังถูกตองตามกฎหมายและไมถูกตอง
ตามกฎหมาย ใชกำลังหรือไมใชกำลัง ทั้งที่สำเร็จหรือลมเหลว ทั้งท่ีสมัครใจหรือไมสมัครใจ รวมท้ัง
กิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกใชความรุนแรงโดยที่เนนการกระทำของประชาชนเอง (Autonomous 
Participation) หรือเปนกิจกรรมเก่ียวกับการปลุกระดมประชาชน (Mobilized Participant)47

๔๘  
                 นักวิชาการทานหนึ่งกลาววา เปนกิจกรรมที่พลเมืองกระทำเพื่อจะมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของรัฐบาล โดยเขากำหนดขอบเขตไววาเปนการกระทำกิจกรรมทางการเมืองของคนธรรมดา 
ซึ่งอาจมีลักษณะเปนชวงๆ ไมตอเนื่อง และอาจจะเปนบทบาทรองจากบทบาทอื่น นอกจากนั้นยังมี
จุดมุงหมายเพื่อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งเปนผูมีความชอบธรรมในการตัดสินใจแบง
สรรสิ่งที่มีคุณคา ซึ่งมีอยูอยางจำกัดในสังคมทั้งนี้ไมวาการการทำนั้นจะสัมฤทธิผลหรือไม และการมี
สวนรวมทางการเมืองนั้น อาจเปนไปดวยความสำนึกของตนเอง หรือถูกชักจูงใหเขารวมก็ได48๔๙  
                 การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมโดยสมัครใจของแตละบุคคลในกิจกรรม
ทางการเมืองเคลื่อนไหวรวมกันกับพรรคการเมือง กลุมอิทธิพล กลุมผลประโยชน เจาหนาที่สถาบัน
ทางการเมือง กิจกรรมที่ไมเปนทางการเชน การอภิปรายทางการเมือง หรือรวมฟงเหตุการณทางการ
เมือง การชักชวนทางการเมืองของเจาหนาท่ีหรือสมาชิกของกิจกรรมการเมืองนั้น49

๕๐ 
                 กิจกรรมทางการเมืองท่ีจัดเปนการมีสวนรวมทางการเมือง ไดแก 
                 ๑) การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเปนดัชนีที่ใช
กันทั่วไปในการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในสังคม
ตางๆ และเปนการมีสวนรวมทางการเมืองที ่สามารถสงผลถึงการเปลี ่ยนแปลงผู นำบริหารทาง
การเมืองการปกครองและทิศทางนโยบายไดโดยตรงท่ีสุด 
                 ๒) การอภิปรายวิพากษวิจารณการเมือง การเขียนจดหมาย การไปหา รองเรียนแสดง
ความคิดเห็น ความตองการตอ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
รัฐบาล หรือสื่อมวลชน การมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบนี้บางคนเรียกวา เปนบทบาทของ 
ผูสื่อสารทางการเมือง 
                 ๓) การหาเสียงสนับสนุนใหพรรคการเมือง หรือผูสมัคร หมายถึงการมีสวนรวมใน
กิจกรรมของพรรคการเมืองในชวงการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งแกผูสมัครและพรรคท่ีตนชื่นชอบผูท่ีเขา
มีสวนรวมในรูปแบบนี้อาศัยความตื่นตัวและสนใจอยางจริงจัง ทุมเท 

 
๔๘ ฮันติ้งตัน และโดมินเก อางใน กิจฏิภันส ยศปญญา, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน

ชุมชนเมือง : ศึกษากรณีประชาชนในหมูบานสินธนา ๑ เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗), หนา 
๔๙. 

๔๙ Huntington, Samuel P. and Nelson, Joan M. No Easy Choice : Political Participation 
in Developing Countries, (Cambridge, MA : Harvard University Press, 1982), p. 4  

๕๐ Verba, Sidney, Nie, Norman H. and Kim, Jae on, Participation and Political Equality, 
(New York : Cambridge University Press, 1978), p. 46. 



๔๔ 

                ๔) การเลือกตั้งและเขาเปนสมาชิกกลุมกดดันทางการเมือง กลุมผลประโยชนสาธารณะ 
หมายถึง การรวมตัวกอตั้งกลุมเพื่อระบุความตองการและปญหาสาธารณะชนตาง ๆของชุมชน จัด
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความรับรู  หาความสนับสนุนผลักดันใหมีการแกไขปญหาตาง ๆ ตาม
เปาหมายของกลุม 
                ๕) การติดตอกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับปญหาและความตองการเฉพาะอยาง ซ่ึง
ตองใชการตัดสินใจของรัฐในการแกไขเปนกิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับประเด็น
เรื่องท่ีมีผลโดยตรงตอเฉพาะบุคคลหรือกลุมบุคคล 
                ๖) การประทวง การเดินขบวน การรวมชุมชนแสดงความไมพอใจ การลงชื่อประทวง 
ตลอดจน การใชความรุนแรง การมีสวนรวมในรูปแบบนี้มักจะตองมาจากความตื่นตัวทางการเมืองใน
ระดับสูง ความรูสึกมีสวนไดสวนเสียจากการตัดสินใจของรัฐบาลและมักจะเกิดในระบบการเมืองท่ีไมมี
ชองทางหรือสถาบันท่ีจะรับเอาความตองการขอเรียกรองของประชาชนเขาสูการพิจารณาอยาง
พอเพียง เราจึงมักพบวา กลุมที่มีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบนี้เปนกลุมที่มีสถานะดอยโอกาสใน
สังคมและมีความรูสึกไววางใจการเมืองตางๆ หรืออาจถึงข้ันมีความแปลกแยกแหนงหนายจากสถาบัน
และกระบวนการทางการเมืองท่ีเปนอยู50๕๑  
                แนวความคิดและความหมายของการมีสวนรวมทางการเมืองวา การมีสวนรวมทางการ
เมือง (Political Participation) หมายถึง การแสดงออกซึ่งกิจกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคม 
กิจกรรมเหลานั้นกอใหเกิดความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคมการเมือง                              
                การแสดงออกซึ่งกิจกรรมเหลานี้ คือ กระบวนการทางการเมือง ซึ่งจะนำไปสูการบรรลุ
เปาหมายที่ประชาชนตองการ การมีสวนรวมทางการเมืองเปนทั้งเปาหมายและกระบวนการทางการ
เมืองเพราะการมีสวนรวมทางการเมืองเปนดัชนีชี้วัดที่สำคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย
สังคมใดจะมีระดับประชาธิปไตยสูงหรือตาง พิจารณาไดจากระดับการมีสวนรวมทางการเมืองนัก
รัฐศาสตรบางกลุมถือวาการมีสวนรวมทางการเมืองเปนเปาหมายของการพัฒนาทางการเมืองโดยตรง 
โดยเฉพาะการพัฒนาทางการเมืองใหเปนประชาธิปไตย ดังนั้นการศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
การเมืองที่ครอบคลุมระบบปฏิสัมพันธ (Interaction System) ทางการเมืองทั้งหมด จะสงเสริมให
เขาใจบทบาทการมีสวนรวมทางการเมืองของบุคคลและองคการทางการเมืองไดชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้น
การศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองในฐานะที่เปนกระบวนการทางการเมือง (Political Process) 
จ ึงเก ี ่ยวข องและสัมพันธ โดยตรงกับกระบวนการอบรมหลอหลอมทางการเม ือง (Political 
Socialization) ซ่ึงจะมีผลตอความเชื่อและพฤติกรรมทางการเมืองของปจเจกบุคคลในแตละสังคม 
                การมีสวนรวมทางการเมืองภายใตกรอบของระบบการเมืองมี ๒ ลักษณะ คือ51

๕๒ 
                ๑ การมีสวนรวมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย มีลักษณะในการแสดงออกของ
ประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมืองสามารถกระทำไดทั้งในทางสนับสนุนและคัดคานรัฐบาลและ

 
๕๑ นรนิติ เศรษฐบุตร, การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๑), หนา ๑๕๙. 
๕๒ สมบัติ ธำรงธัญวงศ, การเมืองแนวความคิดและพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๑), 

หนา ๓๑๕-๓๓๙. 
 



๔๕ 

โดยสวนใหญจะเปนการแสดงออกที่เปนอิสระจากการควบคุมหรือกำกับของรัฐ และยังมีอิทธิพลหรือ
สงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาล และทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได การมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในการใชสิทธิเลือกตั้งหรือถอดถอนผูนำทางการเมืองโดยผานกระบวนการ
เลือกตั้ง จึงเปนกระบวนการสำคัญท่ีประชาชนแสดงความเปนเจาของอำนาจประชาธิปไตยและแสดง
ถึงเจตจำนงท่ัวไปของประชาชน ดังนั้นการเสริมสรางใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และตระหนัก
ในคุณคาของการมีสวนรวมทางการเมืองจึงมีความสำคัญอยางยิ่ง 
                ๒. การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบอำนาจนิยมหรือระบอบเผด็จการ ประชาชนจะ
แสดงบทบาททางการเมืองไดเฉพาะภายใตกรอบท่ีผูปกครองกำหนดใหเทานั้น 
                ดังนั้น การมีสวนรวมทางการเมือง จึงถือวาเปนลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของระบบ
การเมืองสมัยใหม ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนมักมีความตื่นตัว หรือสนใจในทางการเมืองสูงกวาในระบบ
การเมืองแบบเดิม ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยม การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง 
กิจกรรมที่ทำโดยใจสมัครของแตละบุคคลในทางการเมืองรวมถึงการลงคะแนนเสียงการเปนสมาชิก 
และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกลุมทางการเมือง โดยการมีสวนรวมทางการเมืองหลายรูปแบบ แตทุก
รูปแบบเปนเรื่องของการสมัครใจปราศจากการบังคับ ท้ังนี้อาจเปนได ท้ังจุดมุงหมาย (Goals) วิธีการ
พัฒนา และผลพลอยไดของการพัฒนาที่เปนจุดหมายนั้น เปนเพราะความเชื่อที่วาการมีสวนรวม
ทางการเมือง เปนลักษณะสำคัญของสังคมที่พัฒนาแลว ดังนั้น เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็
ตองพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง สาหรับการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีถือวาเปนวีธีการอยางหนึ่ง
นั้น หมายถึงวิธีการของผูนำเพื่อนำไปสูจุดประสงคอีกอยางหนึ่ง เชน เพื่อเสริมสรางอำนาจของผูนำ
หรือเพื่อพัฒนาประเทศ และสุดทายการมีสวนรวมทางการเมืองเปนผลพลอยไดของการพัฒนา 
กลาวคือ เม่ือมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
                ในการพิจารณาถึงเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองในประเทศกำลังพัฒนาตองพิจารณา
ถึงกลุมผูนำตางๆ ที่ชวงชิงอำนาจหรือที ่ตองการเขามามีสวนควบคุมรัฐบาล กลุมผูนำเหลานั้น  
อาจแบงไดอยางกวางเปน ๒ กลุม คือ ทหารกับตนเอง โดยกลุมทหารมักเปนกลุมท่ีไมเห็นดวยกับการ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และเมื่อขึ้นมามีอำนาจมักอางวาการใหมีการเลือกตั้งการมี
การเมืองในระบบพรรค กอใหเกิดความแตกแยก ดังนั้น จึงมักระงับหรือลดการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนลง สำหรับผูนำพลเรือนสวนใหญ ตองการใหมีการขยายการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประเทศ  
                 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน จึงเปนตัวแปรที่สำคัญตอความมีเสถียรภาพ
ทางการเมือง โดยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เปนเรื่องของความตองการของประชาชน
เอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจึงเปนเครื่องมือของผูนำทางการเมืองในการสรางฐาน
อำนาจใหกับตน ดังเชนกรณีประเทศไทย การมีประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเม่ือป พ.ศ. ๒๔๗๕ ไมไดเกิดจากการเรียกรองของประชาชนเอง แตเปนเรื่องท่ีคณะราษฎรใช
เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการปกครองของตนและทางการเมืองของผูนำกลุมตางๆ การตอสู



๔๖ 

ระหวางผูนำทหารผูนำพลเรือนเปนเรื ่องของการตอสูระหวางการเพิ่มกับการลด การมีสวนรวม
ทางการเมืองถึงแมวาในตอนหลังฝายทหารจะไดยอมรับการมีสวนรวมทางการเมืองแลวก็ตาม52

๕๓ 
                 กลาวโดยสรุป การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง การที่ประชาชนเขารวมดำเนิน
กิจกรรมทางการเมือง เพ่ือท่ีจะมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายของรัฐ หรือผูนำรัฐบาล รวมท้ังกดดัน
ใหรัฐบาลกระทำตามความประสงคของตนหรือกลุมของตนและเพ่ือเปนการกระตุนใหประชาชนแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมภายใตกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตยในการเขามามีสวนรวมในการดำเนิน
กิจกรรมตางๆ ในทางการเมืองท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติ 
                 การมีสวนรวมทางการเมืองถือวาเปนเครื่องชี้วัดพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย
ของแตละประเทศ การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งในกระบวนการทาง
การเมือง และมีความจำเปนสำหรับการเมืองทุกระบบ เนื่องจากรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชน โดยเฉพาะการเสนอขอเรียกรอง (Demands) และการสนับสนุน (Supports)  
จะสะทอนใหเห็นถึงการดำรงอยูของระบบการเมือง หรือทำใหระบบการเมืองอยูในสภาวะสมดุลได 
หากระบบการเมืองปราศจากสิ่งเหลานี้แลวก็ไมสามารถดำรงอยูได 
         
ตารางท่ี ๒.๑๔  เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง     
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สุจิต บุญบงการ  
(2542, หนา 6)  

การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง 
การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองและการ
บริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยการใหขอมูลแสดง
ความคิดเห็น ใหคำแนะนำปรึกษา รวม วางแผน ปฏิบัติ รวม
ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจาก ประชาชน  

พัชรี พงษศิริ, 
(๒๕๔๑, หนา ๓๘) 

สรางกรอบพ้ืนฐานการมีสวนรวมซง่ึ ประกอบดวย  
๑. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision-making)  
๒ . การมีสวนรวมในการดำเนนิกิจกรรม (Implementation) 
๓. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits)  
๔. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)  

วัชรา ไชยสาร 
 (๒๕๔๕, หนา ๔๘)  

การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมทางกฎหมาย  
ทางการเมืองของพลเมืองที่มีจุดมุงหมายเพื่อมีอิทธิพลในการเลือก
กำหนดบุคคลในวงการรัฐบาลหรือกดดันรัฐบาลใหกระทำตามท่ี
พลเมืองผูนั้นหรือกลุมนั้นตองการ  

วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ 
(๒๕๔๗, หนา ๒๔)  

การมีสวนรวมทางการเมืองหมายถึงการมีสวนรวมในการกระทำ 
(Activity) ของแตละบุคคลซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินนโยบายของ
รัฐบาล  

  

 
๕๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๑๕-๓๓๙. 



๔๗ 

ตารางท่ี ๒.๑๔  เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
อำพร สุคนรัตนสุข, 
(๒๕๔๔, หนา ๖๔๗  

การมีสวนรวมทางการเมือง เปนความพยายาม
ของมนุษยที ่จะอยู ร วมกันในสัมพันธภาพท่ี
ตองการพ่ึงพาอาศัยกัน คือทุกรูปแบบของสังคม
มนุษยจะมีการเมืองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
แฝงอยูดวยเสมอ  

จันทนา สุทธิจารี 
(๒๕๔๔, หนา ๔๑๐)  

 

การมีสวนรวมทางการเมืองหมายถึงการมีสวน
รวมทางการเมืองการปกครองของประชาชน
ตามสิทธิที ่ระบบการปกครอง และกฎหมาย
กำหนดใหกระทำที่ตองเกิดขึ้นจากความสมัคร
ใจ ของประชาชน เพ่ือให ม ีอ ิทธ ิพลตอการ
กำหนดนโยบายของรัฐ ทั ้งในการเมือง การ
ปกครองระดับทองถ่ินและระดับชาติ  

ฮันติ้งตัน และโดมินเก อางถึงใน กิจฏิภันส  
ยศปญญา (๒๕๔๗, หนา ๔๙)  

การม ีส วนร วมทางการเม ืองว า หมายถึง 
ก ิจกรรมหร ือการกระทำของประชาชน ท่ี
ตองการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล  

Huntington and Nelson  
(1982, p. 4) 

การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมท่ี
พลเมือง กระทำเพ่ือจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของรัฐบาล  

Verba, Nie and Kim 
(1978, p. 46)  

การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรม
โดยสมัครใจ ของแตละบุคคลในกิจกรรมทาง
การเมือง  

นรนิติ เศรษฐบุตร 
(2541, หนา 159)  

 

กิจกรรมทางการเมืองทีจัดเปนการมีสวนรวม
ทางการเมือง ไดแก  
๑. การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง 
๒. การอภิปรายวิพากษวิจารณการเมือง  
๓. การหาเสียงสนับสนุนใหพรรคการเมือง หรือ
ผูสมัคร  
๔. การเลือกตั้งและเขาเปนสมาชิกกลุมกดดัน
ทาง การเมือง กลุมผลประโยชนสาธารณะ  
๕. การติดตอกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ปญหาและ ความตองการเฉพาะอยาง  
๖. การประทวง การเดินขบวน การรวมชุมชน
แสดงความ ไมพอใจ การลงชื่อประทวง  



๔๘ 

ตารางท่ี ๒.๑๔  เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สมบัติ ธำรงธัญวงศ 
(๒๖๕๔๑, หนา ๓๑๕-๓๓๙)  

 

การม ี ส  ว น ร  ว มทา งการ เ ม ื อ ง  ( Political 
Participation)  หมายถ ึง การแสดงออกซ่ึง
ก ิจกรรมทางการเม ืองของบ ุคคลในส ังคม 
กิจกรรมเหลานั้นกอใหเกิดความสัมพันธระหวาง
สมาชิก ในสังคมการเมือง การแสดงออกซ่ึง
กิจกรรมเหลานี้ คือ กระบวนการทางการเมือง 
ซึ่งจะนำไปสูการบรรลุเปาหมายที่ ประชาชน
ตองการ  

 
                ๒.๓.๑ ลักษณะและรูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมือง 
                 สำหรับรูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมือง ไดมีผูจำแนกรูปแบบการมีสวนรวม
ทางการเมืองไวมากหลายรูปแบบ และแตกตางกันไปดังนี5้3๕๔ 
                 จำแนกลักษณะของการมีสวนรวมทางการเมืองออกเปน ๑๒ รูปแบบคือ 
                ๑) การเลือกตั้ง (Voting) การเลือกตั้งเปนกิจกรรมทางการเมืองที่เห็นไดเดนชัดที่สุด 
สามารถที่จะแสดงใหเห็นถึงแรงสนับสนุนจากประชาชน หรือกดดันใหรัฐบาลปรับนโยบาย เพื่อให
ได ร ับการสนับสนุนอีกครั ้ง แตระหวางประชาชนและผู นำนั ้นจะมีการส ื ่อสารกันนอยมาก  
การแสดงออกของประชาชนวาพึ่งพอใจตอผูสมัครคนใดนั้นจึ่งไมปรากฏชัดเจนซึ่งความนิยมของ
ประชาชนและแรงกดดันที่มีตอตังผูสมัคร จะเปนผลทำใหผูสมัครแตละคนไดรับการคัดเลือกและจะ
เปนเครื่องมือท่ีสำคัญในการควบคุมการทางานของรัฐบาล54

๕๕ 
                 ๒) การรณรงคการเลือกตั้ง (Campaign Activity) การรณรงคการเลือกตั้งเปนสวนหนึ่ง
ในกระบวนการการเลือกตั้ง ซึ่งจะเปนการแสดงออกอยางเดนชัดของประชาชนวานิยมหรือชื่นชอบ
ผู สมัครคนใดมากกวาคนอื ่น ๆ และเปนกิจกรรมที ่มีความสลับซับซอนมากกวาการไปเลือกตั้ง  
เพราะการจะแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมในลักษณะของความพึงพอใจ และจะทำใหประชาชนไดเขา
ไปใกลชิดกับผูสมัครรับเลือกตั้งไดมากข้ึน 
                 ๓) การติดตอในฐานะพลเมือง (Citizen-Initiated Contacts) ในการศึกษาการมีสวน
รวมทางการเมืองโดยท่ัว ๆ ไปมักจะมุงไปกิจกรรมในกระบวนการเลือกตั้งเทานั้น แตหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรมการเลือกตั้ง ก็จะพบวาการมีสวนรวมทางการเมืองนั้นเราสามารถที่จะพิจารณาไดจาก 
กิจกรรมบางอยางที่แตกตางออกจากกิจกรรมในการเลือกตั้ง นั้นคือ การที่เขาไปติดตอกับหนวยงาน

 
๕๔ ไน และเวอรบา อางใน รุงโรจน เรืองทรัพย, “ทัศนคติของประชาชนที่มีตอโครงสรางอำนาจการ

บริหารสวนทองถิ่น: ศึกษากรณีเทศบาลนครเชียงใหม”, วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๐), หนา ๓๗-๓๙.  

๕๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๗-๓๙.  



๔๙ 

ของรัฐโดยนำเรื่องราวตาง ๆ ท่ีเห็นวานาสนใจหรือควรปรับปรุงเขสูวาระการประชุม ถือเปนการมีสวน
รวมทางการเมือง ซ่ึงเรียกวา การติดตอในฐานะพลเมือง โดยอาจจะแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ 
                 ๔) การเขารวมกิจกรรมของกลุมหรือองคกร (Cooperative Activity) เปนกิจกรรมท่ี
ประชาชนเขาไปรวมกันเปนกลุ ม หรือ องคกรเพื ่อแกไขปญหาทางสังคมและทางการเมือง  
คลายกับการติดตอในฐานะพลเมืองแตจะแตกตางที่เปนการรวมกลุม โดยที่กลุมอาจจะเริ่มจากคน
เพียงไมกี ่คน แตภายหลังก็จะมีคนอื่น ๆ ที่เห็นดวยเขามารวมกลุม ทั้งนี ้อาจจะเนื่องมาจากการ
ตระหนักถึงท่ีเกิดข้ึน ลักษณะการดำเนินงานของกลุมอาจจะเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได  
                 ๕) การลอบบี้ (Lobbying) หมายถึง การที่บุคคลพยายามติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐ
และผูนำทางการเมือง โดยหาทางท่ีจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจนโยบายประเด็นเรื่องที่กระทบตอ
ประชาชนจำนวนมาก จากความเปนจริงจะเปนลักษณะของกิจกรรมที่มุงจะกอใหเกิดแรงสนับสนุน
หรือ ตอตานพระราชบัญญัติ หรือ การตัดสินใจของฝายบริหาร 
                 ๖) การประทวง (Protest) มีลักษณะใกลเคียงกับที่ Huntington เรียกวา การใชความ
รุนแรง (Violence) ซึ่งเปนความพยายามที่จะสรางผลกระทบตอการตัดสินนโยบายของรัฐบาลโดย
การทำรายรางกาย หรือ ทรัพยสิน 
                 ๗) การเขามีส วนรวมในบทบาทของผ ู ส ื ่อขาวทางการเม ือง (Communicator)  
หมายถึง การที ่บุคคลจะติดตามขาวสารเกี ่ยวกับการเมืองการปกครอง สงจดหมายแสดงความ
สนับสนุนตอผูนำทางการเมืองในการดำเนินการที่เห็นวาถูกตอง หรือสงคำประทวงตอการดำเนินงาน
ท่ีเห็นวาไมดี รวมถึงการเขาพูดคุยถกเถียงปญหาทางการเมือง  
                ๘) การมีส วนร วมทางการเม ืองโดยผ านกลุ มผลประโยชน กล ุ มผลประโยชน  
หมายถึง กลุมใด ๆ ซึ่งตองการประโยชนเฉพาะอยาง ประสงคที่จะรักษาผลประโยชนของตนไว หรือ
ตองการท่ีจะขยายผลประโยชนที ่ม ีอยู แลวใหกวางขวาง ตองการที ่จะหาหลักประกันให กับ
ผลประโยชนของตน หรือ ประสงคใหมีการสนับสนุนเพ่ิมพูนผลประโยชนของตนใหมากมายข้ึน 
                 ๙) การแสดงประชามติ (Referendum) เปนการใหประชาชนเขารวมในการพิจารณา
และตัดสินใจที่จะรับหรือไมรับกฎหมายที่จะออกมามีผลบังคับใชแกตน โดยที่กฎหมายเหลานั้นผาน
การพิจารณาของสภาในขั ้นตนมาแลว ประชามติอาจะมีทั ้งแบบบังคับใหประชาชนตองแสดง
ประชามติ และไมบังคับตองใหแสดงประชามติก็ได ข้ึนอยูกับความจาเปนวามากนอยเพียงใด 
                ๑๐) การริเริ ่มใหเสนอกฎหมาย (Intiative) ไดแก การชุมนุมของผู มีสิทธิเลือกตั้ง  
เพื่อทำคำรองเสนอกฎหมาย และลงมติในบัตรเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงคก็เพื่อใหประชาชนไดผาน
กฎหมายบางอยาง โดยไมตองฟงความคิดเห็นของสภา  
                 ๑๑) การเลือกออก (Recall) หมายถึง การใหอำนาจประชาชนในการถอดถอน
เจาหนาท่ี-ท่ีฝายบริหาร หรือ รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง เม่ือเห็นวาผูนั้นไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน หรือ ปฏิบัติตนไมสมควร 



๕๐ 

                  ๑๒) การรวมแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจ (Plebiscite) เปนการเปดโอกาสให
ประชาชนไดรวมแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจปญหาท่ีสำคัญเม่ือรัฐบาลไมสามารถตัดสินปญหา
นั้นได55๕๖ 
                  การมีสวนรวมทางการเมืองเปนลักษณะที่คลายคลึงกัน แตไดเพิ่มเติมกิจกรรมทาง
การเมืองบางรูปแบบ โดยจัดแบงรูปแบบออกเปน ๕ รูปแบบ ดังนี ้
                 ๑.) กิจกรรมการเลือกตั้ง (Electoral Activity) หมายถึง กิจกรรมการออกเสียงเลือกตั้ง
และการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง 
                 ๒.) การวิ ่งเต น (Lobby) หมายถึง การติดตอเจ าหนาที ่หร ือผู นำทางการเมือง  
เพื่อหาทางเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และการกำหนดนโยบายของรัฐบาล โดยใชขอมูลตาง ๆ 
เพ่ือผลประโยชนของกลุมเปนเกณฑ 
                   ๓.) กิจกรรมขององคการ (Organization Activity) เปนกิจกรรมทางการเมืองของ
กลุมองคการใดองคการหนึ่ง โดยีจุดมุงหมายที่จะเขาไปมีสวนในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชนเฉพาะ
อยางหรืออาจจะเปนผลประโยชนตอสวนรวมก็ได 
                   ๔.) การติดตอในบางประเด็น (Counteraction) หมายถึง การติดตอกับเจาหนาท่ีของ
รัฐหรือเจาหนาท่ีทางการเปนสวนตัวโดยมุงหวังประโยชนสวนตัวเฉพาะครอบครัวหรือหมูคณะของตน 
                 ๕.) การใชความรุนแรง (Violence) หมายถึง กิจกรรมท่ีพยายามสรางผลกระทบตอการ
ตัดสินใจ การกำหนดนโยบายของรัฐบาล โดยการทำรายรางกาย ทำลายทรัพยสิน กิจกรรมนี้อาจ
ดำเนินไปโดยมีจุดมุงหมายที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงผูนำทางการเมือง เชน การกอรัฐประหาร  
การลอบสังหารผูนำทางการเมือง หรืออาจมุงท่ีจะเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง เปนตน56

๕๗ 
       สรุปลักษณะของการมีสวนรวมทางการเมืองไว ดังนี้ 

                 ๑) การกระทำใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยความเต็มใจ และถือวาความเต็มใจนี่คือเงื่อนไข
สำคัญ นั่นคือมิใชการกระทำท่ีเกิดจากการถูกบังคับ 
                 ๒) การกระทำนั้นไดเกิดข้ึน แตมิไดเนนผลวาการกระทำนั้นตองประสบความสำเร็จ
เสมอไป 

      ๓) การกระทำนั้นจะจัดข้ึนอยางมีระบบหรือไมก็ได 
      ๔) การกระทำนั้นจะเกิดข้ึนเปนครั้งเปนคราวหรือตอเนื่องก็ได 

                ๕) การกระทำดังกลาวจะใชวิธีท่ีถูกตองตามกฎหมายหรือไมถูกตองตามกฎหมายก็ได 
                 ๖) การกระทำนั้นตองหวังผลท่ีจะมีอิทธิพลตอการเลือกนโยบายของรัฐบาลหรือตอการ
บริหารงานของรัฐหรือตอการเลือกผูนำทางการเมืองของรัฐบาล 
                 ๗) ผลที ่หวังจากการกระทำในเรื่องนโยบายและตัวบุคคลนี้จะเปนการเมืองระดับ
ทองถ่ินหรือระดับชาติก็ได 

 
๕๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๗-๓๙.  
๕๗ ฮันติ้งตัน และเนลสัน อางใน กิจฏิภันส ยศปญญา, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน

ชุมชนเมือง :ศึกษากรณีประชาชนในหมูบานสินธนา ๑ เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธปริญญา รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗). หนา 
๖๗. 



๕๑ 

                 รูปแบบการมีสวนรวมออกเปน ๒ รูปแบบ ดังนี ้
                 ๑) การมีสวนรวมทางการเมืองแบบเปนทางการ 
                 การมีสวนรวมทางการเมืองแบบเปนทางการ เปนการมีสวนรวมโดยมีกฎหมายรองรับ
ใหกระทำได หรือตองกระทำ ท่ีสำคัญและยอมรับปฏิบัติกันท่ัวไปในระบอบประชาธิปไตยมีดังนี้ 
                 (๑) การเลือกตั้ง ท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน การเลือกตั้งเปนรูปแบบการเขามามี
สวนรวมทางการเมืองที่ชัดเจนที่สุด ในทางการวิจัยสามารถวัดระดับประเมินคาของพฤติกรรมการมี
สวนรวมไดแนนอนชัดเจนมากกวาพฤติกรมอ่ืน ๆ 
                 (๒) การใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองในประเด็น หรือเร ื ่องราวที ่ เก ี ่ยวของกับผลประโยชนสาธารณะของประชาชน  
เชน การพูด การอภิปราย เขียน พิมพ ในระบอบประชาธิปไตยการมีสวนรวมโดยการใชสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นดวยวิธีการตาง ๆ เหลานี้มีความสำคัญมากเพราะเปนชองทางการสื่อสาร
ทางการเมือง (Political Communiation) ระหวางประชาชนกับรัฐบาล รัฐบาลจะมีโอกาสไดรับรู
ปญหา ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ วิจารณ ทวงติง การทำงานของรัฐบาลจากประชาชนผูเปนเจาของ
อำนาจอธิปไตยอันเปนประโยชนตอการปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                 (๓) การจัดตั้งและเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง เปนการมีสวนรวมทางเมืองโดยการ
รวมกลุมของบุคคลท่ีมีความเห็นทางการเมืองตรงกัน และมีความมุงหมายท่ีจะเขาไปทำหนาท่ีบริหาร
ประเทศใหเปนไปตามอุดมการณของพรรค โดยในสวนของประชาชนผูเปนสมาชิกพรรคการเมืองใด 
ในชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ก็สามารถมีสวนรวมทางการเมืองโดยรณรงคหาเสียงชวยพรรคนั้น ๆ 
                 (๔) การมีสวนรวมโดยการรวมตัวเปนกลุมผลประโยชน หมายถึง การที่กลุมคนมา
รวมตัวกันเพราะมีอาชีพการงานหรือมีผลประโยชน มีความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งรวมกันและใช
พลังของกลุมใหอิทธิพลตอกระบวนการกำหนดนโยบายของรัฐเพื่อคุมครองผลประโยชนของกลุมตน 
การรวมตัวเปนกลุมผลประโยชนเพื่อมีสวนรวมทางการเมืองเปนเงื่อนไขสำคัญและจาเปนสำหรับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนชองทางใหปญหาความตองการและผลประโยชนท่ี
หลากหลายของประชาชนแตละคนที่มีอยู มากมายในประเทศไดมีโอกาสรวมกันเปนกลุ มกอน 
(Interest Aggregation) และสามารถเรียกรองตอรัฐบาลไดชัดเจนเปนรูปธรรม (Interest articuat 
 lion)57

๕๘ 
               ๒) การมีสวนรวมทางการเมืองแบบไมเปนทางการ 
               การมีสวนรวมทางการเมืองแบบไมเปนทางการ ซึ่งระบบการเมืองแบบเผด็จการไม
ยอมรับและไมเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม โดยจะมีกฎหมายหามไวอยางชัดเจนแม
ประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยบางประเทศจะมิไดหาม แตอาจมิไดระบุหรือมิไดมี
กฎหมายรองรับวาใหกระทำได 

 
๕๘ โกวิทย พวงงาม, 2553ก, ธรรมาภิบาลทองถิ ่นวาดวยการมีสวนรวมและความโปรงใส, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสงเสริมการปกครองทองถ่ิน), หนา ๓-๔ 

 



๕๒ 

                 (๑) การเดินขบวนหรือชุมนุมประทวง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ. ๒๕๒๕ “เดินขบวน” หมายถึง ยกกันไปเปนหมูเปนพวกเพ่ือเรียกรอง สวน “ประทวง” หมายถึง 
การกระทำหรือแสดงกิริยาอยางใดอยางหนึ่งเปนการคัดคานเพราะไมเห็นดวยหรือไมพอใจอยางยิ่ง 
รวมความแลว การเดินขบวนหรือชุมนุมประทวงจึงเปนการมีสวนรวมทางการเมืองอยางหนึ่ง โดย
ประชาชนรวมกันเพ่ือแสดงความไมเห็นดวยกับนโยบายหรือการดำเนินการของรัฐบาลในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรือเปนการรวมตัวเพื่อเรียกรองตอรัฐบาลในการกำหนดนโยบายหรือกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตามความตองการของประชาชนผูชุมนุม 
                 (๒) การกอความวุ นวายทางการเมือง การกอความวุ นวายทางการเมืองเปนว ิธี
แสดงออกของประชาชนโดยการไมเชื่อฟงอำนาจรัฐ หรือปฏิบัติการที่ละเมิดกฎหมาย โดยอางความ
บกพรองของรัฐบาลเปนสาเหตุ วิธีนี้อาจกอใหเกิดผลกระทบเปนความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และความม่ันคงทางการเมือง 
                 การมีสวนรวมทางการเมืองแบบนี้ ในขั ้นเริ ่มตนอาจยังไมผิดกฎหมาย และระบบ
การเมืองยินยอมใหกระทำได เชน การนัดหยุดงาน แตหากรัฐบาลไมสามารถแกไขเหตุการณได 
เหตุการณอาจยืดเยื้อลุกลามเปนความวุนวายทางการเมือง เกิดความไมสงบในบานเมืองได อาจมีการ
ใชความรุนแรงทารายรางกายและทรัพยสินซ่ึงเปนการกระทำผิดกฎหมาย 

       รูปแบบและกิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในลักษณะกวางและชัดเจนไว ๓ 
รูปแบบคือ58

๕๙ 
                 ๑. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Voting) ซึ่งเห็นวารูปแบบการมีสวนรวมทางการเมือง 
ทำใหประชาชนมีอิทธิพลเหนือผูนำเพราะทำใหผูนำจำเปนตองปรับปรุงนโยบายเพื่อคะแนนเสียงของ
ตน แตคะแนนเสียงดังกลาวนี้คือความเห็นเก่ียวกับความชื่นชมของพลเมืองท่ีมีตอผูนำไดเพียงเล็กนอย 
เทานั้น มิไดแสดงความชื่นชอบเปนพิเศษ สาหรับขอบเขตของผลผลิตของการเลือกตั้งนั้นกวางขวาง 
มาก และมีอิทธิพลเหนือพลเมืองและแรงกดดัน ทำใหคะแนนเสียงเปนเหมือนอาวุธท่ีมีอำนาจควบคุม 
รัฐบาล 
                 ๒. กิจกรรมการรณรงคหาเสียง (Campaign activity) ซ่ึงพบวา การท่ีพลเมืองไดมีสวน
รวมในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งนั้น ทำใหสามารถเพิ่มอิทธิพลเหนือผลการเลือกตั้งได โดยการ 
กำหนดคะแนนเสียงใหกับผูสมัครคนใดคนหนึ่งไวกอน และมีอิทธิพลตอผูนำไวเชนเดียวกับกิจกรรม 
ดังกลาวเปนกิจกรรมท่ียากและตองการความคิดริเริ่มสรางมากกวาการลงคะแนนเสียงสำหรับขอบเขต 
ของกิจกรรมการรณรงคหาเสียง 
                 ๓. การรวมกิจกรรมของชุมชนหรือองคกรทางสังคม (Cooperative activity) ลักษณะ 
การมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบนี้ คือ การกระทำรวมกันเปนกลุมหรือกลุมองคกรในเรื ่อง 
เกี่ยวกับปญหาการเมืองและสังคม เพื่อที่จะมีอิทธิพลเหนือการดำเนินงานของรัฐบาล การกระทำ 
ดังกลาวอาจเกิดขึ้นเวลาใดก็ได และจะเกี่ยวกับปญหาใดของกลุมก็ได นอกจากนี้อาจเปนการกระทำ
รวมกันในกิจกรรมภายในองคการท่ีเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได การมีสวนรวมทางการเมืองใน 

 
๕๙ จุฑามาศ ประยูรทอง, “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกับมหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ (ABAC)”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, สาขารัฐศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๗). หนา ๗๙. 



๕๓ 

รูปแบบนี้มีอิทธิพลตอรัฐบาลมากกวารูปแบบที่ ๒ เนื่องจากมีคนจำนวนมากเขารวมและอาจมีความ 
ขัดแยงระหวางกลุมได อยางไรก็ตามกิจกรรมที่รวมมือกันนี้ตองการความคิดริเริ่มบางเชนกันสำหรับ 
ของเขตของกิจกรรมที ่ร วมมือกันนี ้ไดแก การทำงานรวมกับคนอื ่นๆ เกี ่ยวกับปญหาทองถ่ิน  
การตั้งกลุมทำงานเพ่ือทองถ่ินและเปนสมาชิกท่ีบทบาทในหาทางแกปญหาชุมชน การติดตอเจาหนาท่ี 
ทองถิ่นรวมกับคนอื่นๆ การติดตอเจาหนาที่ทองถิ่นระดับพิเศษรวมกับคนอื่นๆ การติดตอเจาหนาท่ี 
ทองถ่ินในเรื่องเก่ียวกับสังคม และการติดตอเจาหนาท่ีระดับพิเศษเก่ียวกับปญหาสังคม 
                 สรุปไดวา จากรูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมืองของการปกครองสวนทองถ่ิน  
ไดกำหนดรูปแบบไว ๕ ดาน ไดแก ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้ง ความสนใจกิจกรรมทางการเมือง  
ดานการเขาไปมีบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมือง ดานการรวมกลุมผลประโยชน และดานการ
แสดงออกซึ่งความตองการตาง ๆ ซึ่งรูปแบบดังกลาวจะชวยพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองระดับ
ทองถ่ินของประชาชน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ตารางท่ี ๒.๑๕ ลักษณะและรูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมือง  
                

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ไนและเวอรบา อางถึงใน
รุงโรจน เรืองทรัพย 
(๒๕๔๐, หนา ๓๗-๓๙)  

 

ลักษณะของการมีสวนรวมทางการเมืองออกเปน ๑๒ รูปแบบ คือ  
๑. การเลือกตั้ง (Voting) 
๒. การรณรงคการเลือกตั้ง (Campaign Activity)  
๓. การติดตอในฐานะพลเมือง (Citizen-Initiated Contacts) 
๔.การเขารวมกิจกรรมของกลุมหรือองคกร (Cooperative Activity) 
๕. การลอบบี้ (Lobbying) 
๖. การประทวง (Protest) 
๗. การเขามีสวนรวมในบทบาทของผูสื่อขาวทางการเมือง  
(Communicator) 
๘. การมีสวนรวมทางการเมืองโดยผานกลุมผลประโยชน 
 ๙. การแสดงประชามติ (Referendum) 
๑๐. การริเริ่มใหเสนอกฎหมาย (Intiative) 
๑๑. การเลือกออก (Recall)  
๑๒. การรวมแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใน(Plebiscite)  

                 
 
                 
 
 
 
 



๕๔ 

ตารางท่ี ๒.๑๔  เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
นรนิติ เศรษฐบุตร  
(2541, หนา 3)  

 

สรุปลักษณะของการมีสวนรวมทางการเมืองไว ดังนี้ 
๑. การกระทำใดๆ ก็ตามท่ีเกิดข้ึนโดยความเต็มใจ
และถือวาความเต็มใจนี่คือเง่ือนไขสาคัญ  
๒. การกระทำนั้นไดเกิดข้ึน แตมิไดเนนผลวาการ
กระทำนั้นตองประสบความสาเร็จเสมอไป 
๓. การกระทำนั้นจะจัดข้ึนอยางมีระบบหรือไมก็ได 
๔. การกระทำนั้นจะเกิดข้ึนเปนครั้งเปนคราวหรือ
ตอเนื่องก็ได 
๕. การกระทำดังกลาวจะใชวิธีท่ีถูกตองตาม
กฎหมาย หรือไมถูกตองตามกฎหมายก็ได 
๖. การกระทำนั้นตองหวังผลท่ีจะมีอิทธิพลตอการ
เลือกนโยบายของรัฐบาลหรือตอการบริหารงานของ
รัฐหรือตอการ เลือกผูนำทางการเมืองของรัฐบาล  
๗. ผลท่ีหวังจากการกระทาในเรื่องนโยบายและตัว
บุคคล นี้จะเปนการเมืองระดับทองถ่ินหรือระดับชาติ
ก็ได  

จันทนา สุทธิจารี 
(2544, หนา 412-414)  

 

รูปแบบการมีสวนรวมออกเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้  
๑. การมีสวนรวมทางการเมืองแบบเปนทางการเปน
การมีสวนรวมโดยมีกฎหมายรองรับใหกระทำได มี 
ดังนี้  

๑. การเลือกตั้ง ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 
๒. การใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงทางการเมือง  

       ๓. การจัดตั้งและเขาเปนสมาชิกพรรค การเมือง  
     ๔. การมีสวนรวมโดยการรวมตัวเปนกลุม 

๒. การมีสวนรวมทางการเมืองแบบไมเปนทางการ
เปนระบบการเมืองแบบเผด็จการไมยอมรับและไม
เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมี สวนรวม โดยจะมี
กฎหมายหามไวอยางชัดเจน  
       ๑. การเดินขบวนหรือชุมนุมประทวง  
       ๒. การกอความวุนวายทางการเมือง  

 
 
 



๕๕ 

ตารางท่ี ๒.๑๔  เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
จุฑามาศ ประยูรทอง 
(๒๕๔๗, หนา 9)  

 

รูปแบบและกิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง 
 ในลักษณะกวางและชัดเจนไว ๓ รูปแบบ คือ  
๑. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Voting)  
๒. กิจกรรมการรณรงคหาเสียง (Campaign 
activity)  
๓. การรวมกิจกรรมของชุมชนหรือองคกร ทาง
สังคม (Cooperative activity)  

 
                ๒.๓.๒ ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง 
                 การจำแนกพฤติกรรมการเขามามีสวนรวมทางการเมืองนั้น นอกจากจะจัดเปนรูปแบบ
ตาง ๆ แลวยังสามารถจัดลำดับการเขามีสวนรวมทางการเมืองจากมากไปนอยไดอีกดวย การจัดลำดับ
ดังกลาวไมมีมาตรฐานแนนอนข้ึนอยูกับนักวิชาการ จะใหความสำคัญแตละกิจกรรมมากนอยอยางไร 
ดังตอไปนี้59๖๐ 
                 เรียงลำดับการมีสวนรวมทางการเมืองจากนอยไปมาก คือ 
                 ๑) การท่ีบุคคลตอบสนองสิ่งเราทางการเมือง เชน การติดตามขาวสาร 
                 ๒) การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
                 ๓) การอภิปรายถกเถียงปญหาการเมือง 
                 ๔) การพยายามพูดจาชักชวนผูอ่ืนเพ่ือไปออกเสียงเลือกตั้ง 
                 ๕) การคิดเครื่องหมายหรือแผนปายโฆษณาหาเสียง 
                 ๖) การติดตอกับเจาหนาท่ีของรัฐหรือผูนำทางการเมือง 
                 ๗) การชวยเหลือทางการเงินแกพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง 
                 ๘) การเขารวมประชุมทางการเมือง   
                 ๙) การสละเวลาเพ่ือชวยหาเสียงเลือกตั้ง 
                 ๑๐) การเปนสมาชิกผูกระตือรือรนของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง 
                 ๑๑) การเขารวมประชุมในคณะกรรมการกลางของพรรคการเมือง 
                 ๑๒) การชวยหาทุนใหพรรคการเมือง   
                 ๑๓) การสมัครเขารับการเลือกตั้ง 
 

 
๖๐ ไมเบรท อางใน กิจฏิภันส ยศปญญา, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนเมือง : 

ศึกษากรณีประชาชนในหมูบานสินธนา ๑ เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗), หนา ๓๔. 



๕๖ 

                 ๑๔) การไดรับเลือกเขาดำรงตำแหนงของรัฐบาลและพรรคการเมือง60

๖๑ 
                 ระดับการเขามีสวนรวมทางการเมืองจากระดับสูงสุดไปหาระดับต่ำสุด ดังนี้ 
                 ๑) พวกเบี่ยงเบน เชน ผูกอการรายทางการเมือง การลอบฆากันในทางการเมือง 
                 ๒) การเปนเจาหนาท่ีของรัฐบาลและการสมัครเขารับการเลือกตั้ง 
                 ๓) การเปนเจาหนาท่ีของพรรคการเมืองซ่ึงทำหนาท่ีอยางเต็มเวลา 
                 ๔) การเปนหัวหนากลุมผลประโยชน 
                 ๕) การชวยรณรงคหาเสียงใหแกพรรคหรือผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง 
                 ๖) การเปนสมาชิกท่ีกระตือรือรนของพรรคการเมือง 
                 ๗) การเขารวมในกิจกรรมทางการเมืองของกลุมผลประโยชน 
                 ๘) การเขารวมในโครงการตาง ๆ ของชุมชนท่ีตนอาศัย 
                 ๙) การเขารวมชุมนุมทางการเมือง   
                 ๑๐) การเขาเปนสมาชิกของกลุมผลประโยชน 
                 ๑๑) การชักชวนบุคคลอ่ืน ๆ ใหไปลงคะแนนเสียงแกผูสมัครคนใดคนหนึ่ง 
                 ๑๒) การไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
                 ๑๓) การพูดคุยหรือสนทนาในเรื่องราวทางการเมือง 
                 ๑๔) การใหความสนใจตอความเปนไปทางการเมือง 
                 ๑๕) ผูท่ีไมไดใหความสนใจทางการเมืองเลย61

๖๒ 
                 แบงระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจากนอย
ไปหามาก ดังนี้ 
                 ๑. ไมไปลงคะแนนเสียง 
                 ๒. ไปลงคะแนนเสียง 
                 ๓. การมีสวนรวมโดยทางออม เชน อานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศนในเรื ่องเกี ่ยวกับ
การเมือง ลดปญหาการเมือง หรือติดกระดุมท่ีมีตราพรรคการเมือง 
                 ๔. ชวยวางแผนเลือกตั้ง โฆษณาหาเสียง เชน แจกใบปลิว 
                 ๕. เปนผูสมัครรับเลือกตั้งในตำแหนงทางการเมือง 
                 ๖.เปนผูมีตำแหนงทางการเมือง เชน ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีสมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎร นายกเทศมนตรี หรือผูวาราชการจังหวัดท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน 
                 แบงการเขารวมทางการเมือง จากระดับสูงสุดไปสู ต่ำสุดไว ดังนี ้ พวกเบี ่ยงเบน  
เชน ผู ก อการรายทางการเมือง การเปนเจาหนาที ่ของรัฐ และการสมัครเขารับการเลือกตั้ง  

 
๖๑ รูท และวินสัน อางถึงใน กิจฏิภันส ยศปญญา, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน

ชุมชนเมือง: ศึกษากรณีประชาชนในหมูบานสินธนา๑เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗), หนา 
๑๙ 

๖๒ สมพิศ คลายวงษ, “ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองผูมีสิทธิเลือกตั้งอายุ ๑๘-๒๐ ป”, 
วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐศาตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๓), 
หนา ๙๔. 



๕๗ 

การเปนเจาหนาที่ของพรรคการเมืองซึ่งทำงานอยางเต็มเวลา การเปนหัวหนาของกลุมผลประโยชน 
การชวยรณรงคหาเสียงใหแกพรรคหรือผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง การเปนสมาชิกที่กระตือรือรนของ
พรรคการเมือง การเขารวมในกิจกรรมทางการเมืองของกลุม ผลประโยชน การเขารวมในโครงการ
ตางๆ ของชุมชนที่คนอาศัยอยู การเขารวมชุมนุมทางการเมือง การเปนสมาชิกของกลุมผลประโยชน 
การชัดชวนบุคคลอื่นๆ ใหไปลงคะแนนเสียงแกผูสมัครคนใดคนหนึ่ง การไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
การพูดคุยหรือสนทนากันในเรื่องราวทางการเมืองการใหความ สนใจตอความเปนไปทางการเมือง  
ผูท่ีไมไดใหความสนใจทางการเมืองเลย 
                 จำแนกพฤติกรรมการเขามามีสวนรวมทางการเมือง ดังนี้ 
                 ๑) การรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง โดยการรับฟงและติดตามขาวสารทางการ
เมืองในระดับชาติและระดับทองถ่ินจากสื่อตางๆ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางการเมืองทองถ่ิน
กับบุคคลอื ่นรวมถึงการพูดจาถกเถียงเกี ่ยวกับเรื ่องการเมืองกับเพื ่อนบาน แสดงความคิดเห็น
วิพากษวิจารณทางการเมืองโดยตรงกับเจาหนาที่รัฐ นักการเมือง หรือสื่อมวลชน และติดตามการหา
เสียงหรือการไปฟงการหาเสียงของนักการเมืองทองถ่ิน 
                 ๒) การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง โดยการเขารวมกับชุมชนในการสนับสนุน
และทำกิจกรรมทางการเมือง อาทิ การมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย รวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐ 
และการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง เปนตน การรวมตัวกันเปนองคการเอกชน การสรางเครือขายการ
ทำงานระหวางองคการเอกชน การจัดระดมความคิดเพื่อหาวิธีการตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยการยื่น
ขอเรียกรองตอนักการเมืองทองถิ่น เพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชน หรือการสนับสนุนหรือชวยหา
เงินใหพรรคการเมืองหรือผูสมัคร 
                 ๓) การไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง โดยการออกไปใชสิทธิเลือกตั้งใน
ระดับชาติและระดับทองถ่ิน การคิดลงสมัครหรือสมัครเขาแขงขันรับเลือกตั้งการเมือง การปลุกระดม
ใหบุคคลอ่ืนโนมเอียงในการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองโดยการติดตอเพ่ือนฝูง ครอบครัว ญาติหรือ
เพื่อนรวมงาน และลงคะแนนเสียง การเขาไปชวยผูสมัครติดปายหาเสียงหรือรวมเดินหาเสียงกับ
ผูสมัครการเมือง การเขารวมเปนกรรมการประจาหนวยเลือกตั้ง โดยการรวมเฝาดูการนับคะแนนการ
ประกาศผลการเลือกตั้งการเมือง ณ สถานท่ีนับคะแนน 
                 ๔) การแสดงประชามติและประชาพิจารณ โดยการเขาไปมีสวนรวมในการกำหนด
นโยบาย การวางแผนพัฒนาทางการเมือง การเขาชื่อเสนอขอบังคับขอบัญญัติ การแสดงประชามติ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในการเปดเวทีสาธารณะ การเขาชื่อถอดถอน การรวมเดินขบวน
ประทวงขับไลหรือการเรียกรองตอเจาหนาท่ีหรือนักการเมืองใหเปดเผยขอมูลการบริหารอยางโปรงใส
62

๖๓ 
                 โดยสรุปวา ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง มีระดับของการมีสวนรวมทางการเมือง
แตกตางกันออกไป แตอยางไรก็ตามสิ่งหนึ ่งที ่แสดงใหเห็น คือ การมีสวนรวมทางการเมืองบาง
ประเภทจะมีความสำคัญตอสังคมหนึ่ง แตสาหรับอีกสังคมหนึ่ง อาจจะถือวาการมีสวนรวมทางการ
เมืองเดียวกันนั้นมีความสำคัญนอยมากในพ้ืนท่ี 

 
๖๓ ณรงค สินสวัสดิ,์ จิตวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: วัชรินทรการพิมพ จำกัด, ๒๕๓๙), หนา 

๔-๕. 



๕๘ 

ตารางท่ี ๒.๑๖ ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง 
                

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ไมเบรท อางถึงใน กิจฏิภันส
ยศ ปญญา, 
(2547, หนา ๓๔.)  

 

ลำดับการมีสวนรวมทางการเมืองจากนอยไปมากคือ 
๑. การท่ีบุคคลตอบสนองสิ่งเราทางการเมืองเชนการตดิตามขาวสาร 

๒. การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
๓. การอภิปรายถกเถียงปญหาการเมือง 
๔. การพยายามพูดจาชักชวนผูอ่ืนเพ่ือไปออกเสียงเลือกตั้ง 
๕. การคิดเครื่องหมายหรือแผนปายโฆษณาหาเสียง 
๖. การติดตอกับเจาหนาท่ีของรัฐหรือผูนาทางการเมือง 
๗. การชวยเหลือทางการเงินแกพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง 
๘. การเขารวมประชุมทางการเมือง 
๙. การสละเวลาเพ่ือชวยหาเสียงเลือกตั้ง 
๑๐. การเปนสมาชิกผูกระตือรือรนของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง 

๑๑. การเขารวมประชุมในคณะกรรมการกลางของพรรคการเมือง 
๑๒. การชวยหาทุนใหพรรคการเมือง 
๑๓. การสมัครเขารับการเลือกตั้ง 
๑๔. การไดรับเลือกเขาดารงตาแหนงของรัฐบาลและ พรรคการเมอืง  

รูทและวินสัน อางถึง ใน  
กิจฏิภันส ยศปญญา,            
(๒๕๔๗, หนา ๑๙.)  
 

 

 

ระดับการเขามีสวนรวมทางการเมืองจากระดับสูงสุดไปหาระดับ 
ต่ำสุด ดังนี้  
๑. พวกเบ่ียงเบน เชน ผูกอการรายทางการเมือง การลอบ ฆากันในทาง
การเมือง  

๒. การเปนเจาหนาท่ีของรัฐบาลและการสมัครเขารับการ เลือกตั้ง  
๓. การเปนเจาหนาท่ีของพรรคการเมืองซ่ึงทาหนาท่ีอยาง เต็มเวลา  
๔. การเปนหัวหนากลุมผลประโยชน  
๕. การชวยรณรงคหาเสียงใหแกพรรคหรือผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง  

๖. การเปนสมาชิกท่ีกระตือรือรนของพรรคการเมือง  
๗. การเขารวมในกิจกรรมทางการเมืองของกลุม ผลประโยชน  
๘. การเขารวมในโครงการตาง ๆ ของชุมชนท่ีตนอาศัย  
๙. การเขารวมชุมนุมทางการเมือง 
๑๐. การเขาเปนสมาชิกของกลุมผลประโยชน 
๑๑. การชักชวนบุคคลอ่ืน ๆ ใหไปลงคะแนนเสียงแก ผูสมัครคนใดคนหน่ึง 
๑๒. การไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
๑๓. การพูดคุยหรือสนทนาในเรื่องราวทางการเมือง  
๑๔. การใหความสนใจตอความเปนไปทางการเมือง  
๑๕. ผูท่ีไมไดใหความสนใจทางการเมืองเลย  



๕๙ 

ตารางท่ี ๒.๑6  เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สมพิศ คลายวงษ  
(๒๕๔๓, หนา ๓๔)  

 

ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระบอบ 
ประชาธิปไตยจากนอยไปหามาก ดังนี้  
๑. ไมไปลงคะแนนเสียง 
๒. ไปลงคะแนนเสียง 
๓. การมีสวนรวมโดยทางออม 
๔. ชวยวางแผนเลือกตั้ง โฆษณาหาเสียง 
๕. เปนผูสมัครรับเลือกตั้งในตาแหนงทางการเมือง  
๖. เปนผูมีตำแหนงทางการเมือง  

ณรงค สินสวัสดิ์  
(๒๕๓๙, หนา ๔-๕) 
 

จำแนกพฤติกรรมการเขามามีสวนรวมทางการเมือง ดังนี้ 
๑) การรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง 
๒) การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
๓) การไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง  
๔) การแสดงประชามติและประชาพิจารณ  

 
                 ๒.๓.๓ ความสำคัญของการมีสวนรวมทางการเมือง 
                 การมีสวนรวมทางการเมือง ถือเปนลักษณะสำคัญประการหนึ่งของระบบการเมือง
สมัยใหมเนื่องจากประชาชนมีความตื่นตัว หรือสนใจในทางการเมืองสูงกวาในระบบจารีตประเพณี 
                 เนื่องจากทฤษฎีประชาธิปไตย ไดแสดงกรรมวิธีที่กำหนดจุดมุงหมาย และวิธีการเลือก
ซ่ึงสัมพันธตอสังคมทุกประการ จุดมุงหมายท่ีตั้งไวคือ เพ่ือแจกจายแบงปนผลประโยชนในสังคมใหเขา
กับความจำเปนและความตองการของประชาชน การเขามีสวนรวมนั้นจะเห็นไดวาไมไดกระทำตอ
จุดหมายของสังคมใดแตกระทำตอเทคนิคท่ีตั้งจุดมุงหมาย 
                 นอกจากนี้การเขามีสวนรวมยังเปนสื่อความตองการและความปรารถนาของพลเมืองท่ี
มีตอรัฐบาล รวมท้ังประโยชนโดยตรงอ่ืน ๆ อีกดวย 
                 ดวยเหตุนี ้ ประชาชนจึงตองเรียนรู ความรับผิดชอบตอการมีสวนรวม หากขาด
ความสามารถในการเขามามีสวนรวม สามารถแสดงถึงการขาดความเปนสมาชิกอยางเต็มตัวภายใน
ระบบนั้น ๆ ดังนั้นสิทธิจะเขารวมทางการเมืองจำเปนและเปนปจจัยสำคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ไมสามารถแยกสิทธินี้จากคุณสมบัติอื่น ๆ ของระบอบประชาธิปไตยได การเขามีสวน
รวมในกิจกรรมของรัฐบาล หรือการเมืองจะสงเสริมความม่ันคงและความสงบเรียบรอย ใหทุก ๆ คนมี
โอกาสแสดงความสนใจและรกัษาผลประโยชนสาหรับคนสวนใหญ63๖๔ 

 
๖๔ ชลัช จงสืบพันธุ, การบริหารทองถิ่น, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หนา 

๓๖. 



๖๐ 

                 การมีสวนรวมทางการเมืองถือเปนหลักการท่ีสำคัญอยางหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย
หมายถึง การที่ประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายการตัดสินใจ และกิจกรรมตาง ๆ ของ
รัฐบาล และในทางการเมือง เชน การเขาเปนรัฐบาล การมีอิทธิพลตอรัฐบาล การแสดงความคิดเห็น
ในทางการเมือง 
                 ประเด็นสำคัญท่ีประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง มีดังนี้ 
                 ๑. เปนกิจกรรมของประชาชนที่ไดกำหนดสิทธิตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการ
เลือกตั้งสิทธิในการเขาสมัครพรรคการเมืองเปนกิจกรรมที่อิทธิพลตอรัฐบาลในการเลือกตั้งเจาหนาท่ี
ของรัฐ รวมถึงการมีสวนรวมในการปกครองโดยเขาไปมีสวนรวมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการปกครอง 
                 ๒. เปนการสมัครใจที่จะคัดเลือกผูปกครองที่มีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายของคณะ
โดยมีกิจกรรมคือ การติดตามขาวสารทางการเมือง การติดตอหรือสัมพันธกับผูสมัคร การไปใชสิทธิ
ออกเสียงเล ือกตั ้ง การชวยรณรงคหาเสียง และการที ่ เข าสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง  
และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้ง 
                 ๓. เปนกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายทั้งทางตรงและทางออม โดยตองการมีอิทธิพลตอการ
กำหนดนโยบายในระดับทองถ่ินและระดับชาติ เชน การสมัครเลือกตั้งเปนตัวแทนของประชาชน  
                การมีสวนรวมของประชาชนเปนการกระทำท่ีตองเกิดข้ึนโดยความสมัครใจ แตตองอยูใน
กรอบที่กฎหมายกำหนด เชน การรวมตัวเพื่อคัดคานหรือแสดงความคิดเห็นตอนโยบายของรัฐท้ัง
ระดับทองถ่ินและระดับชาติ แตท้ังนี้ตองระวังมิใหเกิดการชักนำเพ่ือกาจัดคูตอสูทางการเมืองหรือหวัง
ผลประโยชนทางการเมืองของคนบางกลุมเทานั้น ดังนั้นการที่ประชาชนจะตองเขาใจและติดตาม
สถานการณทางการเมืองอยางแทจริง จึงจะทำใหการมีสวนรวมทางการเมืองเกิดประโยชนกับสังคม
โดยรวมอยางแทจริง64

๖๕ 
                โดยสรุป การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกิจกรรมที่แสดงออกโดยประชาชนอาจมิใช
จุดประสงคท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล แตเปนกิจกรรมงาย ๆ เชน พูดคุย ถกปญหาในทาง
การเมือง การเปนสมาชิกท่ีมีบทบาทในหนวยงานท่ีแกไขปญหาชุมชน การรับฟงขาวสารทางการเมือง 
การสงจดหมายแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไปใหหนังสือพิมพ การใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง หรือ
การรับสมัครเลือกตั้ง เปนตัวแทนราษฎรในทองถ่ิน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖๕ จันทนา สุทธิจารี, การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร: 

สมาคมรัฐธรรมนูญเพ่ือประชาชน, ๒๕๔๔), หนา ๔๑๐-๔๑๑. 



๖๑ 

ตารางท่ี ๒.๑๗ ความสำคัญของการมีสวนรวมทางการเมือง  
                 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ชลัช  จงสืบพันธุ 
(๒๕๔๖, หนา ๓๖)  

 

      การมีสวนรวมทางการเมืองถือเปนลักษณะสำคัญประการ 
หนึ่งของระบบการเมืองสมัยใหมเนื่องจากประชาชนมีความตื่นตัว 
หรือสนใจในทางการเมืองสูงกวาในระบบจารีต ประเพณี  
นอกจากนี้การเขามีสวนรวมยังเปนสื่อความตองการและความ
ปรารถนาของพลเมืองที่มีตอรัฐบาล รวมทั้งประโยชน โดยตรงอ่ืน 
ๆ การเขามีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐบาล หรือการเมืองจะ 
สงเสริมความม่ันคงและความสงบเรียบรอย ใหทุก ๆ คนมี โอกาส
แสดงความสนใจและรักษาผลประโยชนสาหรับคนสวนใหญ  

จันทนา สุทธิจารี 
(2544, หนา 410-411)  

 

ประเด็นสำคัญท่ีประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง มีดังนี้ 
๑. เปนกิจกรรมของประชาชนท่ีไดกาหนดสิทธิตามกฎหมาย 
๒. เปนการสมัครใจท่ีจะคัดเลือกผูปกครองท่ีมีอิทธิพลตอการ
กำหนดนโยบายของคณะ 
๓. เปนกิจกรรมท่ีมีจุดมุงหมายท้ังทางตรงและทางออม โดยตอง 
การมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายในระดับทองถ่ินและระดับ 
ชาติ  

                  
                  ๒.๓.๔ สาเหตุของการเขามีสวนรวมทางการเมือง 
                  การที ่บ ุคคลหรือกลุ มบุคคล พยายามที ่จะทำใหเปาหมายประสบความสำเร็จ  
แตการกระทำดังกลาวอาจไมใชการกระทำทางการเมือง เพราะเห็นวาวิธ ีที ่ไมเปนการเมือง  
นาจะไดผลดีกวาวิธีทางการเมือง จึงทุมเทใหกับวิธีการที่ไมเปนการเมือง แตเปาหมายบางประการ
จำเปนตองจำเปนตองใชวิธีการทางการเมืองเทานั้นจึงจะบรรลุผลได ดังนั้น เม่ือมีปญหาท่ีเก่ียวของกัน 
                  นอกจากนี้ ในสังคมที่มีการขัดแยงระหวางเชื้อชาติ มีการชวงชิงอำนาจทางการเมือง
ระหวางกลุมตาง ๆ ปญหาเหลานี้มักจะปรากฏในรูปของการเมืองและกอใหเกิดการปลุกระดม อันจะ
นาไปสูการเขามามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบที่รุนแรงขึ้นได สวนปญหาอื่น ๆ ที่สังคมประสบ 
เชน ปญหาดานเศรษฐกิจ สินคาราคาแพง คาครองชีพตกต่ำเหลานี้ อาจนำมาซ่ึงการเขามามีสวนรวม  
ทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ ก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวิธีการของรัฐบาลวาจะมีประสิทธิภาพท่ีจะแกปญหา
และเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในเรื่องนั้น ๆ มากนอยเพียงใด 
                 สรุปไดวา สาเหตุท่ีประชาชนเขามีสวนรวมทางการเมือง มีดังตอไปนี้ 
                 ๑) กระบวนการสรางความทันสมัย (Modernization) เปนกระบวนการที่เชื ่อมโยง
ระหวางสังคมดั้งเดิมกับสังคมทันสมัย กระบวนการนี้เปนผลใหสังคมเดิมแปรเปลี่ยนไปมีการกลาย
สภาพเปนเมืองพัฒนาอุตสาหกรรม ระดับการศึกษาของคนสูงขึ้น อันเปนผลเนื่องมาจากการระดม
ทางสังคม ในขณะเดียวกันในสังคมที่ระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจอยูในอัตราที่ต่ำกวากระบวนการ



๖๒ 

ระดมทางสังคมแลว ความคับของใจก็เกิดข้ึนถาไมสามารถถูกขจัดไปไดแลว ประชาชนจะเขาไปมีสวน
รวมทางการเมือง เพ่ือสรางขอเรียกรอง และนำเขาสูระบบการเมืองมากยิ่งข้ึน 
                 ๒) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นทางสังคม การเปลี่ยนแปลงนี้เปนผลโดยตรงจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีสวนเชือ่มโยงใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเพิ่มข้ึน
อีกดวย 
                 ดังนั้น เมื่อโครงการสรางของคนเปลี่ยนไปจะเปนผลใหทัศนคติและพฤติกรรมทางการ
เมืองเปลี่ยนไปดวยคือ 
                 ๒.๑ มีความสำนึกในหนาท่ีของราษฎรมากข้ึน 
                 ๒.๒ ไดรับขาวสารทางการเมืองมากข้ึน 
                 ๒.๓ ตระหนักในผลกระทบนโยบายของรัฐท่ีมีตอตนเองมากข้ึน 
                 ๒.๔ มีความสำนึกในฐานะสัตวการเมือง 
                 ๒.๕ ใหความสนใจอยางยิ่งยวดในกิจกรรมทางการเมือง 
                 ๓) อิทธิพลของปญญาชนและการสื่อสารแบบใหม ในสังคมที่เกิดขึ้นใหมหลายประเทศ
ท่ีผูมีการศึกษาไดเขามามีบทบาทสำคัญ ในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นอกจากนี้
อิทธิพลจากวิทยุ โทรทัศน ตลอดจนหนังสือพิมพตาง ๆ ยังมีผลตอการเขามีสวนรวมทางการเมืองใน
บางสังคมจะใชสื่อเพ่ือการโฆษณาชวนเชื่อในการใหการอบรมในทางการเมืองแกสมาชิกของสังคมและ
ที่สำคัญสื่อมวลชนจะเปนตัวเชื่อมระหวางผูปกครองกับผูถูกปกครอง ซึ่งถาผูปกครองไรประสิทธิภาพ 
ไมสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกในสังคม ก็จะเปนผลทำใหขอเรียกรองตาง ๆ อันเปน
ผลจากการเขามามีสวนรวมทางการเมืองจะเพ่ิมข้ึนมากดวย 
                 ๔) ความขัดแยงระหวางกลุมผูนาทางการเมือง ก็ถือเปนสาเหตุสำคัญอันจะนำไปสูการ
เขามามีสวนรวมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุมประเทศกำลังพัฒนา การขัดแยงมักเปน
ความขัดแยงระหวางผูนำท่ีอยูในอำนาจซ่ึงไมตองการท่ีจะใหผูนำหัวกาวหนาเขาไปมีสวนรวมทางการ
เมือง เปนเหตุใหกลุมผูนำใหมจำเปนตองหาทางปลุกระดมประชาชนใหเกลียดชังระบบการเมืองท่ี
เปนอยูสรางความชอบธรรมใหกับระบบการเมืองใหม โดยอางความสามารถท่ีจะใหความยุติธรรมและ
สิ่งท่ีดีกวา การขัดแยงนี้มักจะนำไปสูการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองแบบรุนแรง65

๖๖ 
                ๕) รัฐบาลเขาไปมีสวนรวมเกี่ยวกับเรื่องราวทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
สังคมมากยิ่งขึ้น มักเปนสาเหตุที่จะทำใหการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเพิ่มขึ้นในระบบสังคมเดิม
นั้น เรื่องราวในสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม จะตกอยูในอิทธิพลของกระบวนการประเพณีปญหาท่ี
เกิดข้ึนในสังคมมักจะไดรับการแกไขกันเอง และมองรัฐบาลเปนเรื่องของคนชั้นสูง โดยแยกตนเองออก
จากการเมือง แตในปจจุบันประเทศไดรับการพัฒนาขึ้น ประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสาร และ
ติดตอกับผูอื่นไดสะดวกขึ้น ทำใหประชาชนพยายามเรียกรองหรือตองการเขาไปมีสวนรวมทางการ
เมือง เพ่ือใหไดมาในสิ่งท่ีพวกเขาตองการมากยิ่งข้ึน 

 
๖๖ เกรียงศักดิ์ เรืองสังข, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตัง้

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล จังหวัดพัทลุง”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขารัฐศาสตร, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๔), หนา ๕๖. 



๖๓ 

                 ๖. อิทธิพลของการศึกษา จากการศึกษา กลุมผูวิจัยพบวาคนที ่ไดรับการศึกษาใน
ระดับสูงมีแนวโนมท่ีจะเขามีสวนรวมทางการเมืองในระดับท่ีสูงกวาผูท่ีมีการศึกษานอย 
                 ๖.๑ ผูที ่มีการศึกษาดี ยิ ่งตระหนักในผลกระทบที่รัฐบาลมีตอบุคคลมากกวาผูที ่มี
การศึกษานอย 
                 ๖.๒ ผูที่มีการศึกษาดีจะติดตามขาวสารทางการเมือง และใหความสนใจตอการรณรงค
หาเสียงมากกวาผูท่ีมีการศึกษานอย 
                 ๖.๓ ผูท่ีมีการศึกษาดี ยิ่งมีขอมูลขาวสารทางการเมืองมาก 
                 ๖.๔ ผูที่มีการศึกษาดี จะสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องทางการเมืองไดกวางขวาง 
และใหความสนใจตอการเมืองอยางมีเปาหมายและมีประเด็นท่ีกวางขวาง 
                 ๖.๕ ผูที่มีการศึกษาดีมีแนวโนมที่จะเขาไปยุงเกี่ยวกับการถกเถียง และพูดคุยเกี่ยวกับ
การเมืองมากข้ึน 
                ๖.๖ ผูที่มีการศึกษาดีจะรูสึกวามีความอิสระในการสนทนาเรื่องราวทางการเมืองกับ
บุคคลท่ัวๆไป แตผูมีการศึกษานอยมีแนวโนมท่ีจะไมสนใจท่ีจะพูดคุยเก่ียวกับเรื่องทางการเมือง 
  
ตารางท่ี ๒.๑๘ สาเหตุของการเขามีสวนรวมทางการเมือง               
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
เกรียงศักดิ์ เรืองสังข 
(๒๕๕๔, หนา ๕๖)  

 

สาเหตุท่ีประชาชนเขามีสวนรวมทางการเมือง มีดังตอไปนี้ 
๑. กระบวนการสรางความทันสมัย (Modernization)  
๒. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นทางสังคม 
๓. อิทธิพลของปญญาชนและการสื่อสารแบบใหม  
๔. ความขัดแยงระหวางกลุมผูนาทางการเมือง  
๕. รัฐบาลเขาไปมีสวนรวมเก่ียวกับเรื่องราวทางสังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมของสังคมมากยิ่งข้ึน  
๖. อิทธิพลของการศึกษา  

 
                ๒.๓.๕ ความสำคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศ 
                 ๑. ความสำคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตย 
                 ความสำคัญของการปกครองทองถิ่นตอความรูและความเขาใจพื้นฐานและการพัฒนา
ประชาธิปไตยนั ้นเปนที ่เขาใจและยอมรับกันมาชานานแลวตัวอยาง ดังปรากฏในบันทึกของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในเอกสาร Democracy in Siam ดังมีขอความตอนหนึ่งวา        
               “ถามีการยอมรับกันวาวันใดวันหนึ่งเราอาจจะตองถูกบังคับใหมี ประชาธิปไตยแบบใด
แบบหนึ่งในประเทศสยาม เราจะตองเตรียมตัวของเราอยางคอยเปนคอยไป เราจะตองเรียนรูและ
ทดลองเพื่อจะไดรูวาระบบการปกครองแบบรัฐสภาจะดำเนินการไปไดอยางไรในประเทศสยาม เรา
จะตองพยายามใหการศึกษาแกประชาชนเพื ่อที่จะใหประชาชนมีความสำนึกทางการเมืองที ่จะ
ตระหนักถึงผลประโยชนที่แทจริงเหลานี้ (ของพวกเขา) เพื่อที่ประชาชนจะไดไมถูกชักนำไปโดยพวก



๖๔ 

นักปลุกระดม หรือพวกท่ีฝนหวานถึงพระศรีอาริย ถาเราจะตองมีรัฐสภา เราจะตองสอนประชาชนวา
จะออกเสียงอยางไร และจะเลือกผูแทนที่มีจิตใจฝกใฝกับผลประโยชนของพวกเขาอยางแทจริง
อยางไร มันจะเปนการดีกวาแนนอนสำหรับประชาชนที่จะเริ ่มตนดวยการควบคุมกิจการทองถ่ิน
กอนที่พวกเขาพยายามที่จะควบคุมกิจการของรัฐโดยผานทางสภา ขาพเจาเชื่ออยางจริงใจวาถาการ
ปฏิรูปเหลานี้ไดเริ่มใชอยางคอยเปนคอยไปเชนวิธีนี้ การปกครองระบอบประชาธิปไตยสามารถจะนำ 
มาใชไดโดยไมมีผลเสียมากนัก แตกระบวนการนี้ตองคอยเปนคอยไปและมีการกระทำอยางระมัดระวัง 
ถาการทดลองนี ้ลมเหลวลงในทุกขั ้นตอนเมื ่อนั ้นจึงจะเปนไปไดที ่จะชักจูงประชาชนใหเชื ่อวา
ประชาธิปไตยเปนไปไมไดสำหรับประเทศสยามอันตรายอยูท่ีความไมอดทน” 66

๖๗ 
              นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวยังไดทรงพระราชทานสัมภาษณแก
หนังสือพิมพ New York Times ฉบับวันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ วา“ขาพเจาเห็นวาสิทธิเลือกตั้ง
ของประชาชนควรจะเริ่มตนท่ีการปกครองทองถ่ินในรูปเทศบาล ขาพเจาเชื่อวาประชาชนควรมีสิทธิมี
เสียงในกิจการทองถ่ิน เรากำลังพยายามใหการศึกษาเรื่องนี้แกเขา ขาพเจาเห็นวาจะเปนการผิดพลาด
ถาเรามีการปกครองระบอบรัฐสภากอนท่ีประชาชนมีโอกาสเรียนรูและมีประสบการณอยางดีเก่ียวกับ
การใชสิทธิเลือกตั้งในกิจการปกครองทองถิ่น” ดังนั้นจะเห็นไดวาการปกครองทองถิ่นเปนสิ่งพื้นฐาน
ในการสรางความรู และความเขาใจระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีหลักการขั้นพื้นฐานแบบเดียวกัน 
เพียงแตประชาธิปไตยระดับชาตินั้นมีความสลับซับซอนมากกวานอกจากนั้นการปกครองทองถิ่นยัง
เปนแหลงฝกฝนและพัฒนาบุคลากร เพื่อเขาสูการเมืองระดับชาติ ในประเทศที่ระบบพรรคการเมือง
และการเลือกตั้งมีความเขมแข็ง ผูนำประเทศหรือนักการเมืองระดับชาติมักเปนผูท่ีเริ่มตนบทบาททาง
การเมืองของคนจากการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาระดับทองถ่ินหรือผูบริหารระดับทองถ่ินมา 
แมกระทั่งในประเทศไทยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จำนวนมากพัฒนาตนเองมาจากการเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด (ส.จ.) หรือสมาชิกสภาเทศบาล 
                 ๒. ความสำคัญตอการพัฒนาประเทศ 
                 ความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นนอกเหนือจากนโยบาย
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ทองถิ่นตางๆ ถือไดวาเปนกำลังสำคัญอยางยิ่งเนื่องจากเปนแหลง
ทรัพยากร เปนแหลงวัตถุดิบ เปนแหลงผลิตตลอดจนเปนตลาดท่ีสำคัญของประเทศ ดังนั้นการพัฒนา
ทองถ่ินใหมีความเจริญเติบโตและมีระบบบริหารจัดการท่ีดีจึงเปนปจจัยสำคัญตอการสรางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ กรณีของประเทศไทยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสวนหนึ่งรัฐได
ดำเนินนโยบายผานทางระบบบริหารราชการสวนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม) และระบบบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค (จังหวัด อำเภอ) แลวพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกำหนดใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมต่ำกวารอยละ ๓๕ ของงบประมาณแผนดินนับวาเปนเม็ดเงินจำนวนมาก และ
เม่ือรวมกับรายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บไดเองหรือจากทรัพยสิน หรือเงินสะสมท่ีมีอยูก็
เปนปริมาณท่ีเกือบเทากับรายจายของรัฐบาลทีเดียว ดังนั้น ตองถือวาการปกครองทองถ่ินเปนพ้ืนฐาน

 
๖๗ พิสิษฐิกุล แกวงาม, ทฤษฎีการเมืองกับการศึกษารัฐศาสตร, (มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฎ

มหาสารคาม), ๒๕๕๒), หนา ๗๓.  



๖๕ 

ในการพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญในแงที่วาเปนแหลงจางงานและเปนที่มา
ของกิจกรรมดานเศรษฐกิจท่ีสำคัญแหลงหนึ่งของประเทศ นอกจากนั้นองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาเปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ทำหนาที่ในการจัดทำ บริการสาธารณะในเขตที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสูงและ
มีสวนอยางสาคัญในการสรางความเจริญและการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ภาพรวม67

๖๘ 
                 โดยสรุปแลว การปกครองสวนทองถิ ่นนับวามีความสาคัญตอการพัฒนาประเทศ
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมทั ้งในเขตเมืองและชนบท การพัฒนาประเทศทางดานไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเศรษฐกิจและสังคมจะเจริญกาวหนาเพียงใดยอมข้ึนอยูกับประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปกครองทองถ่ินของประเทศนั้น เปนประการสำคัญ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๙ ความสำคัญตอการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศ  
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พิสิษฐิกุล แกวงาม  
(๒๕๕๒, หนา ๗๓) 

ถามีการยอมรับกันวาวันใดวันหนึ่งเราอาจจะตองถูกบังคับใหมี 
ประชาธิปไตยแบบใดแบบหนึ ่งในประเทศสยาม เราจะตอง
เตรียมตัวของเราอยางคอยเปนคอยไป เราจะตองเรียนรูและ
ทดลองเพ่ือจะไดรูวาระบบการปกครองแบบรัฐสภาจะดำเนินการ
ไปไดอยางไรในประเทศสยาม  

วิชชุกร นาคธน  
(๒๕๕๕), หนา ๓-๘) 

การปกครองสวนทองถิ ่นนับวามีความสำคัญตอการพัฒนา
ประเทศทางดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในเขตเมืองและชนบท 
การพัฒนาประเทศทางด านไปอย างม ีประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผลเศรษฐกิจและสังคมจะเจริญกาวหนาเพียงใด 

              

๒.๔ หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาการมีสวนรวม 
                ในทางพระพุทธศาสนา “อปริหานิยธรรม นั้นหมายถึงธรรมที่ประพฤติปฏิบัติแลวจะไม
ทำใหองคกรและสังคมนั้นๆเสื่อมทรามลง คือมีแตความเจริญถายเดียว” 68

๖๙ คือธรรมอันไมเปนที่ตั้ง
แหงความเสื่อม ธรรมที่ทำใหเกิดความเจริญทั้งสวนตนและสวนรวม หรือหลักปฏิบัติที่นำความสุข
ความเจริญมาสูหมูคณะ เปนหลักธรรมท่ีเนนความสามัคคีของหมูคณะ ความรับผิดชอบตอสวนรวม 
และการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน เปนหลักธรรมแนวปฏิบัติที่องคพระสัมมาสัมพทธเจาตรัสในตอน
ที่วัสสการพราหมณมหาอำมาตยแหงแควนมคธมาขอเขาเฝาและกราบทูลตอพระผูมีพระภาคถึง

 
๖๘ วิชชุกร นาคธน, การปกครองทองถิ่นไทย (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร: มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๕), หนา ๓-๘. 
๖๙ อุดร จันทวัน, “พระพุทธศาสนากับการปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชน”, สารนิพนธพุทธศาสตร

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๓๗. 



๖๖ 

พระราชาแหงแควนมคธพระนามวา อชาตศัตรูเวเทหิบุตร และพระพุทธองคทรงไดตรัสถึงหลัก 
อปริหานิยธรรม คือ ขอปฏิบัติหรือธรรมอันเปนเหตุไมใหเกิดความเสื่อมเพื่อเปนขอปฏิบัติ ทั้งสำหรับ
คฤหัสถและสำหรับพระภิกษุสงฆ โดยตรัสสั่งสอนเหลากษัตริยลิจฉวี เมืองเวสาลี แควนวัชชี และตรัส
สั่งสอนเหลาภิกษุท่ีเมืองราชคฤห แควนมคธ 

อปริหานิยธรรม ๗ ประการ สรุปดังนี้ 
๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย   
๒) พรอมเพรียงในการประชุม 

๓) ไมบัญญัติสิ่งใหม ๆ ตามอำเภอใจ โดยผิดหลักการเดิมท่ีหมูคณะวางไว 
๔) เคารพนับถือผูมีอาวุโส และรับฟงคำแนะนำจากทาน  

๕) ไมขมเหงหรือลวงเกินสตรี ในสกุล 

๖) เคารพสักการะปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และรูปเคารพตาง ๆ 

                 ๗) ใหความคุมครองพระสงฆผูทรงศีลและนักบวชอ่ืน ๆ ใหอยูในชุมชนอยางปลอดภัย 
                 ๑. หมั่นประชุมเปนเนืองนิตย หมายถึง การประชุมพบปะปรึกษาหารือกันในกิจการ
งานตางๆ อยางสม่ำเสมอ หรือคิดวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
และยอมรับในเหตุผลท่ีถูกตอง ท้ังท่ีเปนประโยชนและสรางความเขาใจท่ีดีตอกันเพ่ือหาแนวทางแกไข
ปญหาตางๆ รวมกัน 

การประชุมกันบอยๆ คุยกันบอย ๆ นั้น เปนการระดมความคิด ระดมมันสมอง รวมถึง
ความสามารถท่ีทุกคนมีนั้น แลวนำมาแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาหมูคณะ
ใหมีความเจริญในดานตางๆ เชน ในสถานที่ทำงาน หัวหนามีการประชุมปรึกษากับผูรวมงานทุกครั้ง 
งานก็จะราบรื่น หากมีขอผิดพลาด ทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และในครอบครัว พอ แม ลูก  
มีอะไรพูดก็ปรึกษากัน ลูกก็จะอบอุน  

สรุป หม่ันประชุมกันเนืองนิตยนั้น หมายรวมไปถึง การพบปะ สนทนา การรับประทาน
อาหารการเลนกีฬา เปนการทำกิจกรรมกลุมยอยดวยกัน เปนตน และการประชุมนั้น สมาชิกทุกคน
จะตองมีสติกำกับเพื่อควบคุมอารมณใหไดอยูตลอดเวลามิเชนนั้นแลวการประชุมก็จะไมประโยชนแต
ประการใด 

๒. พรอมเพรียงในการประชุม หมายถึงการมาประชุม เลิกประชุม และทำภารกิจอื่นๆ 
ใหพรอมเพรียงกัน พรอมเพรียงกันเลิกประชุม เขาประชุม และทำกิจตางๆ ท่ีไดรับมอบหมายตามมติ
ท่ีประชุมอยางพรอมเพรียงกัน เพ่ือสรางความรับผิดชอบรวมกัน และปองกันไมใหเกิดการแคลงใจกัน 
ตองทำใหความสำคัญในการประชุมการทำกิจตางๆ ตามมติที่ประชุม เปนการเสียสละ การยอมรับ 
อดทน อดกลั้น และท่ีสำคัญคือเรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสำคัญท่ีสุด หาก
ไมเชื่อใจกันแลว ก็จะทำใหไมแบงงานกัน เกิดการหลงตนเอง ใจไมกวางพอท่ีจะเปดโอกาสใหคนอ่ืนๆ 
ทำผิดพลาดเพื่อการเรียนรู การจัดทำเอกสาร และกำหนดมาตราฐานตางๆ ในการทำงาน ก็เปนการ
วางระบบใหทำงานอยางพรอมเพรียงกันไดอยางหนึ่ง 

สรุป การเริ่มและเลิกประชุมโดยพรอมเพรียงกันนั้นไมใชกระทำไดงายๆ เปนตัววัดวา
คนในทีมมีความพรอมเพรียงกันหรือไมแคไหน การตรงตอเวลาเปนการเสียสละ เปนการแสดงน้ำใจให
ซ่ึงกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน ทำใหความสำคัญของคำวาทีมนั้น มีคามาก 



๖๗ 

๓.ไมบัญญัติสิ ่งใหม ๆ ตามอำเภอใจ โดยผิดหลักการเดิมที่หมูคณะวางไว หมายถึง 
 ไมบัญญัติสิ่งที่ยังไมบัญญัติ จักไมถอนสิ่งที่ทานบัญญัติไวแลวนั้น ประพฤติมั่นอยูในธรรมของชุมชน
ครั้งโบราณ หมายถึง ไมบัญญัติสิ่งใหมๆขึ้นมา หรือลมเลิกบัญญัติเดิม ตามอำเภอใจ โดยผิดหลักการ
เดิมที่หมูคณะวางไว จะตองถือปฏิบัติมั่นตามหลักการเดิมของหมูคณะทำตามกฎระเบียบ ตามกติกา
ขอบังคับ ตามหลักเกณฑของหมูคณะ เพื่อความเสมอภาคกนั อันเปนเหตุสงเสริมใหการปกครองการ
บริหารเกิดผลดี มีประสิทธิภาพได ไมเลนนอกกฎนอกกติกาเพราะจะกลายเปนกติกาสวนตัวที่ไมตรง
กับกติกาของคนอื่น ซึ่งจะสรางปญหาใหเกิดขึ้นตามมาภายหลัง ตัวอยาง เชน นักเรียนจะตองแตง
เครื่องแบบของโรงเรียนเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย จะแตงกายตามใจตนเองไมได 

สรุป ไมบัญญัติสิ่งใหม ๆ ตามอำเภอใจ โดยผิดหลักการเดิมท่ีหมูคณะวางไวนั้น เปนการ
กำหนด วิสัยทัศน เปาหมาย ยุทธศาสตร แผนรองรับ ฯลฯ คือการบัญญัติดังนั้น ทุกคนในทีมจะตอง
ทำตามอยางเครงครัด ไมลมเลิก เพ่ิมถอน ตามอำเภอใจ69

๗๐ 

๔.เคารพนับถือผูมีอาวุโส และรับฟงคำแนะนำจากทาน หมายถึง การใหความเคารพ
และรับฟงความคิดเห็นคำแนะนำของผูใหญ ผูใหญเปนผูมีประสบการณมายาวนาน ดังนั้นเราตองให
ความเคารพนับถือ ใหเกียรติ และรับฟงความคิดเห็นของทานในฐานะที่เปนผูหลักผูใหญเปนผูมี
ประสบการณมามาก และการอยูรวมกันในหมูคณะจำเปนตองมีผูนำและผูตาม เราควรตองเคารพนับ
ถือผูเปนประธาน และการเคารพผูบริหารหมูคณะ ถาเราใหความเคารพนับถือและเชื่อฟงผูนำ หมู
คณะสังคมก็จะไมวุนวาย เชน ถาลูกเชื่อฟงพอแมก็จะเปนคนดีได ไมเกะกะเกเรกอความเดือดรอน
ใหกับครอบครัวและสังคม       

สรุป เคารพนับถือผูมีอาวุโส และรับฟงคำแนะนำจากทาน เปนจุดตั้งตนของการนำทีม 
อยูที่ผูนำในองคกร วามีคุณธรรม ควรคูแกการเคารพนับถือกราบไหวไดหรือไม นาฟงและทำตาม 
แคไหน บางองคกร ผูใหญทำตัวไมนาเคารพนับถือ ไมนากราบไหว ชอบเลนการพนัน มีนิสัยเจาชู  
เห็นแกตัว ขาดศีลธรรม คดโกง ไรจริยธรรม ก็ยากท่ีจะสรางบรรยากาศในการทำงานใหเปนทีมท่ีดีได 

๕. ไมขมเหงหรือลวงเกินสตรี ในสกุล หมายถึง ใหเกียรติและคุมครองสตรีและกุมารี
ทั้งหลาย หมายถึง ใหเกียรติและคุมครองสตรีและกุมารีทั้งหลาย ใหอยูดี มิใหถูกลวงเกินขมเหงรังแก
หรือถูกฉุดคราขืนใจ สตรีถือวาเปนเพศแม เปนเพศที่ออนแอ บุรุษควรใหเกียรติ ใหการยกยอง และ
ปกปองไมใหใครละเมิดสิทธิหรือขมเหงรังแก ถาสังคมใด ๆ ผูหญิงถูกฉุดคราขมขืนมาก ๆ ความเสื่อม
ยอมจะเกิดกับสังคมนั้น        

สรุป ไมขมเหงหรือลวงเกินสตรี ในสกุลนั้น เปนการทำราย การกดข่ีทางเพศ การทำผิด
ในลูกเมียผูอื่น การทำลามกอนาจารยอมนำมาซึ่งความเสื่อมเสียในองคกร เพราะทำใหเกิดความ
หวาดระแวง และขาดความปลอดภัยในคูครอง และในท่ีนี้ยังรวมไปถึง การไมรับฟงความเห็นของเพศ
หญิงดวย  

๖. เคารพสักการะปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และรูปเคารพตาง ๆ หมายถึง ใหการ
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาและปกปองรักษาปูชนีย สถานที่สำคัญของชุมชนนั้นๆ โดยทั่วถึงกัน
ท้ังหมด เพ่ือใหเปนเครื่องเตือนความทรงจำ เปนศูนยรวมใจของหมูชน เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เรา

 
๗๐ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖/๒๖.  



๖๘ 

ใหทำดี และไมบั ่นทอนผลประโยชนที่เคยอุปถัมภบำรุงเจดียหรือปูชนียสถานเหลานั้นไมละเลย
พิธีกรรมตางๆ เคารพบูชาอันพึงทำตออนุสรณ เหลานั้นตามประเพณีที่ดีงาม เปนการแสดงถึงความ
เปนผูมีนิสัยดี  ขัดเกลาจิตใจอยูเสมอ รักสันติภาพ พรอมที่จะปฏิบัติทำความดีโดยไมประมาท การท่ี
สมาชิกของสังคมเปนคนดี ยอมเปนเกียรติ เปนศักดิ์ศรี และเปนเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการ
ปฏิบัติภารกิจตางๆ ไดเปนอยางดี       

สรุป เคารพสักการะปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และรูปเคารพตางๆ นั้นเปนศูนยรวมจิตใจ
ขององคกรนั้น บางองคกรเคารพบูชาอนุสาวรียบุคคลสำคัญหรือบรรพบุรุษ หรือผูมีพระคุณ ขอใหหา
ศูนยรวมจิตใจในองคกรนั้นๆ ใหได ไมวาจะเปน ปูชนียวัตถุ ปูชนียบุคคล เจดียอนุสาวรีย หรือรูป
เคารพตางๆ หรือพระพุทธรูปตางๆ ก็จะทำใหสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนหรือองคกร 
นั้น ๆ เพ่ือสรางความสามัคคีท่ีดีตอกันไดไมยาก70

๗๑ 

๗.ใหความคุมครองพระสงฆผูทรงศีลและนักบวชอื่น ๆ ใหอยูในชุมชนอยางปลอดภัย 
หมายถึง จัดการให คุมครอง บำรุง อันเปนไปโดยชอบธรรมแกบรรพชิต ผูทรงศีล ทรงธรรมอันบริสุทธิ์ ซ่ึง
เปนหลักใจและเปนตัวอยางทางศีลธรรมของประชาชนเต็มใจตอนรับและหวังใหทานอยูโดยผาสุกรวมถึง
ตั้งใจสนับสนุนคนดี ปกปองคนดีสงเสริมคนดี เลือกคนดีมีความสามารถมีคุณธรรมเขามาเปนกำลังพันาหมู
คณะของตน ไมมีการขัดแขงขัดขา เลื่อยขาเกาอ้ีกัน เปนตน  การทะนุบำรุงคุมครองบรรพชิตนั้น ซ่ึงเปนผู
สืบทอดพระพุทธศาสนาใหคงอยูตลอดไปนั้นสามารถทำไดโดย การทำบุญดวยปจจัย ๔ แดทานเปนประจำ 
เปนตน       

สรุป ใหความคุมครองพระสงฆผูทรงศีลและนักบวชอื่นๆ เพราะวาพระสงฆเปนสวนหนึ่ง
ของพระรัตนตรัย ทานเปนบัณฑิต เปนผูชี้ทางนิพพาน การดูแลตอนรับ การฟงคำสั่งสอนของทาน ยอมได
ประโยชนมากมายท้ังทางตรงและทางออม พอแมและผูใหญท่ีดีมีคุณธรรมก็เชนเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๗๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๙๔. 



๖๙ 

ตารางท่ี ๒.๒๐ หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาการมีสวนรวม 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
อุดร จันทวัน 
(๒๕๕๗, หนา ๓๗) 

อปริหานิยธรรม ๗ ประการ สรุปดังนี้ 
๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย   
๒) พรอมเพรียงในการประชุม 
๓) ไมบัญญัติสิ่งใหมๆตามอำเภอใจโดยผิดหลักการเดิมที่หมู
คณะวางไว 
๔) เคารพนับถือผูมีอาวุโส และรับฟงคำแนะนำจากทาน  
๕) ไมขมเหงหรือลวงเกินสตรี ในสกุล 
๖) เคารพสักการะปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และรูปเคารพตาง ๆ 
๗) ใหความคุมครองพระสงฆผูทรงศีลและนักบวชอ่ืน ๆ ใหอยูใน
ชุมชนอยางปลอดภัย 

ที.ม.(ไทย),  
๑๐/๖/๒๖. 
 

หลักอปริหานิยธรรม คือ ขอปฏิบัติหรือธรรมอันเปนเหตุไมให
เกิดความเสื่อมเพื่อเปนขอปฏิบัติ ทั้งสำหรับคฤหัสถและสำหรับ
พระภิกษุสงฆ โดยตรัสสั่งสอนเหลากษัตริยลิจฉวี เมืองเวสาลี 
แควนวัชชี และตรัสสั่งสอนเหลาภิกษุท่ีเมืองราชคฤห แควนมคธ 

                  

๒.๕ ขอมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 
                 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิส ัย จังหวัดมหาสารคาม 71

๗๒ เปนตำบลเกาแก 
ตั้งมาเมื่อป พ.ศ.๒๓๑๐ ถึงปจจุบันมีอายุ ๒๕๐ ป ประชาชนสวนใหญพูดภาษาไทยอีสาน นับถือ
ศาสนาพุทธ ตั้งอยูในเขตการปกครองของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ปจจุบันประกอบดวย ๒๖ หมูบาน 
และบางสวนไดแยกการปกครองออกไปเปนตำบลราษฎรเจริญและตำบลราษฎรพัฒนา  อยูหางจาก
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร อยูหางจากจังหวัดมหาสารคามโดยทางรถยนต ประมาณ 
๑๐๐ กิโลเมตร อยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต ประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร ไดรับการจัดตั้งเปน
ตำบลเมืองเตา  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ ทิศเหนือ ติดกับ อบต.สระบัว อำเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด ทิศใต ติดกับ อบต.ชุมพลบุรี 
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ทุงทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด  
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ราษฎรเจริญ, อบต.หนองแกว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมาหสารคาม  
มีพื้นที่ทั้งหมด ๗๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๗,๕๐๐ ไร สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนพื้นท่ี
ราบลุมคลายกระทะ ซึ่งจะลาดเอียงจากทางทิศตะวันออก  โดยมีลำหวยหวา และลำน้ำเตา ไหลผาน 
ซ่ึงโดยปกติมีน้ำขังในลำหวยตลอดป หนาแลงสวนใหญเกษตรกรจะปลูกขาวนาปรัง พืชไรสวนครัวไดแต

 
๗๒ ตำบลเมืองเตา, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http ://www.muangtao.go.th/base.php? content 

id=๖/องคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา-อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย-จังหวัดมหาสารคาม/ศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม 
[๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒]. 



๗๐ 

ไมมากนักเนื่องจากขาดน้ำทำการเกษตร สำหรับทางทิศเหนือจะเปนที่ราบซึ่งจะขาดแคลนน้ำอุปโภค
บริโภคเปนครั้งคราว สวนใหญทำการเกษตรเฉพาะขาวมะลิ  
                          ลักษณะภูม ิอากาศ มีล ักษณะอากาศร อน แล งแหง อย ู  ในภ ูม ิอากาศแบบมรสุม 
ทรัพยากรธรรมชาติมีการใชแหลงน้ำ จากลำน้ำเตาและลำหวยหวาสายหลักซ่ึงเปนแหลงน้ำธรรมชาติและ
มีการใชน้ำจากแหลงน้ำอ่ืน เชน บึง หนอง นอกจากนี้ยังใชน้ำจากแหลงน้ำอ่ืนท่ีสรางข้ึนอีก คือ ฝาย  
                  ลักษณะของไม ปาไมจะเปนลักษณะปาไมที ่เกิดขึ้นใหม คือ ปายูคาลิปตัส ซึ่งเปนพืช
เศรษฐกิจในพื้นที่ เมื่อถึงเวลาก็ตัดขายไมมีปาไมดังเดิม คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติสวนมากจะเปน
คุณภาพการปลูกขาวหอมมะลิ จุดเดนของพ้ืนท่ี ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตำบล สภาพทางสังคมการศึกษา           
                 ประชากรสวนใหญมีอาชีพทำนาเปนหลักและมีอาชีพรอง เช น ร ับจาง ทำไร 
อุตสาหกรรมและเลี้ยงสัตว คาขาย สำหรับอาชีพนอกสาขาการเกษตรที่สำคัญสวนใหญเปนอาชีพ
รับจาง รองลงมาคือรับราชการ และคาขายตามลำดับ ๑.อาชีพการเกษตร ๙๙.๒๑ % ๒.อาชีพคาขาย
และรับจาง ๐.๒๐ % ๓.อาชีพรับราชการ ๐.๕๙ % โรงสีขาว ๓๙ แหง ปมน้ำมันและกาซ ๒ แหง 
โรงสีขาว ๓๙ แหง ปมน้ำมันและกาซ ๒ แหงโรงเรียน ๕ แหง ท่ีอานหนังสือพิมพ ๒ แหง วัด ๑๔ แหง 
มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเมืองเตา  
มีบุคลากรดานสาธารณสุข จำนวน ๖ คน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานโนนจาน มีบุคลากรดาน
สาธารณสุข จำนวน ๔ คนปอมยามตำรวจ ๑  แหง คือ สถานีตำรวจภูธรราษฎรเจริญ และทุกหมูบาน
จะมีการจัดตั ้งเวรยาม มีตำรวจอาสาหมูบานละ ๒ คน รวม ๕๒ คน สมาชิก  อปพร. หมู บานละ  
๑๐ คน รวม ๒๖๐ คน 
                 การคมนาคมของตำบลเมืองเตา  มีการคมนาคมประเภททางบกโดยมีเสนทางที่สำคัญ 
๓ สาย คือทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๐๒ (พยัคฆภูมิพิสัย – เกษตรวิสัย) ตัดผานดานตะวันตกแนว
เหนือ-ตะวันตกถนน รพช. หมายเลข ๑๑๐๑๑  (บานโนนจาน-บานเมืองเตา) ตัดผานตอนกลางของ
ตำบลแนวเหนือ-ใต  ถนนลูกรังสายบานเมืองเตา – บานทัพปาจิก  ตัดผานตอนเหนือดานตะวันตกของ
ตำบลแนวเหนือ-ตะวันตก ที ่ทำการไปรษณีย โทรเลข  ๑  แหง  โทรศัพทสาธารณะ % แหง 
 หอกระจายขาว  ๒๖ แหง 
                 ตำบลเมืองเตา มีไฟฟาเขาถึงบริการภายในตำบลโดยวัดจากจำนวนหลังคาเรือนท้ัง
ตำบล พบวามีไฟฟาใชประมาณรอยละ ๙๙.๑๓  อีกประมาณ ๐.๘๗  เปนบานที่ยังไมมีไฟฟาใชสวน
การประปาทุกหมูบานในตำบลเมืองเตา จะมีน้ำประปาใชทุกหลังคาเรือน  ลำหวย ๓ สาย  บึง หนอง 
และอื่น ๆ ๑๖ แหง บอน้ำตื้น  ๕๐ แหง บอโยก ๒๕ แหง ฝาย ๓ แหง ตำบลเมืองเตา มีประชากร
ทั้งสิ้น ๗,๙๘๙ คน แยกเปน ชาย ๓,๙๓๙ คน หญิง ๔,๐๕๐ คน บุคคลผูที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งมีอายุ
ตั้งแต ๑๘ ป ข้ึนไป รวม  ๕,๗๖๖ คน 

วิสัยทัศนการพัฒนาตำบลเมืองเตา 

               “แหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ขาวหอมมะลิชั้นนำ แหลงน้ำมากมีปลาดีปลาชุม 
  กลุ มอาชีพหลากหลาย มากมายแหลงเรียนรู  สังคมนาอยู  ดวยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

 
 



๗๑ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

                ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพ้ืนฐาน 
                 ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
                 ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 
                 ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม 
                 ๕  ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

       ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

พันธกิจ   
  พันธกิจท่ี ๑ จัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐานใหครอบคลุมท่ีสอดคลองตามความ 

ตองการของประชาชน 
                 พันธกิจท่ี ๒ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา และกองสาธารณสุข เพ่ือสรางเสริมศักยภาพให 
ประชาชน 
                 พันธกิจที ่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีการพัฒนาสังคมแบบ
ประชาชนมีสวนรวม 
                 พันธกิจที่ ๔ สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนของกลุมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
ในทองถ่ินควบคูกับการพัฒนาการทองเท่ียว 
  พันธกิจท่ี ๕ สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  พันธกิจท่ี  ๖ สงเสริมและสนับสนุนศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรม
อันดีใหยั่งยืน 
  พันธกิจที่  ๗ สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารงานทองถ่ิน 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

                 ๑. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงน้ำ  
และสภาพแวดลอมท่ีดี มีมาตรฐานเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
                 ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
                 ๓. ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน 
                 ๔. ประชาชน มีอาชีพและรายไดท่ีเพียงพอตอการดำรงชีวิต 
                 ๕. ประชาชนรูจักอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                 ๖. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 
                 ๗. อบต.มีการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

กลยุทธ (แนวทางการพัฒนา) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโครงสรางพ้ืนฐาน 
               แนวทางการพัฒนา 

 ๑.การกอสราง ฟนฟู บำรุงรักษาถนนและผิวจราจรสำหรับการคมนาคมขนสง 
 ๒.การขยาย พัฒนา ปรับปรุงเขตไฟฟาและไฟฟาสองสวางอยางท่ัวถึง 



๗๒ 

 ๓.การกอสราง  ปรบัปรุงระบบประปาหมูบาน 
 ๔.การพัฒนา  ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหลงน้ำเพ่ืออุปโภค  บริโภคและการเกษตร 
 ๕.กอสราง  ปรับปรุง ซอมแซม สะพาน ชองลอดเหลี่ยม  ทอระบายน้ำ  รองระบบ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

               แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
๒. เพ่ิมศักยภาพการผลิตขาว 
๓. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เสริมสรางความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 
๕. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 

              แนวทางการพัฒนา 
๑.  สงเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบรอย 
                 ๒.  สงเสริมดานสาธารณสุข  สุขภาพอนามัย การควบคุมและระงับโรคติดตอ 

               ๓.  สนับสนุนดานสวัสดิการสังคมสงเคราะห 
 ๔.  สงเสริมความเขมแข็งชุมชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม 

              แนวทางการพัฒนา 
                ๑. สงเสริมการศึกษา 

๒. สงเสริมดานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

              แนวทางการพัฒนา 
                ๑. พัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารงานสำนักงานและการมีกองรวมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 

                ๑. สรางจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                ๒. สงเสริมและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                ๓. บำบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
                ๔. สงเสริมการปลูกปา 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 
                 การกำหนดตำแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวน
ตำบลเมืองเตา กำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๕๘๓๐  ลงวันท่ี 
๒๒ของกลุ มจังหวัดและจังหวัด(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง) ประกอบดวย ขอนแกน 
กาฬสินธุ มหาสารคาม และรอยเอ็ด ควรเนน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองรองรับการเปน



๗๓ 

ศูนยกลางการคาบริการและการลงทุนของภาคกาวหนาเรงแกไขปญหาขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนแลง 
๙๘ %                 
                การเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพสัิย 
จังหวัดมหาสารคาม  
                การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎณเปนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ในจังหวัดมหาสารคาม  
กำหนดใหมีขึ้นในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน ๕ 72

๗๓เขตเลือกตั้ง 
จ ั งหว ัดมหาสารคาม โดยในแต ละ เขตจะม ีสมาช ิกสภาผ ู  แทนราษฎร เขตละ ๑ คน  
มีจำนวนหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ๓ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จำนวน ๑๔ หนวยเลือกตั้ง ประกอบ
ไปดวย ๑) วัดศรีนครเตา ๒) วัดทุงเมืองเตา ๓) ศาลกลางบาน ๔) บานผักสั่ง ๕) บานหนองเลิง  
๖) วัดบานหนองฮี ๗) วัดบานโคกสาย ๘) บานกางก่ี ๙) บานโนนบอ ๑๐) บานยานาง-เมืองทอง  
๑๑) บานโนนจาน ๑๒) บานน้ำออม ๑๓) บานโนนยูง ๑๔) บานโนนยาง  
                  มีจำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน ๕,๗๖๖ คนจำนวนผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง ๔,๙๗๘ คน 
คิดเปนรอยละ ๖๙.๔๖ มีจำนวนบัตรดี ๔,๐๘๙ บัตร คิดเปนรอยละ ๘๕.๙๐ จำนวนบัตรเสีย ๓๐๕ 
บัตร คิดเปนรอยละ ๖.๘๐ และจำนวนบัตรไมประสงคเลือกผูสมัครผูใด ๕๘๔ บัตร คิดเปนรอยละ 
๑๙.๗๖   
                  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต ๓ จังหวัดมหาสารคาม นายยุทธพงษ  
จรัสเสถียร ผูสมัครพรรคเพื่อไทย หมายเลข ๙ ไดคะแนนสูงสุด คะแนนเสียง ๓๑,๔๓๐ ลำดับท่ี 
สอง คือ นายลัทธชัย โชยชัยวัฒนากร พรรคภูมิใจไทย หมายเลข ๓ ไดคะแนนเสียง ๒๕,๗๐๒  
และลำดับที ่สาม คือ นายเดชา  ปสสำราญ พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข ๑๑ไดคะแนนเสียง 
๑๕,๔๔๓ ซ่ึงพรรคเพ่ือไทย ยังครองตำแหนงไดอีกสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๗๓"จับตา"เพื ่อไทย" กับภารกิจใหญ รักษาแชมป "สนามมหาสารคาม", Siamrath, สยามรัฐ,            

(๒ กันยายน ๒๕๖๒) 

 

https://siamrath.co.th/n/67138


๗๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ แสดงผลการเลือกตั้ง 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

๕ ท่ีนั่งในสภาผูแทนราษฎรไทย 

  
   

พรรค เพ่ือไทย ภูมิใจไทย พลังประชารัฐ 

เขตลาสุด 5 0 พรรคใหม 

ท่ีนั่งท่ีชนะ 5 0 0 

ท่ีนั่ง
เปล่ียนแปลง 

0 0 0 

คะแนนเสียง 216,032 87,827 82,439 

รอยละ 41.15 16.63 15.70 

  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90


๗๕ 

ตารางที ่ ๒.๒๑ สถิติหรือขอมูลการไปใชสิทธิเลือกตั ้งของประชาชนในตำบลเมืองเตา  
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 73

๗๔ 
 

 
 
 
 

 
๗๔ ตำบลเม ืองเตา, [ออนไลน  ] ,  แหล งท ี ่มา :  http ://www.muangtao.go.th/base.php? 

contentid=๖/องคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม/ศูนยขอมูลกลางทาง
วัฒนธรรม/ [๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒]. 

หมูท่ี จำนวนครัวเรือน จำนวนผูไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
 

๑-๑๙ 
๑๒๐ ช ๒๑๔ 

  ญ ๒๑๕ 
 รวม                 ๔๒๙ 

๑๑-๑๔-๒๔ ๒๐๖ ช ๓๒๗ 
  ญ ๓๕๕ 
 รวม                ๖๘๒ 

๑๗ ๑๒๓ ช ๑๘๖ 
  ญ ๑๙๘ 
 รวม               ๓๘๔ 

๕-๑๕-๑๖ ๒๐๑ ช ๓๓๓ 
  ญ ๓๔๔ 
 รวม                ๖๗๗ 

๔-๒๐ ๑๗๕ ช ๓๔๐ 
  ญ ๓๑๘ 
 รวม                ๖๕๘ 

๑๐ ๘๐ ช ๑๔๐ 
  ญ ๑๕๗ 
 รวม               ๒๙๗ 

๙-๒๓ ๑๕๙ ช ๒๕๖ 
  ญ ๒๗๗ 
 รวม                ๕๓๓ 

 
๒-๑๘ 

 
๑๒๕ 

 
ช ๒๒๗ 

  ญ ๒๑๐ 
 รวม                ๔๓๗ 

๗-๒๒ ๑๑๘ ช ๑๗๔ 
  ญ ๒๑๓ 
 รวม                 ๓๘๗ 

๖-๒๖ ๑๓๔ ช ๒๔๑ 
  ญ ๒๒๒ 
 รวม                 ๔๖๓ 

๑๓ ๔๙ ช ๘๔ 
  ญ ๙๓ 
 รวม               ๑๗๗ 

๓-๒๑ ๑๒๑ ช ๒๐๗ 
  ญ ๒๓๑ 
 รวม                 ๔๓๘ 

๘ ๘๓ ช ๑๔๔ 
  ญ ๑๕๓ 
 รวม                 ๒๙๗ 

๑๒-๒๕ ๑๕๒ ช ๒๗๗ 
  ญ ๒๘๙ 
 รวม                  ๕๖๖ 



๗๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
               ๒.๕.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม 
                 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบล
เมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ในครั้งนี ้ ผู วิจัยไดทำการศึกษาคนควาจาก
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน ตามความคิดเห็น แนวคิด ทฤษฎี วารสาร 
หนังสือ และตำราทางวิชาการ ของการมีสวนรวมและคนควางานวิจัยตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย ท่ีนำมาใชในครั้งนี้ ดังตอไปนี้ 
                พระศักดา กิตฺติญาโณ ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบล
นาสาร อำเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เปรียบเทียบความ



๗๗ 

คิดเห็นของบุคลากรตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
และสถานภาพ พบวา บุคลากรที ่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ ตางกัน  
มีความคิดเห็นตอการมีส วนร วมทางการเม ืองของประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราชไมแตกตางกัน74

๗๕ 

                 กิติพัฒน ประเสริฐ ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม” โดยใชกลุมตัวอยาง 
 คือ ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงตั้งในเขตเทศบาลตำบลหางดง จำนวน ๒๐๐ คน ผลการวิจัยพบวา 
ประชาชนใหความสำคัญในการออกมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดงถึง รอยละ 
๙๕.๕ โดยใหเหตุผลวาเปนหนาที่ของพลเมืองดี โดยผลการศึกษายังพบอีกวา ประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสวนใหญรับทราบถึงบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาลวามีหนาที่ในการชวยเหลือและ
แกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน และเห็นวาการเลือกตั้งจะเปนการเลือกบุคคลเขามา
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดโดยตรง 
                 นอกจากนี้ ประชาชนยังมีสวนรวมทางการเมือง โดยการเปนผูริเริ่มประเด็นพูดคุย
ทางการเมือง โดยระบุเหตุผลท่ีทาใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองวาเพราะเปนหนาท่ีตาม
กฎหมายกำหนด นอกจากนี้พบวาในชวงรณรงคหาเสียง มีกลุมการเมืองเขามาติดตอ โดยการสัญญา
วาจะชวยเหลือในเรื่องที่ประชาชนเดือดรอน และชวยเหลือในงานสาธารณกุศล และชวยเหลือดาน
การเงิน เปนตน75

๗๖  
                 นัฏฐิกาล ศรีจันทรโท ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบวา การมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก  
โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการรวมกลุมผลประโยชน ดานการเลือกตั้ง  
ดานการแสดงออกซ่ึงความตองการตางๆ และดานการแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะ ตามลำดับ76

๗๗ 
                  พิพัฒน มนัสเสวี ไดวิจัยเรื ่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา การรับทราบ
ขาวสารทางการเมืองจากสื่อตางๆ สวนใหญรับทราบขาวสารจากโทรทัศนมากที่สุด ในขณะที่การ

 
๗๕ พระศักดา กิตฺติญาโณ, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพรหม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).  

๗๖ กิติพัฒน ประเสริฐ, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม”, การคนควาแบบอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมือง
และการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒). 

๗๗ นัฏฐิกาล ศรีจันทรโท, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล
นาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๒). 



๗๘ 

ติดตามขอมูลขาวสารทางการเมืองผานสื่ออินเทอรเน็ตยังมีจำนวนนอยกวาผานสื่ออื่นๆ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะการเขาถึงสื่ออินเทอรเน็ตในหมูบานหรือชุมชนยังเปนเรื่องจากัด และยากที่จะเขาถึงไดของคน
สวนใหญซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก 77

๗๘ 
                ประสงค สาวเสม ไดวิจัยเรื ่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได
ไดแก ดานการมีสวนรวมในการเลือกตั้ง ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการ
ดำเนินงาน และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ตามลาดับ78

๗๙               
                มยุรี ถนอมสุข ไดวิจัยเรื่อง “การรับรูขาวสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษา และกีฬาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร วิทยาเขตกาแพงแสน” ผลการวิจัยพบวา นิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาแพงแสนมีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดับ
นอย โดยท่ีปจจัยอายุ ภูมิลำเนา และการรับรูขาวสารทางการเมืองไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของนิสิต สวนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง คือ เพศ ชั้นป รายไดของ
ครอบครัว อาชีพของผูปกครอง และการกลอมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของนิสิต อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕79

๘๐ 
                 ไพรพ ถนัดคา ไดวิจัยเรื ่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงาน ของ
เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวา ๑. ระดับการมีสวนรวม ของ
ประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมานจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับปานกลาง เรียงลำดับคาเฉลี่ยการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของ เทศบาล
จตุรพักตรพิมาน จากมากไปหานอยคือ ดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญา ทองถ่ิน 
ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสะอาดดานการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดานการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานงานสงเสริมคุณภาพชวีิต 

 
๗๘ พิพัฒน มนัสเสวี, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล

หนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม”, การคนควาแบบอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมือง
และการปกครอง, (เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒).  

๗๙ ประสงค สาวเสม, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหลักเมือง 
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี”, วิทยานิพนธปริญญาบริหารธ ุรก ิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรก ิจ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, ๒๕๕๑). 

๘๐ มยุร ีถนอมสุข, “การรับรูขาวสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพล
ศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน”, รายงาน 
การวิจัย, (คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาแพงแสน, ๒๕๕๔).  



๗๙ 

และดานโครงสราง ๒. การมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลจตุรพักตร
พิมานท่ีจำแนกตามเพศและระดับการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕80

๘๑ 
                  ฐานพัฒน ทิพยบรรพต ไดวิจัยเรื่อง “พัฒนาการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
ชุมชนของประชาชนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี” ผลการวิจัยพบวา ระดับการมี
สวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน ดานการรวมคิดรวมตัดสินใจในการวางแผนในระดับนอย ดาน
การมีสวนรวมในการปฏิบัติ ในการวางแผนในระดับนอย ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษานี้ไดนามาเปนขอมูลพื้นฐานการพัฒนาการมีสวนรวมในการ
วางแผนพัฒนาชุมชนของประชาชนตำบลตะปานโดยใชกระบวนการ AIC ขั้นที่ ๒ การพัฒนาการมี
สวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชนของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยกระบวนการ AIC จำนวน 
๔๐ คน สรุปไดวาการเขารวมของผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ไดเพ่ิมทักษะและมีเจตคติท่ีดีในการ
วางแผนพัฒนาชุมชนโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู ไดเรียนรูกระบวนการในการวางแผน ไดมีสวนรวม
ในการวิเคราะหชุมชนรวมแสดงความคิดเห็น รวมกันกำหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาและจัดทำ
แผนงานโครงการตาง ๆ ไดเปนอยางดี สวนผลการประเมินการพัฒนาการมีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาชุมชน โดยการทดสอบความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชนและทดสอบ
เจตคติที่มีตอกระบวนการการวางแผนพัฒนาชุมชนและสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการทำ
แผนพัฒนาชุมชน พบวา ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรูเก่ียวกับการมีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาชุมชนเพ่ิมข้ึนและมีเจตคติทีดีตอการวางแผนพัฒนาชุมชน สวนการสังเกตทักษะความสามารถ
ในการปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน พบวาผูเขารวมประชุมมีทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติและทักษะการวางแผนในระดับที่มาก สาหรับขอเสนอแนะจากการวิจัย
ครั้งนี้ หนวยงานในชุมชนตาง ๆ ควรนำกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชน
ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนแตละแหงเพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาและการ
จัดทำแผนชุมชนอยางแทจริง81

๘๒ 
                กนกพร แสงศรี ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดแผนพัฒนาตำบล
ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะปนหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา”ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มี
เพศอายุ และอาชีพ ตางกัน การมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององคการบริหารสวน
ตำบลเกาะปนหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ไมแตกตางกัน ประชาชนที่มีระดับการศึกษาและรายได
ตางกันการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององคการบริหารสวนตำบลเกาะปนหยี อำเภอ
เมืองจังหวัดพังงา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนในตำบลเกาะปนหยี 
ที่มีระดับการศึกษาสูงและรายไดสูง เปนกลุมที่มีโอกาสทางสังคมสูง สวนใหญจะประกอบอาชีพ 

 
๘๑ ไพรพ ถนัดคา, “การมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน 

จังหวัดรอยเอ็ด”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื ่อการพัฒนา,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาสารคาม, ๒๕๕๐). 

๘๒ ฐานพัฒน ทิพยบรรพต, “พัฒนาการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชนของประชาชนตำบล  
ตะปาน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร
เพ่ือการพัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, ๒๕๕๓).  



๘๐ 

นอกพื้นที ่ทำใหมองเห็นความสำคัญของการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล นอยกวา
ประชาชนในตำบลเกาะปนหยีท่ีมีระดับการศึกษานอยและรายไดต่ำ 82

๘๓ 
                พระมหาสมศักดิ ์ สติสมฺปนฺโน ไดวิจัยเรื ่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบวา การมี
สวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมของประชาชน
อยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการตัดสินใจ, 
ดานการวางแผนการบริหารงาน, ดานการรวมรับผลประโยชน, ดานการติดตามและประเมินผล 
ตามลำดับ83

๘๔ 
                 สรุป จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนตามแนวคิดเกี ่ยวกับระดับและคุณลักษณะการมีสวนรวมทางการเมือง การ
เกี่ยวพันทางการเมือง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของ Mibrath พบวา มีลักษณะการ
มีสวนรวมทางการเมืองมีการแบงกิจกรรมทางการเมืองได ๓ ลักษณะ คือกิจกรรมของผูสนใจการเมือง 
กิจกรรมปรับเปลี่ยนการเมือง และกิจกรรมตอสูทางการเมือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองตามแนวคิดของ Mibrath และ Goel แบงออกเปน ๔ ประเภท คือ สิ่งเราทางการเมือง 
ปจจัยสวนบุคคล สิ่งแวดลอมทางการเมือง และตำแหนงทางสังคม 
                 จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยเกี่ยวของกับการพัฒนาการมีสวนรวม ขางตน สรุปได
วา องคกรปกครองสวนทองถิ ่นมีการพัฒนาการมายาวนานในประเทศไทย มีหนาที ่และการจัด
โครงสรางท่ีคอนขางชัดเจน หากมีผูบริหารท่ีมีคุณภาพ การปกครองสวนทองถ่ินนาจะเปนหนวยงานท่ี
สามารถตอบสนองความตองการในการจัดการทองถ่ินไดเปนอยางดี ดังนั้นผูบริหารทองถ่ินท่ีดีควรเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกิจการของทองถิ่นใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ไดแก การให
ประชาชนไดรวมรับรูขาวสารทั้งหมดของทองถิ่น ตรวจสอบได รวมคิด มีการเวที โตวาที ประชา
พิจารณ รวมถึงใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ เปนตน อีก
ทั ้งควรใหประชาชนไดม ีส วนรวมในการรวมดำเนินการ พรอมทั ้งสามารถรวมรับประโยชน 
ผลประโยชนตองไมตองเพียงกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น ประชาชนทุกกลุมควรไดรับผลประโยชน ติดตาม
ประเมินผล ตรวจสอบได เพื่อการแกไขปญหาและพัฒนาความเปนอยูที่ดีของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
ตารางท่ี ๒.๒๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม 

 
๘๓  กนกพร แสงศรี, “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดแผนพัฒนาตำบลขององคการบริหาร

สวนตำบลเกาะปนหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา”, วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
นโยบายสาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๓).  

๘๔ พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน, “การมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
โนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

 



๘๑ 

  

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระศักดา กิตฺติญาโณ, ๒๕๕๖.  

 

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลนาสาร 
อำเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนมีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

กิติพัฒน ประเสริฐ, 
 ๒๕๕๒. 

ประชาชนใหความสาคัญในการออกมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลตาบลหางดงถึง รอยละ ๙๕.๕ โดยใหเหตุผลวา
เปนหนาท่ีของพลเมืองดี  

นัฏฐิกาล ศรีจันทรโท,  
๒๕๕๒. 

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุก
ดานอยูในระดับมาก 

 
พิพัฒน มนัสเสวี,  
๒๕๕๒. 

 
การรับทราบขาวสารทางการเมืองจากสื ่อตางๆ สวนใหญ
รับทราบขาวสารจากโทรทัศนมากที่สุด ในขณะที่การติดตาม
ขอมูลขาวสารทางการเมืองผานสื่ออินเทอรเน็ตยังมีจานวน
นอยกวาผานสื่ออ่ืนๆ 

ประสงค สาวเสม,  
๒๕๕๑. 

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลหลักเมือง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน 

 
  

                 
  
ตารางท่ี ๒.๒๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม (ตอ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
มยุรี ถนอมสุข,  
๒๕๕๔ 

การรับรูขาวสารทางการเมืองกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษา และ
ก ีฬาคณะศ ึกษาศาสตร และพ ัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาแพง
แสน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน 



๘๒ 

ไพรพ ถนัดคา,  
๒๕๕๐. 

การมีสวนรวม ของประชาชนในการดำเนินงาน
ของเทศบาลตาบลจตุรพักตรพิมานจังหวัด
รอยเอ็ด โดยรวมและรายดานอยูในระดับปาน
กลาง 

ฐานพัฒน ทิพยบรรพต,๒๕๕๓ พัฒนาการมีส วนรวมในการวางแผนพัฒนา
ชุมชนของประชาชนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎรธานีโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อยู ในระดับปาน
กลาง 

กนกพร แสงศร,ี 
๒๕๕๓ 

การม ี ส  วนร  วมของประชาชน ในการ จั ด
แผนพัฒนาตำบลขององคการบริหารสวนตำบล
เกาะปนหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับปานกลาง 

พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน, 
 ๒๕๕๖ 

การมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับปาน
กลาง 

 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                   การวิจัยครั้งนี ้ ผู วิจัยมุงศึกษาเรื ่อง “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” จากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ ผูวิจัยกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
ประกอบดวยตัวแปรตน (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 
                   ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 
                   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยผูวิจัยสังเคราะหจาก
แนวคิดของ ณรงค สินสวัสดิ ์ซ่ึงแบงออกเปน ๔ ดาน ไดแก ๑.ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง 
๒.ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ๓.ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง และ 
๔.ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ84๘๕  
            

 
๘๕ณรงค สินสวัสดิ์, จิตวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: วัชรินทรการพิมพ จำกัด, ๒๕๓๙), หนา 

๔-๕. 



๘๓ 

การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา  

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
๑.ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง               

   ๒.ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง               
    ๓. ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการ
เลือกตั้ง  
    ๔. ดานการแสดงประชามติและประชา
พิจารณ  
 

 

อปริหานิยธรรม ๗ 
๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย 
๒) พรอมเพรียงในการประชุม 

๓) ไมบัญญัติสิ่งใหม ๆตาม
อำเภอใจ 

๔) เคารพนับถือผูมีอาวุโส 

๕) ไมขมเหงหรือลวงเกินสตรี 
๖) เคารพสักการะปูชนียสถาน 

๗) ใหความคุมครองพระสงฆผู
ทรงศีล 

ตัวแปรตน                                                       ตัวแปรตาม 
   (Independent Variables)                                     (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 
๑. เพศ 
๒. อายุ 

       ๓. การศึกษา 
  ๔. อาชีพ 
  ๕. รายได 

 
 
 

สัมภาษณ 
ผูใหขอมูลสำคัญจาก 

ผูทรงคุณวุฒิจำนวน ๘ รูปหรือคน  
 
 

       
 



 
 

 
บทที ่๕ 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
              การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา          
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
              ๑) เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา          
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
              ๒) เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา          
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
              ๓) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในเรื่องการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
               การศึกษาวิจ ัยครั ้งน ี ้  ดำเนินการตามระเบียบวิธ ีแบบผสานวิธ ี (Mixed-Method 
Research) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ใชวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 
Research)โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิ
พิส ัย จ ังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๓๘๐ คน ซึ ่งใช ว ิธ ีส ุ มกลุ มตัวอยาง โดยการใชส ูตรของ  
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)และวิเคราะหขอมูลโดย (frequency)คารัอยละ (percentage)หา
คาเฉลี่ย (mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)การทดสอบคาที (t-test)การ
วิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance)และเปรียบเทียบความ
แตกตางของ คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด (Least Significant Different : 
LSD.)และการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview)กับผูใหขอมูลสำคัญ 
(Key Informant)และใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบทซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
               ๕.๑ สรุป 
               ๕.๒ อภิปรายผล 
               ๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 
 



๑๓๙ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
              จากการศึกษา “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา   
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
              ๕.๑.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเปนเพศหญิง มีจำนวน ๒๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๕และเปนเพศ
ชาย มีจำนวน ๑๕๐ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๕ ซ่ึงสวนใหญมีอายุตั้งแต ๔๘ ปข้ึนไป จำนวน ๑๕๓ คน 
คิดเปนรอยละ ๔๐.๓ และสวนใหญมีการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน ๒๒๗ คน คิดเปนรอยละ 
๕๙.๗ และสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม มีจำนวน ๑๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๐ และสวนใหญมี
รายได ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๗๔ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๘  
              ๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =
๓.๖๖, S.D.=๐.๖๕) เมื่อจำแนกเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไป
หานอย ดังนี้ ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง (Χ =๓.๗๕,S.D.=๐.๖๕) รองลงมาดานการมี
สวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง(Χ =๓.๖๘,S.D.=๐.๗๓) และดานการประชามติและประชาพิจารณ 
(Χ =๓.๕๙, S.D.=๐.๗๗) ตามลำดับ 
              การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปได 
ดังนี้ 
              ๑) ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง ประชาชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๗๕ 
               พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ดานการรับรูขอมูลขาวสารทาง
การเมือง โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =๓.๗๕,S.D.=๐.๖๕)  
                เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง-มาก โดยเรียงตามลำดับ
คาเฉลี่ย ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก ขอที่วา “ทานติดตามและไปฟงการหาเสียงของนักการเมือง
ทองถิ่น”(Χ =๔.๐๙, S.D.=๑.๐๓) รองลงมาไดแก ขอที่วา “ทานรับฟงและติดตามขาวสารทางการ
เมืองในระดับชาติและระดับทองถิ่นจากสื่อตางๆ” (Χ =๓.๙๗, S.D.=๐.๘๓) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด ไดแกขอที่วา “ทานไดมีโอกาสติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที่ การเมือง”(Χ =๓.๓๘,
S.D.=๑.๐๙) ตามลำดับ 
              ๒) ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประชาชนมีความคิดเห็นตอการ
พัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๘ 



๑๔๐ 
 

               พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ดานการมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางการเมือง โดยรวมอยูในระดับมาก(Χ =๓.๖๘, S.D.=๐.๗๓) 
               เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง-มาก โดยเรียงตามลำดับ
คาเฉลี่ย ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก ขอที่วา “ทานรวมมือกับชุมชนในการสนับสนุนตอระบบ
การเมือง อาทิ การมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย รวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐ”(Χ =๓.๙๖, S.D.=
๐.๗๘) รองลงมาไดแก ขอที ่ว า “ทานเขารวมกับชุมชนในการทำกิจกรรมทางการเมือง  อาทิ         
การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง เปนตน” (Χ =๓.๘๙, S.D.=๐.๗๙) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก 
ขอที ่ว า “ทานไดจัดตั ้งและเขารวมเปนสมาชิกกลุ มทางการเมือง” ( Χ =๓.๓๒, S.D.=๐.๘๙) 
ตามลำดับ 
               ๓) ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง ประชาชนมีความคิดเห็นตอการ
พัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๓.๖๐ 
               พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวม
ในการเลือกตั้ง โดยรวมอยูในระดับมาก(Χ =๓.๖๐, S.D.=๐.๖๘)  

 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก-มากท่ีสุด โดยเรียงตามลำดับ
คาเฉลี่ย ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก ขอที่วา “ทานไดออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง ทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น”(Χ =๔.๒๓, S.D.=๑.๑๔) รองลงมาไดแก ขอที่วา “ทานไดติดตามขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับผูสมัครเลือกตั้งระดับตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจ เลือกผูสมัคร โดยดูผล
การทำงาน เพ่ือพิจารณาตอไป” (Χ =๓.๘๔, S.D.=๑.๐๑) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา 
“ทานคิดลงสมัครหรือสมัครเขาแขงขันรับเลือกตั ้งการเมืองทองถิ ่น” (Χ =๒.๓๖, S.D.=๑.๒๗)
ตามลำดับ 
                ๔) ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ ประชาชนมีความคิดเห็นตอการ
พัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย ๓.๕๙ 
                พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ดานการรวมประชามติและ
ประชาพิจารณ โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =๓.๕๙, S.D.=๐.๗๗) 
                เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง-มาก โดยเรียงตามลำดับ
คาเฉลี่ย ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก ขอที่วา “ทานมีสวนรวมในการเรียกรองตอเจาหนาที่หรือ 
นักการเมืองใหเปดเผยขอมูลการบริหารอยางโปรงใส”(Χ =๓.๙๗, S.D.=๐.๘๘) รองลงมาไดแก ขอ
ที่วา “ทานเขารวมประชุมประชาพิจารณตามที่ตำบลและอบต. จัดขึ้น” (Χ =๓.๗๗, S.D.=๐.๙๕) 
และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ขอที่วา “ทานมีสวนรวมในการเขาชื่อเสนอขอบังคับ ขอบัญญัติ 
ของตำบลและอบต.” (Χ =๒.๘๓, S.D.=๑.๔๖) ตามลำดับ 



๑๔๑ 
 

               ๕.๑.๓ สรุปผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบประชาชนมีความคิดเห็นตอการ
พัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม  
 
ตารางที ่ ๕.๑ สรุปโดยภาพรวมผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ 

ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยจำแนกตาม 
สถานภาพสวนบุคคล ตามสมมติฐานท่ี ๑-๕ 
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ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑. เพศ ๑.๓๔๒ - ๐.๑๘๐ - / 
๒. อายุ - ๒.๘๘๕ ๐.๐๓๖ / - 
๓. การศึกษา - ๔.๒๒๐ ๐.๐๑๕ / - 
๔. อาชีพ - ๒.๐๐๕ ๐.๑๑๓ - / 
๕. รายได - ๗.๑๔๑ ๐.๐๐๑ / - 

 
               ตารางท่ี ๔.๓๑ สรุปไดวาประชาชนท่ีมีเพศตางกันจะมีการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไมแตกตาง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 
               สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกัน 

พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยรวม จำแนกตามเพศอยูในระดับมาก 
(Χ =๓.๖๖,S.D.=๐.๖๕) 
                สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามแตกตางกัน 

พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยรวม จำแนกตามอายุ อยูในระดับมาก 
(Χ =๓.๖๖, S.D.=๐.๖๕) 
                สมมติฐานที่ ๓ประชาชนที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แตกตาง
กัน 



๑๔๒ 
 

พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยรวม จำแนกตามเพศ อยูในระดับมาก 
(Χ =๓.๖๖, S.D.=๐.๖๕) 
               สมมติฐานที่ ๔ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามแตกตางกัน 

พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม จำแนกตามอาชีพ อยูในระดับ
มาก (Χ =๓.๖๖, S.D.=๐.๖๕) 
               สมมติฐานที่ ๕ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามแตกตางกัน 

พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยรวม จำแนกตามรายได อยูในระดับ
มาก (Χ =๓.๖๖, S.D.=๐.๖๕) 
              ๕.๑.๔ สรุปผลการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนาการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
              ปญหา อุปสรรค และขอเสนอขอเสนอแนะในการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากคำถาม
ปลายเปด(Open-Ended) ผูวิจัยไดนำเสนอขอมูลโดยเขียนเปนความเรียง ดังนี้ 
              ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
              ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง 
              ประชาชนสวนมากไดรับขาวสารไมทั่วถึงเทาที่ควร และประชาชนไมมีศูนยขอมูลขาวสาร
ระดับ หมูบาน การหาเสียงยังไมขัดเจนเพราะรถแหปายเปดเสียงเบาเกินไป ประชาชนไมมีสิทธิรับรู
ขอมูล ขาวสารเก่ียวกับการดำเนินงานตางๆ 
              ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
              ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการเขารวมกิจกรรม ประชาชนไมไดเปนสมาชิก
กลุมทางการเมือง 
              ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 
               การเลือกตั ้งมีการใชกลอุบายเชิงนโยบายและปฏิบัติเพื ่อใหชนะการเลือกตั ้ง การ
ประชาสัมพันธ การเลือกตั้งของผู นำชุมชนและหนวยงานที่เกี ่ยวของยังไมครอบคลุมและทั ่วถึง 
ประชาชนไมตระหนักและการใหความสำคัญในการออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง นักการเมืองไมคอยให
ความสำคัญกับประชาชนหลังจากการดีรับการเลือกตั้งทำใหการบริหารเกิดปญหาและขาดการ
ตรวจสอบจากประชาชน 
               ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ 
               ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในการวางแผนโครงการหรือกิจกรรมของชุมชนเพ่ือ
กำหนดแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาของสภาตำบลเมืองเตาและการบริหารองคการบริหาร



๑๔๓ 
 

ตำบลเมืองเตานอยมาก เนื่องจาก อบตและสภาตำบล ไดทำการประชาพิจารณนอยในการแสดงความ
คิดเห็น ประชาชนขาดผูนำในการแสดงความคิดเห็นเพราะกลัวผิดกฎหมาย ผูมีอำนาจยึดติดความคิด
ของตัวเองเปนที่ตั้งความคิดเห็นที่ประชาชนเสนอใหไมนำไปปฏิบัติ ไมเคยมีการแจงขอมูลขาวสาร
หรือเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการทำงานของสภาตำบลเมืองเตาและ
องคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา 
               ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบล
เมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
               ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง 
              ควรจะมีการจัดกิจกรรมหรือรณรงคใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร ควรจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดทราบขาวสารทางการเมืองอยางสม่ำเสมอ อยากใหผูเลือกตั้ง
จัดทำปายหาเสียงใหตัวหนังสือใหญๆ จะไดเห็นนโยบายชัดเจนข้ึน ควรใหประชาชนมีสิทธิในการรับรู
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตางๆมากข้ึน 
              ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
ควรสนับสนุนใหประชาชนเขามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งและการ
เขาเปนสมาชิกกลุมทางการเมือง 
               ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 
               ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เปนกลาง โปรงใสและเชื่อไดวาทำหนาท่ี
ดวยความสุจริต ควรประชาสัมพันธดานการเลือกตั้งที่ถูกตองอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ ควรเพ่ิม
ความรูแกประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง ควรจะเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองในดานอสดงออกตามความตองการซึ่งมันอาจจะมีประโยชนและ
สามารถชวยพัฒนาชุมชนได 
                ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ 
                สภาตำบลเมืองเตาและองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตาควรเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในบริหารงานในโครงการตางๆ เพื่อเสนอปญหาและการสำรวจปญหาของตนในพื้นที ่ท่ี
ประชาชนตองการเพ่ือเสนอทางออกรวมกัน และเสนอตอสภาตำบลเมืองเตาและองคการบริหารสวน
ตำบลเมืองเตา ใหจัดสรรงบประมาณลงไปแกไขปญหาเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น ควรรับฟงความคิดเห็นท่ี
หลากหลาย ของประชาชนเพื ่อเปนแนวทางแกไขตอไป ควรจัดใหมีเวทีเสวนาทางการเมืองให
ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนโดยสวนรวม ควรเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการทำงาน และการบริหารเพ่ือความโปรงใส 
               ๕.๑.๕ สรุปผลการวิเคราะหผลจากการสมภาษณการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
สรุปบทสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informant) ไดแกเจาคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เจาคณะ
ตำบลเมืองเตา เขต ๑ สมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคามรองปลัดองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตากำนันตำบลเมืองเตาผูใหญบานหมู ๑๔สมาชิกพรรค
อนาคตใหม รวมท้ังหมด จำนวน ๘ รูป/คน ดังตอไปนี ้
 



๑๔๔ 
 

              ๑) ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง 
              การรับรูขอมูลขาวสาร ไมวาจะเปนทั้งในดานการเมืองหรือการบริหารถือวามีสวนสำคัญ
อยางมากกับประชาชน เพราะประชาชนมีสิทธิรับรูในเรื่องตางๆ ปจจุบันอาจจะมีสื่อทางโทรทัศนหรือ
สื่อตางๆ ใหประชาชนรับรูขาวสารแตก็เปนสวนนอย ดังนั้นจึงเปนหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตำบล เพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง เชน การใชเสียงตามสาย ไรสาย เว็บไซต
ขององคการบริหารสวนตำบล หอกระจายขาวที ่มีทุกหมู บาน ปายตางๆ เปนตน รวมถึงการ
ประชาสัมพันธตามงานตางๆหรือพิธีตางๆ และงานกิจกรรมตางๆท่ีองคการบริหารสวนตำบลหรือทาง
หมูบานจัดขึ้น การรับรูขาวสารองคการบริหารสวนตำบลจะมีเสียงไรสายเวลารับขอมูลจาก จังหวัด
หรืออำเภอในเรื่องการเลือกตั้งทางการเมือง องคการบริหารสวนตำบลก็จะประกาศผานเสียงไรสาย 
เชา-เย็นๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับรูอีกอยางหนึ่งจะสงขอมูลท่ีไดรับมาใหกับประธานชุมชนติดประกาศ 
และประชาสัมพันธทุกชุมชนในเขตตำบลเมืองเตา และจะมีรถกระจายเสียง เพื่อรณรงคใหประชาชน
ออกไปเลือกตั้ง สื่อทางออนไลน เว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบล facebook 
               ดังนั้นในการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง สื่อท่ีสำคัญที่สุด คือ สื่อทางโทรทัศน แตใน
สวนขงหมูบานถาหากวามีขาวสารดานการเมืองสวนไหนที่สำคัญ ไดมีการประชาสัมพันธขาวสาร
ทางการเมือง ซึ่งไดกระทำหลายดาน มีทั้งประชาสัมพันธเสียงตามสายประจำหมูบาน การโฆษณา
ประชาสัมพันธทางสิ่งพิมพ ขึ้นปายประจำหมูบาน และการสนทนากับประชาชนแตละบาน และไดมี
การพูดคุยกับเพื่อนบานในการไดรับฟงขาวสารทางการเมืองและมีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเรื่อง
ทางการเมืองอยูบอยครั้งเมื่อมีการหาเสียงเลือกตั้ง มีการแนะนำเพื่อนบานในการรับฟงขาวสารจาก
นักการเมืองและแนะนำใหมีสติในการวิเคราะหถึงนโยบายการหาเสียงของนักการเมืองที่จะมาเปน
ตัวแทนของประชาชนในการพัฒนา หมูบานและประเทศชาติ และเปนประโยชนสำหรับประชาชน 
เพราะมีขาวสารใหรับทราบหลากหลายชองทางดวยกันทั้งจากภาครัฐและองคการบริหารสวนตำบล 
จากสื่อโทรทัศนออนไลน และประชาสัมพันธตามเสียงไรสาย หอกระจายขาวของชุมชนใหประชาชน
ไดรับทราบเปนอยางดี 
               ๒) ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
               มีการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการรณรงคใหประชาชนออกไปใชสิทธิ
เลือกตั้งในโครงการสัญจรทุกครั้ง ผานเจาหนาท่ี ขาราชการ ผูนำชุมชนและตัวแทนประชาชน เพ่ือให
ประชาชนเลือกตัวแทนที่มีความรูความสามารถเขามาทำงาน จะมีการจัดอบรมใหความรูความเขาใจ
แกประชาชนในการออกไปใชสิทธิเลือกตั้งในทุกชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึงหนาท่ีและสิทธิ์
ของตน จะมีการรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ ์ โดยมีเจาหนาที ่เปนแมงานรวมทั้งสวนราชการ 
นักเรียนนักศึกษาตามโรงเรียนตางๆ ก็จะใหความรวมมือในการเดินรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง และจะเชิญผูนำระดับผูใหญบาน ผูชวย ตัวแทนกลุมองคกรตางๆ ในหมูบานเขารวมประชุม
เกี่ยวกับขาวสารทางการเมือง และมีกองกำลังจังหวัดมหาสารคามก็มีการฝกอบรมท่ีเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งที่จะมีในครั้งตอไป จะชวยรณรงคเรื่องการเลือกตั้งใหประชาชนเขาใจ ผานตัวแทนชุมชน ได
รวมกลุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายทางการเมืองรวมกันกับชุมชนเมืองเตาไดดำเนินการ
กิจกรรมทางการเมืองตามมติของหมูบาน และมีสวนชวยในการแจงขาวเก่ียวกับนโยบายของรัฐท่ีเปน
ประโยชนแกประชาชน 



๑๔๕ 
 

               ๓) ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 
               การเลือกตั้งนั้นเปนการเลือกตัวแทนที่มีความรูความเขาใจ มีการศึกษา มีความเขาใจใน
ภารกิจ หนาที่ของตัวแทนในการบริหารและบริการแกประชาชน ทั้งนี้ประชาชนตองรูจักสิทธิและ
หนาที่ของตนเองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อใหเกิดความสะดวก ทั้งนี้ในการเลือกตั้งที่ผานมา
ถือวาประชาชนใหความสำคัญในการออกมาใชสิทธิ์เลือกตั้งมากพอควร ประชาชนสวนใหญที่ออกมา
ใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถือวามีสวนรวมมากพอควร เชน เมื่อป ๖๑มีผูมีสิทธิ์ ๔,๗๔๖คน มาใชสิทธิ์
๓,๑๖๘ คน คิดเปนรอยละ ๖๙.๗๒แตก็ไมถึงรอยเปอรเซ็นเพราะวาบางคนก็อยูตางจังหวัด ไม
สามารถกับมาเลือกตั้งได มีบางสวนก็ขอใชสิทธิ์ตั้งนอกเขตบางเปนบางคน การเลือกตั้งในตำบลเมือง
เตานี้ก็มีประชาชนใหความสนใจมาเลือกตั้งเปนจำนวนมากทุกป เมื่อถึงเวลาใชสิทธิ์ก็ออกมาเลือกตั้ง
กันเสมอมา ประชาชนในหมูท่ี ๒๖นี้ ออกมาใชสิทธิ์มากในระดับหนึ่ง เนื่องจากไปทำงานท่ีตางจังหวัด 
และบางสวนก็ใชสิทธิ์นอกพื้นที่ ประชาชนที่อยูในตำบลเมืองเตามีความตื่นตัวในการออกไปใชสิทธิ์
เลือกตั้งในแตละครั้ง สังเกตเห็นจากการพูดถึงนโยบายและผลงานของผูสมัคร ประชาชนออกมาใช
สิทธิ์เลือกตั้งมากทุกปท่ีมีการเลือกตั้ง แตก็มีบางคนยังขาดความรูความเขาใจในสิทธิประโยชนของตน
ตอการเลือกตั้ง ควรออกมาใหความรูความเขาใจแกประชาชน เพื่อใหการเลือกตัวแทนบริหารงานให
เปนไปอยางโปรงใสและสุจริตเปนท่ีตั้ง 
               ๔) ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ 
               ในการแสดงประชามติและประชาพิจารณของประชาชนในตำบลเมืองเตาสวนใหญจะ
เนนการมีสวนรวมเปนสำคัญ เราจะจัดโครงการประชาคมสัญจรทุกสามเดือนหมุนเวียนไปทุกหมูบาน
แตละบาน จะเชิญผูนำในตำบล ผูใหญบานทุกหมูบาน และผูนำชุมชน ประธาน อ.ส.ม. กลุมแมบาน
เขารวมประชุมทั้งหมด ถามีปญหาหรืออุปสรรคจะไดรวมกันเสนอมาไดเต็มที่ พี่นองประชาชนกลา
แสดงความเห็นตอที่ประชุมไดเพราะมีการประชุมกันบอย ในที่ประชุมก็จะมีผูนำชุมชน ผูใหญบาน
และกลุมแมบาน ก็จะมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือการบริการของเจาหนาที่ตามที่ตนพบ
เห็น การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการแสดงออกในหมูบาน ตำบลเมืองเตาจะเปดโอกาสให
ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมเทานั้น ถาในท่ีประชุมใครมีปญหาอะไรก็จะใหพูดคุยแสดง
ความคิดเห็นกันในท่ีประชุมเลยและจะใหท่ีประชุมนั้นตัดสินวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยเอาในท่ีประชุม
เปนที่ตั้งชี้ขาดทันที ในทุกสามเดือนเจาหนาที่จะออกไปเปดประชุมสัญจรตามหมูบานทุกหมูบาน
เพื่อที่จะไปเก็บขอมูลดานความเปนอยูของประชาชนในหมูบานวามีปญหาหรืออุปสรรคอะไรบางท่ี
เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงแกไขใหมีประโยชนตอประชาชนในทองที่ตามนโยบายของรัฐ ในการท่ี
แสดงประชามติและประชาพิจารณนั้น หมายถึงวาเราตองมีการใชประโยชนจากท่ีสาธารณะ ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบโดยตรงกับประชาชน จึงตองมีการประชุมเพื่อขอความคิดเห็นและมติจากประชาชน เชน 
โครงการสวนสาธารณะ เปนตน มีการจัด อบรม สัญจรทุกสามเดือน เพื่อใหประชาชนไดเสนอปญหา 
วามีอะไร และมีแนวทางแกไขไปทางไหน ไดใหขอมูล และฟงเสียงกรรมการและประชาชนเปนสวน
ใหญในการจัดโครงการสัญจรแตละครั้งทาใหปญหามีนอย 
                 
 



๑๔๖ 
 

                ๕.๑.๖ สรุปองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
               ๑) ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง คือ ประชาชนมีการรับรูขอมูลขาวสารทาง
การเมืองไดหลากหลายชองทางผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เสียงไรสาย และหอ
กระจายขาวประจำหมูบาน เพื่อรับทราบเหตุการณความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยาง
สม่ำเสมอ ซึ่งปจจุบันสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดงาย สะดวกและหลากหลายมากขึ้นซึ่งเปน
ประโยชนตอประชาชนเปนอยางมาก                               
               ๒) ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง คือ อบต มีการจัดอบรมใหความรู
ใหกับประชาชนและใหมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง
ผานสื่อตางๆ มีการจัดกิจกรรมทางการเมืองเขาไปในชุมชน มีการเปดเวทีสาธารณะหรือการเดิน
รณรงคในการเลือกตั้ง เพ่ือเปนการสรางองคความรูและกระตุนใหประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง 
               ๓) ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง คือ การเลือกตั้งนั้น มีสวนสำคัญ
กับประชาชนเพราะเปนหนาที่ของพลเมืองทาใหประชาชนมีอิสระในการเลือกตัวแทนของตนเองเพ่ือ
เขามาทำหนาที่ และยังเปนอีกทางเลือกในการแสดงออกในระบอบประชาธิปไตย ทานจึงออกไปใช
สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกครั้งท่ีมีการเลือกตั้ง ดวยความสานึกในสิทธิและหนาท่ีของตน 
                ๔) ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ คือ การประชุมที่จัดขึ้นทุกครั้ง เปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมสาธารณะที่จัดขึ้น เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและเสนอปญหาหรืออุปสรรคของชุมชนใหไดพิจารณา เพื่อหาแนวทางแกไขซึ่งสวนนี้เปนการ
พึ่งพากันและเห็นความสำคัญที ่ตองเขารวมของการพัฒนาตั ้งแตเริ ่มคิดแลกเปลี ่ยนความคิดใน
โครงการตางๆ อยางจิงจัง 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

               ๕.๒.๑ การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอ

พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
               ๑)การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวม 
                การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับมากแสดงใหเห็นวา ประชาชนใหความสำคัญกับ
การมีสวนรวมทางการเมืองมากพอสมควร ซึ่งสอดคลองกับ นัฏฐิกาล ศรีจันทรโท 0

๑ ไดวิจัยเรื ่อง  
“การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการ

 
๑ นัฏฐิกาล ศรีจันทรโท, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน

ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๒). 



๑๔๗ 
 

รวมกลุมผลประโยชน ดานการเลือกตั้ง ดานการแสดงออกซึ่งความตองการตางๆ และดานการแสดง
ความคิดเห็นตอสาธารณะ ตามลำดับ 
               ๒)การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง 
                การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยภาพรวมอยูในระดับมากซึ่งแสดงใหเห็นวา ประชาชนไดมีการติดตาม
ขาวสารทางการเมืองผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพและหอกระจายขาวประจำ
หมูบาน เพื่อรับทราบเหตุการณความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยางสม่ำเสมอ ซึ่งปจจุบัน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดง ายและหลากหลายมากขึ ้น ซึ ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
พิพัฒน มนัสเสวี 1

๒ ไดว ิจ ัยเรื ่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม ”ผลการวิจัยพบวา การรับทราบขาวสาร
ทางการเมืองจากสื่อตางๆ สวนใหญรับทราบขาวสารจากโทรทัศนมากที่สุด ในขณะที่การติดตาม
ขอมูลขาวสารทางการเมืองผานสื่ออินเตอรเน็ตยังมีจำนวนนอยกวาผานสื่ออื่นๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การเขาถึงสื่ออินเตอรเน็ตในหมูบานหรือชุมชนยังเปนเรื่องจำกัดและยากที่จะเขาถึงไดของคนสวน
ใหญซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก 
              ๓)การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
               การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาประชาชนในตำบลเมืองเตา 
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความสนในการมีสวนรวมทางการเมืองในดานการมีสวน
รวมในกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยพร ถิตยประเสริฐ 2

๓ ไดวิจัยเรื ่อง  
“การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน :กรณีศึกษาเฉพาะชุมชนในเขต เทศบาลเมืองกาฬสินธุ” 
ผลการวิจัยพบวา ประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุชวง ๓๑-๔๐ ป มี รายไดต่ำกวา ๕,๐๐๐ 
บาท จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา และประกอบอาชีพรับ ราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ การมีสวนรวมทางการเมืองในระดับสูงหรือระดับนักกิจกรรม ไดแก มีตำแหนงทาง
การเมืองและการทำงานเต็มเวลาใหแกพรรคการเมือง การไดรับตำแหนงทางการเมือง และการมีสวน
รวมทางการเมืองในระดับกลาง หรือกลุมผูมีสวนรวม ไดแก การบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือพรรค การ
เขารวมชุมนุมประทั้ง ๒ ระดับ ประชาชนกลุมตัวอยางมีสวนรวมทางการเมืองต่ำ หรือเขารวมใน
กิจกรรมนอย สวนการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับต่ำหรือจัดอยูในกลุมผูดู ไดแก การมีสวนรวม
ทางการเมืองเพียงแคพูดคุยเรื ่องทางการเมือง การเขารับฟงการปราศรัยหาเสียงของผูสมัครรับ

 
๒ พิพัฒน มนัสเสวี,“การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตัง้นายกเทศมนตรตีำบล

หนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม”,การคนควาแบบอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒ ).  

๓ ปยพร ถิตยประเสริฐ, “การศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน: กรณีศึกษาเฉพาะ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ”, การศึกษาคนควาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขานโยบาย
สาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๘). 



๑๔๘ 
 

เลือกตั้ง และการไปใชสิทธิเลือกตั้ง ประชาชนกลุมตัวอยางเขามามีสวนรวมทางการเมืองสูง โดยสรุป 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ สวนใหญมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองต่ำ ผลมาจาก
ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ประกอบดวยปจจัยทางดาน เศรษฐกิจ 
และสังคม ซึ่งประชาชนสวนใหญมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยูในระดับปานกลางถึงต่ำ ตองใช
เวลาหาเลี้ยงตัวเอง 
               ๔)การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 
               การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาประชาชนในตำบลเมืองเตา 
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไดใหความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของตนเอง และ
คิดวาการไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนั้นก็เพ่ือเลือกผูท่ีมีความรูความสามารถ เปนคนดีมีคุณธรรม เขา
มาบริหารบานเมือง เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ประสงค สาวเสม3

๔ ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหลัก
เมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลหลักเมืองอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ไดแก ดานการมีสวนรวม
ในการเลือกตั้ง ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการดำเนินงาน และดานการมี
สวนรวมในการประเมินผล ตามลำดับ 
               ๕)การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ 
               การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา ไดจัดใหมีการทำประชาพิจารณ ประชาชนไดมีสิทธิ์แสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง แตไมคลอบคุมประเด็นเทาที ่ควร สอดคลองกับ พระมหาสมศักดิ์ 
สติสมฺปนฺโน 4

๕ ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนน
หวาย อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง (Χ = ๓.๐๐) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับปาน

 
๔ ประสงค สาวเสม,“การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง 

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, ๒๕๕๑). 

๕ พระมหาสมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน, “การมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
โนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๔๙ 
 

กลางทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการตัดสินใจ, ดานการวาง
แผนการบริหารงาน, ดานการรวมรับผลประโยชน, ดานการติดตามและประเมินผล ตามลำดับ 
               ๕.๒.๒ การเปรียบเทียบการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยจำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล          
                ประชาชนที่มีเพศและอาชีพตางกันจะมีการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไมแตกตางกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไวสวนประชาชนที่มีอายุ การศึกษา และรายไดตางกัน จะมีการพัฒนาการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
                ๑) เพศ 
                ประชาชนที่มีเพศตางกันจะมี การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมตฐิาน
การวิจัยท่ีตั้งไวแสดงใหเห็นวา ผูหญิงหรือผูชายก็มีสวนรวมทางการเมืองไดเสมือนกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กนกพร แสงศร5ี

๖ ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดแผนพัฒนาตำบล
ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะปนหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา” ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมี
เพศอายุ และอาชีพ ตางกัน การมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององคการบริหารสวน
ตำบลเกาะปนหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ไมแตกตางกัน ประชาชนที่มีระดับการศึกษาและรายได
ตางกันการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององคการบริหารสวนตำบลเกาะปนหยี อำเภอ
เมืองจังหวัดพังงา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนในตำบลเกาะปนหยี 
ที่มีระดับการศึกษาสูงและรายไดสูง เปนกลุมที่มีโอกาสทางสังคมสูง สวนใหญจะประกอบอาชีพนอก
พ้ืนท่ีทำใหมองเห็นความสำคัญของการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล นอยกวาประชาชนใน
ตำบลเกาะปนหยีท่ีมีระดับการศึกษานอยและรายไดต่ำ 
               ๒) อายุ 
               ประชาชนที่มีอายุตางกันจะมีการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไวแสดงใหเห็นวา ประชาชนที่มีชวงอายุที่ตางกันมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองใน
ระดับที่แตกตางกันไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรพงษ อารีเอื้อ6

๗ ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวน
รวมของประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตาบลศึกษาเฉพาะกรณี : องคการ
บริหารสวนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของ

 
๖ กนกพร แสงศรี, “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดแผนพัฒนาตาบลขององคการบริหาร

สวนตาบลเกาะปนหยี อาเภอเมือง จังหวัดพังงา”, วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๓).  

๗ วรพงษ อารีเอื้อ, “การมีสวนรวมของประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลศึกษาเฉพาะกรณี : องคการบริหารสวนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด”, สารนิพนธการคนควา
แบบอิสระปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตรการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 



๑๕๐ 
 

ประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาดาน เพศ อายุ และระดับการศึกษา พบวาสมาชิกประชาคมทีมี 
เพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
               ๓) การศึกษา 
              ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันจะการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยรวมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวแสดงใหเห็นวา ระดับการศึกษาของประชาชนไมสงผลตอการมีสวนรวมใน
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล กลาวคือ ประชาชนทุกคนมีตางมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รามิล พัฒนมงคลเชฐ7

๘ ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล ศึกษาเฉพาะกรณี : 
องคการบริหารสวนตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบวา 
อาชีพระดับการศึกษาและระยะเวลาท่ีอาศัยอยู ของประชาชนท่ี แตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวมใน
การจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแตกตางกันตัวแปรขางตน ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว        
               ๔) อาชีพ 
               ประชาชนที่มีอาชีพตางกันจะมีการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยท่ีตั้งไวแสดงใหเห็นวา อาชีพของประชาชนท่ีตางกันมีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกัน ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระศักดา กิตฺติญาโณ 8

๙ ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบวา๑) การมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนมีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยู ในระดับมากทุกดาน 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลนาสาร 
อำเภอพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และสถานภาพ พบวา บุคลากรท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ ตางกัน มี
ความคิดเห็นตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราชไมแตกตางกัน 

 
 

 
๘ รามิล พัฒนมงคลเชฐ, “ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำ

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลศึกษาเฉพาะกรณี : องคการบริหารสวนตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี”,วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, ๒๕๔๕). 

๙ พระศักดา กิตฺติญาโณ, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๕๑ 
 

              ๕) รายได 
               ประชาชนที่มีรายไดตางกันจะมีการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไวแสดงใหเห็นวา รายไดตอเดือนของประชาชนที่ไดรับตางกันสงผลตอการมีสวนรวมใน
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมยุรี ถนอมสุข 9

๑๐ ไดวิจัยเรื่อง 
“การรับรูขาวสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน” ผลการวิจัย
พบวานิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกำแพงแสนมีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดับนอยโดยท่ีปจจัยอายุ ภูมิลำเนา และการรับรู
ขาวสารทางการเมืองไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิต สวนปจจัยที่มีผลตอ
การมีสวนรวมทางการเมือง คือ เพศ ชั้นป รายไดของครอบครัว อาชีพของผูปกครอง และการกลอม
เกลาทางการเมืองมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิต อยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิ
ระดับ ๐.๐๕ 

                
               ๕.๓ ขอเสนอแนะ 
               ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบล
เมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
               ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
               ๑) ประชาชนควรมีสวนรวมในการนำเสนอนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและความตองการของประชาชนในทองถิ่น และควรเสนอนโยบายที่มีการนำหลักธรรมท่ี
เก่ียวกับการเมืองการปกครองไปประยุกตใชในการจัดตั้งเปนนโยบายพรรคของนักการเมือง 

               ๒) ประชาชนควรมีหนวยงานติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานของนักการเมืองเพ่ือจะได
ทราบถึงความเคลื่อนไหวและสะดวกในการติดตามผลงานของนักการเมือง ที่เคยใหไวตามนโยบาย
และหนวยงานที่ตั้งขึ้นควรอยูในชุมชน เพื่อความสะดวกของประชาชนในชุมชนในการมาติดตอหรือ
ประสานงานในดานตาง ๆ ระหวางนักการเมืองกับประชาชน 
               ๓ ) นักการเมืองควรจัดตั ้งสำนักงานในชุมชนเพื ่อมอบความรู ความเขาใจทางดาน
การเมืองแกประชาชน อีกทั้งยังสามารถจัดการประชาสัมพันธในเรื่องตาง ๆ ใหประชาชนไดรับทราบ
อยางทั่วถึง โดยจัดเปนวิทยุการเมืองเพื่อชุมชน มีปายประกาศเรื่องการเมืองประจำชุมชน มีรถขยาย
เสียงแจงเรื่องราวตาง ๆ ใหประชาชนในทองถ่ินรับทราบ 
               ๔ ) นักการเมืองควรมีกิจกรรม หรือโครงการเพื่อประชาชนในชุมชน ไดทราบถึงความ
เคลื่อนไหวทางการเมือง หรือเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองของประชาชน ซึ่งจะเปนการ
สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางนักการเมืองกับประชาชน 
                 

 
๑๐ มยุร ีถนอมสุข, “การรับรูขาวสารทางการเมืองกับการมสีวนรวมทางการเมืองของนิสิตภาควิชา

พลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน”, รายงาน
การวิจัย, (คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน, ๒๕๕๔).  



๑๕๒ 
 

               ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
               ๑) ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง คือ ประชาชนมีการรบัรูขอมูลขาวสารทาง
การเมืองไดหลากหลายชองทางผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เสียงไรสาย และหอ
กระจายขาวประจำหมูบาน เพื่อรับทราบเหตุการณความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยาง
สม่ำเสมอ ซึ่งปจจุบันสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดงาย สะดวกและหลากหลายมากขึ้นซึ่งเปน
ประโยชนตอประชาชนเปนอยางมาก                              
               ๒) ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง คือ อบต มีการจัดอบรมใหความรูใหกับ
ประชาชนและใหมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองผาน
สื่อตางๆ มีการจัดกิจกรรมทางการเมืองเขาไปในชุมชน มีการเปดเวทีสาธารณะหรือการเดินรณรงคใน
การเลือกตั้ง เพ่ือเปนการสรางองคความรูและกระตุนใหประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง 
               ๓) ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง คือ การเลือกตั้งนั้น มีสวนสำคัญ
กับประชาชนเพราะเปนหนาที่ของพลเมืองทาใหประชาชนมีอิสระในการเลือกตัวแทนของตนเองเพ่ือ
เขามาทำหนาที่ และยังเปนอีกทางเลือกในการแสดงออกในระบอบประชาธิปไตย ทานจึงออกไปใช
สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกครั้งท่ีมีการเลือกตั้ง ดวยความสานึกในสิทธิและหนาท่ีของตน 
              ๔) ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ คือ การประชุมที่จัดขึ้นทุกครั้ง เปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมสาธารณะที่จัดขึ้น เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและเสนอปญหาหรืออุปสรรคของชุมชนใหไดพิจารณา เพื่อหาแนวทางแกไขซึ่งสวนนี้เปนการ
พึ่งพากันและเห็นความสำคัญที ่ตองเขารวมของการพัฒนาตั ้งแตเริ ่มคิดแลกเปลี ่ยนความคิดใน
โครงการตางๆ อยางจิงจัง 
               
               ๕.๓.๓ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
               จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบล
เมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามผูวิจัยขอเสนอใหผูที่สนใจ ไดนำไปศึกษาวิจัยครั้ง
ตอไปในประเด็นดังตอไปนี้ 
               ๑)ควรศึกษาการสงเสริมหรือเพ่ิมเติมความรูความเขาใจโดยมุงใหประชาชนแสดงบทบาท
ตอการมีสวนรวมทางเมืองเพ่ือท่ีจะชวยพัฒนาการเมืองไทย 
               ๒)ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหทราบแนวคิดใหมหรือวิธีการใหมในการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชน 
               ๓)ควรมีการนาหลักธรรมมาประยุกตใชเพ่ือใหการมีสวนรวมทางการเมืองมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
              ๔) ควรศึกษาถึงปญหาอุปสรรคท่ีแทจริงในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและ
วิธีการแกไขปญหาตางๆ เหลานั้นอยางรอบดานมากท่ีสุด 
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๑๕๓ 
 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย  
ก. ขอมูลปฐมภูมิ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ขอมูลทุติยภูมิ  
(๑) หนังสือ  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. คูมือการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร: กรมสงเสริมการ       
               ปกครองทองถ่ิน, ๒๕๔๖. 
โกวิทย พวงงาม. การปกครองทองถิ่นไทย หลักการและมิติใหมในอนาคต. พิมพคร้ังที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพวิญูชน, ๒๕๔๖. 

จรัส สุวรรณมาลา. แนวทางการประกอบการพาณิชยของราชการสวนทองถิ ่น. กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘.  

จิราภรณ ศรีคา. การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน วชิรวิทย ระดับ
ประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๗.  

จันทนา สุทธิจารี. การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. กรุงเทพมหานคร:  
สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน, ๒๕๕๔.  

จินตนา สุจจานันท. การศึกษาและการพัฒนาชุมชน. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๙.  

ชลัช จงสืบพันธุ. การบริหารทองถิ่น. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖.  
ณรงค สินสวัสดิ์. จิตวิทยาการเมือง. กรุงเทพมหานคร: วัชรินทรการพิมพ จากัด, ๒๕๓๙. 
บัญญัติ พุมพันธ. คูมือการเรียนรูองคกรปกครองทองถิ่น (อปท.) อปท.ของเรา: ทองถิ่นของเรา.  

พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, ๒๕๕๑. 
พิเชษฐ วงศเกียรติ์ขจร. แนวคิดยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(อปท) ในยุคโลกาภิวัตน. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพปญญาชน, ๒๕๕๒. 
เมตต เมตตการุณจิต. การบริหารจดัการศึกษาแบบมีสวนรวม : ประชาชน องคกรปกครอง สวน

ทองถ่ิน และราชการ. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: บุคพอยท, ๒๕๕๓.  
ว ิชช ุกร นาคธน. การปกครองท องถ ิ ่นไทย.  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏพระนครศร ีอย ุธยา :  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ๒๕๕๐. 
วิทยา จิตนุพงศ. การเมืองและระบบราชการ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพมหาวิทยาลัย รามคำแหง

, ๒๕๕๓. 
วิศิษย ทวีเศรษฐ สุขุม นวลสกุล และ วิทยา จิตนุพงศ. การเมืองและการปกครองไทย. พิมพครั้งท่ี 

๑๘. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๒. 
 
 
 



๑๕๔ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

(๒) วิทยานิพนธ/สารนิพนธ/รายงานการวิจัย  
กนกพร แสงศรี. “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดแผนพัฒนาตาบลขององคการบริหารสวน 

ตำบลเกาะปนหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา”. วิทยานิพนธปริญญารัฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต, 
๒๕๕๓. 

กัลยาสุดา บัวแกว.“การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น : ศึกษา 
เฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด”สาร
นิพนธ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐. 

กิติพัฒน ประเสริฐ. “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม”. การคนควาแบบอิสระรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒. 

เครือวัลย สืบอาย. “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น: ศึกษากรณีองคการบริหาร 
สวนตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม”. วิทยานิพนธปริญญาศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.  

ชาญนิตย ชุมชื่น. “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตำบลคอ
หงส  อำเภอหาดใหญ จ ังหว ัดสงขลา”. รายงานการศึกษาอ ิสระปร ิญญา รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการปกครองทองถิ ่น. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐. 

ฐานพัฒน ทิพยบรรพต. “พัฒนาการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชนของประชาชนตำบล ตะ
ปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี”. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต. สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราช ภัฏ
สุราษฎรธานี, ๒๕๕๓. 

นัฏฐิกาล ศรีจันทรโท.“การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลนาภู                    
 อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม”วิทยานิพนธปริญญารัฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พ.ต.ท.บุญมา แสงกลา  “การมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปจจุบัน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดของแกน”. 
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บรรณานุกรม (ตอ) 
 

(๓) ขอมูลส่ืออิเล็กทรอนิกส 
องคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา, [ออนไลน]. แหลงท่ีมาhttp://www.muangtao.go.th/ 

base.php?content_id=6/ องคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา-อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย-
จังหวัดมหาสารคาม/ศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม/ [๒๖ กันยายน ๒๕๕๗]. 
 

(๔) สัมภาษณ  
สัมภาษณ พระครูปริยัติพัฒโนดม        ตำแหนง เจาคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
สัมภาษณ พระครูวิโรจนธรรมสาร       ตำแหนง เจาคณะตำบลเมืองเตา เขต ๑ 
สัมภาษณ นายประเทือง  ศรีจันทร      ตำแหนง สมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคาม 
สัมภาษณ นายทวี  เกิดบุญมี.             ตำแหนง กำนันตำบลเมืองเตา 
สัมภาษณ นายกองเกียรติ พวงศรีเคน   ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา 
สัมภาษณ นายสำลี  แกวประเสริฐ       ตำแหนง ผูใหญบานหมูท่ี ๑๔  
สัมภาษณนายจัตุรงค  บัวชัยยา          ตำแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา 
สัมภาษณ นายบัญชา  จันทรสุวรรณ     ตำแหนงสมาชิกพรรคอนาคตใหม 
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ประวัติผูวิจัย 
                 
                ช่ือ ฉายา นามสกุล       :  พระสรอยทอง  ปฺญาวุโธ ( ประทุมทอง ) 

                วัน/เดือน/ปเกิด         : วัน พฤหัสบดี ท่ี ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 
                 สถานท่ีเกิด                 : ๔๙ /๑๑ บานเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
                                               จังหวัด มหาสารคาม ๔๔๑๑๐ 

                 การศึกษา             : นักธรรมชั้นเอก, ประโยค ๑-๒  

                                           : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ภาควิชารัฐศาสตร  
                                               คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                 อุปสมบท                    เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ณ วัดทุงเมืองเตา  
                                               ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
                 เขาศึกษา                  : เม่ือ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                 สำเร็จการศึกษา         : เม่ือ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                 ท่ีอยูปจจุบัน             : ๑๕๑๖ วัดจอมสุดาราม (ไพรงาม ) แขวงถนนนครไชยศรี  
                                               เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
                 ติดตอ                       : ๐๖๒ – ๑๙๖๖ - ๗๔๕  ,๐๖๓ -๘๓๙- ๓๔๕๒ 
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๑๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๙ 
 



๑๖๐ 
 

 

 



๑๖๑ 
 

 

 



๑๖๒ 
 

 

 



๑๖๓ 
 

 

 



๑๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผูเช่ียวชาญ 

 



๑๖๕ 
 

 

 



๑๖๖ 
 

 

 



๑๖๗ 
 

 

 



๑๖๘ 
 

 

 



๑๖๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง 

ของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 
 

 

 



๑๗๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

ผลการหาคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Try out) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๒ 
 

 

 



๑๗๓ 
 

 

 



๑๗๔ 
 

 

 



๑๗๕ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ. 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๖ 
 

 

 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
เรื่อง  การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม  
คำชี้แจง  
               ๑. แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาวิจัยการพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม  

               ๒. แบบสอบถามมีท้ังหมด ๓ ตอน  

                   ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
                   ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบล

เมืองเตา ท้ัง ๔ ดาน ไดแก  
                    ๑. ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง จำนวน๘ขอ  

                    ๒. ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง จำนวน๘ขอ  

                    ๓. ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง จำนวน ๘ ขอ  
                    ๔. ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ จำนวน๘ขอ  
                     ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามปลายเปด-(Open-Questionnaire)- เก่ียวกับปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม  
                 ๓. แบบสอบถามฉบับนี้ จะใชสำหรับเก็บขอมูลตามทัศนะของทาน โดยผูศึกษาจะนำ
ขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหเพ่ือใหไดขอสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม  
                 ๔. กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ผูศึกษาจะเก็บขอมูลของทานเปน 
ความลับและนำเสนอเปนภาพรวมเทานั้น ไมมีผลกระทบใดๆ ตอสถานภาพของทานแตอยางใด จึง
ใครขอความรวมมือจากทาน ไดกรุณาตอบแบบสอบถามชุดนี้ใหครบถวน  
ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้และ ขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้  
                                                                พระมหาสรอยทอง  ปฺญาวุโธ (ประทุมทอง) 
                                                                         หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
                                                                                   บัณฑิตวิทยาลัย 

                                                                    มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๑๗๗ 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
เร่ือง การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมอืงเตา อำเภอ
พยัคฆภูมิสัย จังหวัด มหาสารคาม  
 
ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยใสเครื่องหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงของ
ทานเพียงขอเดียว 
 
               ๑. เพศ 
                      ชาย                                    หญิง 
 
               ๒. อายุ 
                     ต่ำกวา ๒๐ ป                           ๒๑ – ๓๐ ป 
                     ๓๑ – ๔๐ ป                            ๔๑ ปข้ึนไป 
                     
         ๓. ระดับการศึกษา 

                     ตํ่ากว่าปรญิญาตรี                  ปริญญาตรี 

                     สูงกวาปริญญาตรี 

            ๔. อาชีพ 
                     ขาราชการ                                เกษตรกรรม 
                     พนักงานเอกชน                          พนักงานของรัฐ 
                     เจาของกิจการ                            อ่ืนไ(โปรดระบุ) 
              ๕. รายได 
                     ต่ำกวา ๑๐,๐๐๐ บาท                   ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
                     ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท             มากกวา ๓๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ใน    ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม   
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานที่สุดเพียงขอ
เดียว   โดยมี หลักเกณฑการพิจารณาดังนี้  

               (๕) มากที่สุด      หมายถึง        เห็นดวยมากที่สุด 

               (๔) มาก     หมายถึง        เห็นดวยมาก 

       (๓) ปานกลาง     หมายถึง        เห็นดวยปานกลาง 
               (๒) นอย           หมายถึง        เห็นดวยนอย 

                           (๑) นอยที่สุด     หมายถึง         เห็นดวยนอยที่สุด  
 
 
 

ขอ 

 

การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนใน ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม   

ระดับการมีสวนรวม 

มาก 
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปาน 
กลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอย 
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๑. ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง       

๑ 
ทานรับฟงและติดตามขาวสารทางการเมืองใน
ระดับชาติและระดับทองถ่ินจากสื่อตางๆ  

     

๒ 
ทานแลกเปลี ่ยนขอมูลขาวสารทางการเมืองกับ
บุคคลอื ่นรวมถึงการพูดจาถกเถียงเกี ่ยวกับเร ื ่อง
การเมืองกับเพ่ือนบาน  

     

๓ 
ทานมีโอกาสไดติดตอพูดคุยกับผู บริหารทองถ่ิน
เก่ียวกับการเมืองและนโยบายทางการเมือง  

     

๔ 
ทานไดม ีโอกาสติดตอกับเจ าหนาที ่ของรัฐหรือ
เจาหนาท่ี การเมือง  

     

๕ ทานไดใหขาวสารทางการเมืองแกเพ่ือนบาน       

๖ 
ทานแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณทางการเมือง
โดยตรงกับเจาหนาท่ีรัฐ นักการเมือง หรือสื่อมวลชน  

     

๗ 
ทานติดตามและไปฟงการหาเสียงของนักการเมือง
ทองถ่ิน  

     

๘ ทานไดรับรูขอมูลจากการเขารวมชุมนุมทางการเมือง      
 



๑๗๙ 
 

ขอ 

 
การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน 

ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม   

ระดับการมีสวนรวม 

มาก 
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปาน 
กลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอย 
ท่ีสุด 
(๑) 

 ๒. ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง       

๙ 
ทานเขาร วมกับชุมชนในการทำกิจกรรมทางการเม ือง     
อาทิ การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง เปนตน  

     

๑๐ 
ทานรวมมือกับชุมชนในการสนบัสนุนตอระบบการเมือง อาทิ 
การมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย รวมมือกับเจาหนาท่ี 

     

๑๑ ทานไดจัดตั้งและเขารวมเปนสมาชิกกลุมทางการเมือง       

๑๒ 
ทานรวมตัวกันเปนองคการ สรางเครือขายการทำงาน 
ระหวางองคการ การจัดระดมความคิด เพื ่อหาวิธ ีการ 
ตรวจสอบการเลือกตั้ง  

     

๑๓ 
ทานไดสอดสองและแจงเบาะแสแกคณะกรรมการการ 
เลือกตั้ง กรณีการซ้ือสิทธิขายเสียง  

     

๑๔ 
ทานไดยื ่นขอเรียกรองตอนักการเมืองทองถิ่น เพื่อรักษา
ผลประโยชนของชุมชน  

     

๑๕ 
ทานไดรวมกลุมแสดงความคิดเห็นนโยบายทางการเมืองกับ
เพ่ือนๆ  

     

๑๖ ทานไดเขารวมกิจกรรมทางการเมืองท่ีตำบลและอบตจัดข้ึน       
 ๓. ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง       

๑๗ 
ทานไดออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง ทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถ่ิน  

     

๑๘ 
ทานคิดลงสมัครหรือสมัครเขาแขงขันรับเลือกตั้งการเมือง
ทองถ่ิน  

     

๑๙ 
ทานไดประชาสัมพันธหรือเผยแพรขาวสารขอมูลเพื่อกระตุน
ใหผูอ่ืนไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับตางๆ  

     

๒๐ 
ทานชักชวนบุคคลอื ่น โนมเอียงในการเขารวมกิจกรรม
ทางการเมืองโดยการติดตอเพื่อนฝูงครอบครัว ญาติ หรือ
เพ่ือนรวมงาน  

     

๒๑ 
การเขาไปชวยผูสมัครติดปายหาเสียงหรือรวมเดินหาเสียงกับ
ผูสมัครการเมือง  

     

๒๒ 
ทานไดติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผูสมัครเลือกตั้งระดับ
ตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจ เลือกผูสมัคร 
โดยดูผลการทำงาน เพ่ือพิจารณาตอไป  

     



๑๘๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 

 
การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน 

ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม   

ระดับการมีสวนรวม 

มาก 
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปาน 
กลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอย 
ท่ีสุด 
(๑) 

๒๓ 
ทานไดเขารวมการรณรงคเลือกตั้งหาเสียงของผูรับสมัคร
เลือกตั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน  

 

๒๔ 
ทานไดเฝาดูการนับคะแนนการประกาศผลการเลือกต้ัง 
การเมือง ณ สถานท่ีนับคะแนน       

 ๔. ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ       

๒๕ 
ทานเข าไปม ีส วนร วมในการกาหนดนโยบายการวาง 
แผนพัฒนาทางการเมืองรวมกับตำบลและ อบต 

     

๒๖ 
ทานเขาร วมในการแสดงประชามติแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองในการเปดเวทีสาธารณะ  

     

๒๗ 
ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการพัฒนาทองถิ่นและ
การเมือง  

     

๒๘ 
ทานเขารวมประชุมประชาพิจารณตามที่ตำบลและอบต จัด
ข้ึน  

     

๒๙ 
ทานมีสวนรวมในการเขาชื่อเสนอขอบังคับ ขอบัญญัติ ของ 
ตำบลและอบต. 

     

๓๐ 
ทานมีสวนรวมในการเขาชื่อถอดถอนกำนันและผูใหญบาน 
ตลอดจน นายก.อบต ปลัดฯและสมาชิก อบต  

     

๓๑ 
ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบการทำงานในโครงการตางๆ 
ของตำบลและอบต   

     

๓๒ 
ทานมีสวนรวมในการเรียกรองตอเจาหนาท่ีหรือ นักการเมือง
ใหเปดเผยขอมูลการบริหารอยางโปรงใส  

     



๑๘๑ 
 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะใน การพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม   
 

๑. ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง  
                ปญหา อุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................                 
 
                     ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
๒. ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง                                           
       ปญหา อุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
                                                                                                                                                                       
               ขอเสนอแนะ 
. . . . .. .. . ... . .. ... . .. ... ... .. .... . .. ... . . .... ... .. .... .. ... .. . .... .. ... ... ... ... .. . ... . .. ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... .. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  

 
 

๓. ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง  
               ปญหา อุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                 



๑๘๒ 
 

 ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

.๔. ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ  
                  ปญหา อุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
                  ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

ขออนุโมทนาในการตอบแบบสอบถามท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
                                                            พระสรอยทอง  ปฺญาวุโธ (ประทุมทอง) 

                                                           หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
                                                       บัณฑิตวิทยาลัย 

                                                              มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                                                         ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๓ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ. 

หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณเชิงลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๔ 
 

 

 

 



๑๘๕ 
 

 

 



๑๘๖ 
 

 

 



๑๘๗ 
 

 

 



๑๘๘ 
 

 

 



๑๘๙ 
 

 

 



๑๙๐ 
 

 

 



๑๙๑ 
 

 
 



๑๙๒ 
 

 

 

 



๑๙๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช. 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๔ 
 

 

แบบสัมภาษณ 
เรื่อง“การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม” 
              ตอนท่ี๑ ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูลหลัก 
              ชื่อ-ฉายา/นามสกุล…………………………………………….......... 
              ตำแหนง...............................................................................  
              สถานท่ีใหการสัมภาษณ....................................................... 
              วัน/เดือน/ป...................................................................................  
              ตอนท่ี ๒ ขอคาถามแบบสัมภาษณ 
              คำถามขอท่ี ๑ ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม” ตามหัวขอตอไปนี้
อยางไรบาง ?  
              ๑.๑ ดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง: ทานไดมีสวนสงเสริมหรือเปดโอกาสให
ประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองหรือชวยเหลือรวม
วางแผนกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
ตำบลเมืองเตาอยางไรบาง ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………....……………………………………………………………………………………..…………………  
๑.๒   ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง :ทานมีแนวทางหรือวิธีการอยางไรบางในการ
สงเสริมใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองหรือเขารวมกิจกรรมใน
การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาอันจะสงผลใหการพัฒนา
ชุมชนดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………....……………………………………………………………………………...…………………  
                
 



๑๙๕ 
 

 ๑.๓ ดานการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้ง: ทานมีแนวทางอยางไรบางในการให
ประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการไปใชสิทธิและมีสวนรวมในการเลือกตั้งอันจะสงผลตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………....……………………………………………………………………………...…………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………....……………………………………………………………………………...…………………  
               ๑.๔ ดานการแสดงประชามติและประชาพิจารณ: ทานมีวิธีการหรือไดใหประชาชน
ในชุมชนเขามามีสวนรวมการแสดงประชามติและประชาพิจารณอยางไรบางอันจะสงผลตอการ
ปรับปรุงพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความย่ังยืนตอไป ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………....……………………………………………………………………………………...…………………  
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………....……………………………………………………………………………...…………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
               คำถามขอท่ี ๒ ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในตำบลเมืองเตาอยางไรบางอันจะสงผลตอการพัฒนาพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลเมืองเตาอยางมีรูปธรรมท่ีชัดเจนและเกิดประโยชนสูงสุดแก
ชุมชน? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*** ขอเจริญพร และขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 

ขออนุโมทนาสาหรับการอนุเคราะหขอมูล 

 

 

 

 

 



๑๙๖ 
 

รูปภาพของผูใหขอมูลแบบสัมภาษณของ“การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนในตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” 

 

 

พระครูปริยัติพัฒนโนดม เจาคณะอำเภออพยัคฆภูมิพิสัย 
สัมภาษณวันท่ี ๑๔ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น.                

 

 

พระครูวิโรจนธรรมสาร เจาคณะตำบลเมืองเตา เขต.๑ 
สัมภาษณวันท่ี ๑๓ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 
 

 
 
 

 
 

นายประเทือง ศรีจันทร สจ.มหาสารคาม 
สัมภาษณวันท่ี ๑๓ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๕.๕๐ น. 

 
 

 
 

นายกองเกียรติ พวงศรีแคน รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา 
สัมภาษณวันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๙.๕๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

 
 

นายจัตุรงค  บัวไชยยา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองเตา 
สัมภาษณวันท่ี ๑๓ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๙.๕๐ น. 

 
 

 
 

นายทวี  เกิดบุญมี กำนันตำบลเมืองเตา 
สัมภาษณวันท่ี ๑๓ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

 
 

นายสำลี  แกวประเสริฐ ผูใหญบานหมู ๑๔         
สัมภาษณวันท่ี ๑๓ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๕๐ น. 

 
 

 
 

นายบัญชา  จันทรสุวรรณ สมาชิกพรรคอนาคตใหม 
สัมภาษณวันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๒๑.๔๓ น. 
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