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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไป
ของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ๒. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
มีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล และ ๓. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งทั่วไป
ของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๓๙ กลุ่มตัวอย่างคือ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๔๗ คน โดยสุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรท้ังหมด ๖๔๕ คน จากสูตรของ (Taro Yamane)  ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคล่ือน ๐.๐๕ สถิติ
ที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการพรรณนาแจกแจงความถี่ประกอบตาราง และ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๘ รูปหรือคน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัยพบว่า 
๑. การมีส ่วนร ่วมของประชาชนก ับการเล ือกต ั ้ งท ั ่ วไปของช ุมชนท ่าเต ี ยน 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๒๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ๒ ด้าน คือด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ( =๔.๒๑) ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง  
( =๔.๕๗) และอยู่ในระดับมาก ๑ ด้านคือ ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง ( =๔.๐๘)  

๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มี อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งทั่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญตามสมมติฐาน ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ส่วนประชาชนท่ีมี 
เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

๓. ปัญหา การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั ้งทั ่วไปของชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ทั ่วถึงและไม่ต่อเนื่อง เพราะต้อง
ประกอบอาชีพต่างๆ จึงทำให้ประชาชนไม่มีเวลาติดตามข้อมูลข่าวสาร ประชาชนยังขาดการเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การไม่มีส่วนเข้ามาติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีในการจัดการเลือกตั้ง รูปแบบการเมืองเดิมๆ ทำให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยาก
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั ้ง ส่วนแนวทางการส่งเสริม ควรปลูกฝังอุดมการณ์ และสร้างจิตสำนึก  
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดประชุมและสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ทางการเมืองที่ถูกต้อง ทำให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่มีอยู่ตาม
รัฐธรรมนูญ  
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Abstract 

Objectives of this research were 1. To study the level of people’s 
participation in general election of Tatien Community, Bangkok 2. To compare people’s 
opinions on the people’s participation in general election of Tatien Community, 
Bangkok, classified by population data and 3 .  To study problems and methods to 
promote the people’s participation in general election of Tatien Community, Bangkok.    

Methodology was the Mixed Methods: The Quantitative Research collected 
data by questionnaires with reliability value at 0.939 from 247 samples, derived from 
6 4 5  people living in Tatien Community using Taro Yamane’s formula with the 
significance level set at 0 . 0 5  The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, and standard. Hypothesis tested with t-test, F-test. The open-ended 
questionnaires were analyzed by table frequency. The data of qualitative research 
were collected from 8  chief informants by in-depth-interviewing, then, analyzed by 
descriptive interpretation. 

 
 
Findings of the research were as follows:  
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   : Assoc. Prof. Dr.Thatchanan Issaradet, B.A. (Public 

Administration) LL.B. (Laws), M.A. (Political Science), Ph.D. 

(Political Science)      
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1. People’s participation in general election of Tatien Community, Bangkok, 
was found that it was, by overall, measured at the high level = 4 . 2 9 .  In the 
consideration of each field, the findings are that there are two fields, which were in 
the highest level; namely, field of election campaign was calculated at 4 . 2 1  and the 
field of elective enfranchisement was at 4.57. By the way, there is the only field, which 
was evaluated in the high level; to wit, the field of an elective pursuit was at 4.08.    

2. The compared results found that population with different age, 
education, occupation and income has a significantly-different attitude toward the 
participation on general election of Tatien Community, Bangkok at 0.05 as 
hypothesized. So, all aforementioned hypotheses have resulted in hypothesized 
value. But, the population with different gender has no different attitude upon 
participation which is opposite the hypotheses. Therefore, it denies hypothesized 
value.  

3. Problems: The engagement for general election of people in Tatien 
Community, Bangkok was found that information dissemination does not perpetually 
pervade the whole area for the reason that people need to spend their time on their 
career, causing non-pursuit of the information. Some groups of people lacked 
participation in political activities. The Indistinguishably-political system leads to 
depress, stress and boredom, causing, for people, non-desire in elective 
enfranchisement. Recommendations: People should be cultivated an elective ideal 
and attitude for promotion of people’s participation by providing a meeting and 
seminar on the purpose of sharing the accurately-political knowledge and recognizing 
the right and responsibility as constitutional citizens. 
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กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
สารนิพนธ์ อันประกอบด้วย รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล ประธานกรรมการ, รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 
กรรมการ ท่ีได้กรุณาอนุเคราะห์ให้คำปรึกษาแนะนำดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุง
แก้ไขสารนิพนธ์ใหม้ีความสมบูรณ์จนสำเร็จด้วยดีตลอดมา 

ขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺ าวชิโร ป.ธ. ๙) อธิบดี
สงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ท่ีให้โอกาสศึกษาและเมตตาอนุมัติทุนการศึกษาของวัดพระเชตุพนฯ แก่ผู้วิจัย 
และ ขออนุโมทนาขอบคุณนายเกรียงไกร โอฬารพันธุ์สกุล ประธานชุมชนท่าเตียน และผู้ให้สัมภาษณ์
ท้ัง ๘ รูปหรือคน ท่ีอนุ เคราะห์สละเวลาในการให้ สัมภาษณ์ และให้ความรู้ทางด้านวิชาการ 
และประสบการณ์ในการทำวิจัยในครั้งนี้ให้สำเร็จลุลวงไปด้วยดี ตลอดถึงประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
ชุมชนท่าเตียนทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ขออนุโมทนาคณะกรรมการท้ัง ๕ ท่าน อันประกอบด้วย รศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์ 
ประธานกรรมการ รศ. ว่าท่ีพ.ต.ดร.สวัสด์ิ จิรัฏฐิติกาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ.ดร.สุรพล  
สุยะพรหม กรรมการ รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล กรรมการ และ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช กรรมการ
และเลขานุการ ในการท่ีท่านได้เสียสละเวลาช่วยเหลือให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
อย่างดียิ่งในการทำสารนิพนธ์เล่มนี้ให้มีสาระทางวิชาการมากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นขอขอบพระคุณ  
พระอาจารย์และคณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีได้ให้ความรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ  
และประสบการณ์รวมถึงให้ความเมตตาเอื้อเฟื้อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ และนักวิชาการทุกท่านท่ี
เป็นเจ้าของหนังสือ และงานวิจัยท่ีมีคุณค่า ซึ่งท่านได้เขียนไว้ให้ได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบในการเขียนงานวิจัยในครั้งนี้ และเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้การศึกษาในการทำวิจัยฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ์ลงได้ตามวัตถุประสงค์ 

งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้สนใจ ผู้วิจัยขอน้อมถวายมอบ
บูชาเป็นกตเวทิตาคุณ และขออุทิศความดีของสารนิพนธ์นี้ให้บิดา มารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ญาติ
โยมผู้มีมีพระคุณและอุปการคุณทุกท่าน ท่ีเป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนในทุกท่าน 
 
 

 
 พระมหาณรงค์ ธมฺมเมธี 

      ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 



(ช) 

 สารบัญ  
     เร่ือง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  (ค) 
กิตติกรรมประกาศ  (ฉ) 
สารบัญ  (ช) 
สารบัญตาราง 
สารบัญแผนภาพ 
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 

 (ญ) 
(ฒ) 
(ณ) 

บทที่ ๑ บทนำ ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ คำถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 
๗ 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๘ 
 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒๖ 
 ๒.๓ ทฤษฎกีารปกครองระบอบประชาธิปไตย ๔๐ 
 ๒.๔ หลักอปริหานิยธรรม ๔๖ 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย ๕๓ 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๕๔ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๖๔ 

บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิจัย ๖๖ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๖๖ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๖๖ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๖๘ 



(ซ) 

 
 

 สารบญั (ต่อ)  

เร่ือง หน้า 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๗๑ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๗๒ 

บทที่ ๔ ผลการวิจัย ๗๔ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๕ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

กับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
 

๗๗ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปร ียบเทียบความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
 

๘๑ 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
 

๑๐๕ 
 ๔.๕ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ

เลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
 

๑๐๘ 
 ๔.๖ องค์ความรู้ ๑๑๕ 
  ๔.๖.๑ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย ๑๑๕ 
  ๔.๖.๒ องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย  

  
๑๑๗ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๑๙ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๑๙ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๒๔ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๒๘ 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๒๘ 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๑๒๘ 
  ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 
๑๒๘ 

บรรณานุกรม  
 
 
 

๑๒๙ 



(ฌ) 

 สารบญั (ต่อ) 
 เร่ือง หน้า 
ภาคผนวก  ๑๓๕ 

 
 

ภาคผนวก ก. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

 
๑๓๖ 

 ภาคผนวก ข. ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดย
ผู้เช่ียวชาญ 

 
๑๔๒ 

 ภาคผนวก ค. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

 
๑๔๖ 

 ภาคผนวก ง. ผลการหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Try out) ๑๔๘ 
 ภาคผนวก จ. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ๑๕๑ 
 ภาคผนวก ฉ. หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ๑๕๓ 
 ภาคผนวก ช. แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ๑๖๒ 
 ภาคผนวก ซ. แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
๑๖๘ 

ประวัติผู้วิจัย  ๑๗๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ญ) 

สารบญัตาราง 
 

ตารางที่  หน้า 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามแนวความคิดของนักวิชาการ

หรือแหล่งข้อมูล 
 

๒๔ 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามแนวความคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ๓๘ 
๒.๓ ทฤษฎีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามแนวความคิดของนักวิชาการหรือ

แหล่งข้อมูล 
 

๔๕ 
๒.๔ หลักอปริหานิยธรรม ตามแนวความคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ๕๒ 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๖๒ 
๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๕ 
๔.๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ

เลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวม 
 
๗๗ 

๔.๓ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
เลือกตั้งทั ่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง 

 
 

๗๘ 
๔.๔ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ

เลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง ของ
ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

 
 

๗๙ 
๔.๕ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ

เลือกตั้งทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการติดตามตรวจสอบ
การเลือกตั้ง ของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

 
 

๘๐ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งทั่วไป

ของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศโดยรวม 
 

๘๑ 
๔.๗ 
 

แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งทั่วไป
ของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศโดยรวม 

 
๘๒ 

๔.๘ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกตั้งทั่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ 
โดยรวม 

 
 

๘๓ 
 
 

 
 

 
 



(ฎ) 

 
 
ตารางที่ 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

 
 

หน้า 
๔.๙ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

กับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ 
 

๘๔ 
๔.๑๐ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ

เลือกตั้งทั ่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วย
วิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามอายุ โดยรวม 

 
 
 

๘๕ 
๔.๑๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ

เลือกตั้งทั ่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วย
วิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามอายุ ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 
 
 

๘๖ 
๔.๑๒ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ

เลือกตั้งทั ่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วย
วิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามอายุ ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง 

 
 
 

๘๗ 
๔.๑๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ

เลือกตั ้งทั ่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
การศึกษา โดยรวม 

 
 

๘๘ 
๔.๑๔ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

กับการเลือกตั้งท่ัวไป ของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามการศึกษา 
 
๘๙ 

๔.๑๕ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกตั้งทั ่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วย
วิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามการศึกษา โดยรวม 

 
 
 

๙๐ 
๔.๑๖ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ

เลือกตั้งทั ่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วย
วิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามการศึกษา ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 
 
 
๙๑ 



(ฏ) 

 
 
ตารางที่ 

สารบญัตาราง (ต่อ)  
 

หน้า 
๔.๑๗ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ

เลือกตั้งทั ่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วย
วิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามการศึกษา ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง 

 
 
 

๙๒ 
๔.๑๘ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ

เลือกตั้งทั่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามอาชีพ 
โดยรวม 

 
 

๙๓ 
๔.๑๙ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

กับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามอาชีพ 
 
๙๔ 

๔.๒๐ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกตั้งทั ่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วย
วิธ ีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามอาชีพ โดยรวม 

 
 
 

๙๕ 
๔.๒๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ

เลือกตั้งทั ่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วย
วิธ ีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามอาชีพ ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 
 
 

๙๖ 

๔.๒๒ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกตั้งทั ่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วย
วิธ ีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามอาชีพ ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง 

 
 
 

๙๗ 
๔.๒๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ

เลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายได้ 
โดยรวม 

 
 

๙๘ 
๔.๒๔ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

กับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายได้ 
 

๙๙ 



(ฐ) 

 
 
ตารางที่ 

สารบญัตาราง (ต่อ)  

 
หน้า 

๔.๒๕ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกตั้งทั ่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วย
วิธ ีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามรายได้ โดยรวม 

 
 
 
๑๐๐ 

๔.๒๖ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกตั้งทั ่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วย
วิธ ีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามรายได้ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

 
 
 

๑๐๑ 
๔.๒๗ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ

เลือกตั้งทั ่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วย
วิธ ีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามรายได้ ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 
 
 

๑๐๒ 
๔.๒๘ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ

เลือกตั้งทั ่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วย
วิธ ีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามรายได้ ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง 

 
 
 

๑๐๓ 
๔.๒๙ สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อระดับการมี

ส ่ วนร ่วมของประชาชนก ับการ เล ือกต ั ้ งท ั ่ ว ไป ของช ุมชนท ่า เ ต ี ยน 
กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 

๑๐๔ 
๔.๓๐ ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหา และแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกับการเลือกตั้งทั ่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

 
 

๑๐๕ 
๔.๓๑ ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหา และแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

 
๑๐๖ 

๔.๓๒ ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหา และแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับการเลือกตั้งทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการ
ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง 

 
 

๑๐๗ 



(ฑ) 

 
 
ตารางที่ 

สารบญัตาราง (ต่อ)  
 

หน้า 
๔.๓๓ สรุปความถี่จำนวนผู้ตอบประเด็น การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้ง

ท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
 
๑๑๐ 

๔.๓๔ 
 

สรุปความถี่จำนวนผู้ตอบประเด็น การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้ง
ท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 
๑๑๒ 

๔.๓๕ สรุปความถี่จำนวนผู้ตอบประเด็น การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้ง
ทั ่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการติดตามตรวจสอบการ
เลือกตั้ง 

 
 

๑๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฒ) 

สารบญัแผนภาพ 
 

แผนภาพท่ี  หน้า 
๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๕ 
๔.๑ องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัย ๑๑๕ 
๔.๒ องค์ความรู้ “NARONG” Model ๑๑๗ 

   
   
   
   
   

   
   
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ณ) 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 
๑. คำย่อภาษาไทย 

คำย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก  
อักษรย่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง 

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙  การอ้างอิงใช้ระบบระบุ เล่ม ข้อ หน้า หลังคำย่อช่ือคัมภีร์ ดังตัวอย่าง 
เช่น ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๘/๑๕๕. หมายถึง ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๐ ข้อท่ี ๒๐๘ 
หน้า ๑๕๕ 

พระสุตตันตปิฎก 

ที.ม. (ไทย)   =    สุตตันตปิฎก     ทีฆนิกาย มหาวรรค    (ภาษาไทย)  
ที.ปา. (ไทย)   =    สุตตันตปิฎก     ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค    (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา. (ไทย)   =    สุตตันตปิฎก     ขุทฺทกนิกาย ชาดก      (ภาษาไทย) 
 

พระวินัยปิฎก 

วิ.มหา.     (ไทย)   =    วินัยปิฎก         มหาวิภังค์        ภาค ๑     (ภาษาไทย) 
วิ.จุล.       (ไทย)   =    วินัยปิฎก         จุลวรรค          ภาค ๒     (ภาษาไทย)  

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 

ในการวิจัยฉบับนี้ ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๓๙  เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ขุ.ธ. (ไทย) 
๒๕/๓๗/๓๗. หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก 
เล่มท่ี ๒๗ ข้อท่ี ๓๗ หน้าท่ี ๓๗ เป็นต้น 
 



 
บทที่ ๑ 

 

บทนำ 
       

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 
ในประเทศท่ีมีการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ได้ยอมรับกันท่ัวไปว่า 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตย 
ท้ังนี้เพราะการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามคำนิยามของอับราฮัม ลินคอล์น อดีต
ประธานาธิบดีคนท่ี ๑๖ ของสหรัฐอเมริกานั้น หมายถึงการปกครองของประชาชน โดยประชาชน 
และเพื่อประชาชน ซึ่งอำนาจสูงสุดหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน โดยประชาชนทำหน้าท่ีในการ
ปกครองตัวเองโดยตรง แต่ในทางปฏิบัตินั้นไม่สามารถทำได้จึงเกิดรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
โดยประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าท่ีแทนตนในการกำหนดผู้ปกครองโดยผ่านการเลือกต้ัง  
แต่การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น แก่นแท้ของ
ประชาธิปไตยมิใช่ “ความเป็นตัวแทน” หากแต่อยู่ท่ี “การมีส่วนร่วมทางการเมือง” ของประชาชน 
เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นดัชชะนีช้ีวัดการพัฒนาประชาธิปไตย ท้ังในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งพฤติกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่นสามารถทำได้
หลายรูปแบบเช่นการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง การร่วมรณรงค์ทางการเมือง การเคล่ือนไหวทาง
การเมือง การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่น๑ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยส่ิงสําคัญก็คือ “ประชาชน” และความสมบูรณ์แบบ
ของระบอบประชาธิปไตยก็คือ การท่ีประชาชนสามารถเข้ามามีสิทธิมีเสียงในการปกครองตนเองมาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ แต่เนื่องจากความจํากัดในหลายๆ ด้าน เช่น จํานวนประชากรท่ีมีมากเกินกว่าท่ี
จะเข้ามาดําเนินกิจกรรมทางการเมืองได้โดยตรง จึงทําให้มีระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยอาศัยตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วม ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนท้องถิ่น โดยผ่าน
กระบวนการเลือกต้ังหาผู้ ท่ีจะมาทําหน้าท่ีแทนตนเอง ท้ังในด้านนิ ติบัญญั ติ และการบริหาร  

 
๑วัชรา ไชยสาร, “การมีส่วนร่วมในทางการเมืองกับการเมืองภาคประชาชน”, รัฐสภาสาร, ปีที่ ๕๐ 

ฉบับที่ ๕ (พฤษภาคม ๒๕๔๕): ๔๔. 



๒ 

เพราะความสําเร็จของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยู่ ท่ีการเลือกต้ัง ต้องตระหนักถึงความ
ปรารถนาของประชาชนท่ีไปลงคะแนนเสียง๒ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถแบ่งออกได้เป็นระดับดังนี้ 
ระดับต่ำหรือกลุ่มผู้ดู คือการให้ความสนใจต่อข่าวสารและการแลกเปล่ียนทางการเมือง 

การถกเถียงปัญหาการเมือง การไปใช้สิทธิออกเสียง การเป็นสมาชิกกลุ่มผลประโยชน์ และการร่วม
ชุมนุมทางการเมือง  

ระดับกลางหรือระดับผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในโครงการของชุมชน การมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมของกุล่มผลปรโยชน์ การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองท่ีมีส่วนในกิจกรรม
ของพรรคการเมือง และการช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

ระดับสูงหรือระดับนักกิจกรรม ได้แก่ การเป็นผู้นำกลุ่มผลประโยชน์ การมีตำแหน่งและ
ทำงานเต็มเวลาให้แก่พรรคการเมือง และได้รับตำแหน่งทางการเมือง๓ 

วิธีการท่ีสำคัญในการหาเสียงเลือกต้ังคือ การซื้อขายเสียง ช่ึงดูเหมือนจะเป็นวัฒนธรรม
ทางการเมืองของไทยไปแล้ว ไม่ว่าจะมีการเลือกต้ังครั้งใด ก็จะมีการซื้อเสียงกันเป็นประจำ   
ช่ึงวิเคราะห์การซื้อขายเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สาเหตุสำคัญดังนี้๔ 

สาเหตุมากจากความยากจนและค่านิยมในการบริโภคของประชาชน 
ปัญหาความยากจนของคนในสังคมไทย เป็นปัญหาท่ีสำคัญมากท่ีรัฐบาลทุกๆรัฐบาล

พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้  ถึงแม้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอดีตท่ีผ่านมา จะทำให้
เศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ และแซงหน้าประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอาเซียนด้วยกันหลาย
ประเทศ และรายได้ของประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น แต่การกระจายรายได้ยังกระจุกอยู่ท่ีชนช้ันนำไม่
กระจายลงไปสู่ชนช้ันล่าง เป็นเหตุให้ชนช้ันสูงหรือชนช้ันกลางท่ีรวยอยู่แล้วก็รวยมากขึ้น แต่คนส่วน
ใหญ่ท่ีเป็นชาวนา เกษตรกรในชนบทส่วนใหญ่ก็ยังจนอยู่ และยิ่งทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับ
คนจนเพิ่มมากยิ่งขึ้น การท่ีประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศยากจน และในขณะเดียวกันค่าครองชีพ 
ก็เพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีเอื้ออำนวยให้เกิดการซื้อขายเสียงจากบรรดาผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

 
๒กรมการปกครอง, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๒๕๕๐), (กรุงเทพมหานคร: ส่วนท้องถ่ิน, 

๒๕๕๐), ๔๘. 
๓สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า, อ้างถึงใน ชิงชัย ศิริโวหาร, “การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก” 
รายงานการค้นคว้าอิสระ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐), หน้า ๑๖-๑๗. 

๔พนิดา เกษมมงคล, “การหาเสียงเลือกต้ัง: ศึกษาเฉพราะกรณีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เขตเลือกต้ังที่ ๑”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), 
หน้า ๓-๕. 



๓ 

เพราะว่าเงินท่ีผู้สมัครนำมาซื้อเสียงนั้น บางทีอาจจะมีความหมายสำหรับประชาชนท่ีมีสิทธิท่ีจะ
ลงคะแนนเสียง  

หากจะถามว่าการขายเสียงของประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ซึ่งแต่ละคนเงิน
เพียงไม่กี่ร้อยสามารถแก้ไขความยากจนได้หรือทำให้คนจนรวยขึ้นได้หรือไม่ คำตอบก็คือไม่ได้ 
ประเด็นปัญหาไม่ใช้อยู่ท่ีตัวเงินแต่อยู่ท่ีการพึ่งพา เนื่องจากประชาชนเหล่านี้ต้องพึ่งพานายทุนเงินกู้ 
พ่อค้า ข้าราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่ งคนเหล่านี้ มักจะเป็นหัวคะแนนให้แก่ ผู้ลงสมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในท้องถิ่นท่ีประชาชนจำเป็นต้องพึ่งพาและรับความอุปถัมภ์อยู่ตลอดเวลา
กับบุคคลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการซื้อเสียงขายเสียง เพราะด้วยความเกรงใจหรือ
ด้วยความจำใจ 

สาเหตุมาจากระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเรื่องการเมืองและเรื่อง
ผลประโยชน์ ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในชนบทท่ีมีการศึกษาน้อยและยากจนนี้ มองแต่
ภาพผลประโยชน์เฉพาะหน้า ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศสนใจแต่ประโยชน์ของ
ตัวเองไม่รู้ว่าการท่ีเลือกนักการเมืองท่ีซื้อเสียงนี้  จะเป็นการทำร้ายระบบประชาธิปไตยหรือทำลาย
ผลประโยชน์ของประเทศ โดยมองแต่ผลประโยชน์ท่ีนักการเมืองนำมาให้แต่ตัวเองเป็นหลัก โดยไม่
แยกแยะระหว่างคนดีกับคนไม่ดี สิงเหล่านี้จึงเป็นความอ่อนแอของระบบการเมืองของไทยท่ีมีมาจนถึง
ปัจจุบัน 

การเลือกต้ัง เป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยโดยแบบทางอ้อม ท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เลือกตัวแทนของตนเข้ามาดำรงตำแหน่งต่างๆ การเลือกตั้งท่ีผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวของประชาชนในทางการเมือง ประชาชนให้
ความสำคัญและเห็นถึงความสำคัญของการไปใช้สิทธิเลือกต้ังและรักษาสิทธิของตนเอง  แต่ยังมี
ประชาชนบางส่วนเกิดความเบื่อหน่ายกับรูปแบบการเมืองเดิมๆ นักการเมืองเดิมๆ ทำให้ไม่อยาก
ออกไปใช้สิทธิ ส่วนรูปแบบการรณรงค์หาเสียงผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และ
ใบปลิวเป็นต้น ยังเป็นรูปแบบเก่าๆ ทีใช้กันอยู่ ทำให้การรณรงค์หาเสียงยังไม่เปิดกว้างและยังไม่เข้าถึง
ประชาชนรุ่นใหม่เท่าท่ีควร ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชน
ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยมีความมุงหวังว่าผลการวิจัย จะเป็นข้อมูลสำคัญของชุมชนท่าเตียนใน
การท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมทางเมือง ทำให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบและร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิ 
เสรีภาพและความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ การปรับเปล่ียนทัศนคติ 
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เป็นการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเกิดผลดีต่อ
การพัฒนาประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
 



๔ 

๑.๒ คำถามการวิจัย 
๑.๒.๑ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชน

ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนท่าเตียนในการเลือกต้ังท่ัวไปมีความแตกต่าง

หรือไม่ อย่างไร 
๑.๒.๓ ปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของ

ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
๑.๓.๑ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร 
๑.๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งท่ัวไป

ของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๑.๓.๓ เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไป

ของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร” ผู้วิ จัยได้ศึกษาเนื้อหา โดยศึกษาการมี ส่วนร่วมทางการเมืองใน ๓  ด้าน 
ประกอบด้วย ๑. ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง๕ ๒. ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง๖ และ ๓. ด้านการ
ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง๗ 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้กำหนดตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้  

 
๕วัชรา ไชยสาร, ระบบการเลือกต้ังกับการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, ๒๕๔๑), หน้า ๔๑. 
๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑. 
๗สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, รูปแบบของการมีส่วนร่วม, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง, ๒๕๕๕), หน้า ๑๕. 



๕ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การมี ส่วนร่วมของประชาชนกับการ
เลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน ๓ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑. ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๒. ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง และ ๓. ด้านการติดตาม
ตรวจสอบการเลือกตั้ง 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชน 

ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
(๑) ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 

ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร และมีส่วนร่วมในการไปเลือกตั้งท่ัวไป จำนวน ๖๔๕ คน๘ 
(๒) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๘ รูปหรือคน  

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พื้นท่ีในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ในการทำวิจัยครั้งนี้ เริ่มต้ังแต่ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ - เดือกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รวมระยะเวลา ๖ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
๑.๕.๑ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
๑.๕.๒ ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
๑.๕.๓. ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
๑.๕.๔. ประชาชนอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

 
๘สำนักงานเขตพระนคร, ฝ่ายทะเบียน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://bangkok.go.th/pranakorn 

[๒๐ กันยายน ๒๕๖๒]. 

http://bangkok.go.th/pranakorn


๖ 

๑.๕.๕ ประชาชนรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชน
ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

 

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย  
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในงานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ

เลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ใหค้วามหมายต่างๆ ของการใช้คำในวิจัย 
ดังนี้ 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีกลุ่มประชาชน หรือขบวนการท่ีสมาชิกของชุมชนท่ีกระทำ
การออกมาในลักษณะของการทำงานร่วมกัน เพื่อท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมหรือ
การเมือง เป็นการกระทำโดยสมัครใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ทางสังคม เพื่อให้เกิดการร่วมดำเนินการ 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบ  

การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง หมายถึง การประชาสัมพันธ์ในการเลือกต้ังท่ัวไป รวมท้ัง
โฆษณา ปิดป้ายประกาศ ชักชวนผ่านส่ือต่างๆ เพื่อท่ีจะแนะนำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมทางการเมือง  

การใช้สิทธิเลือกต้ัง หมายถึง การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง การใช้สิทธิ
เลือกต้ัง การออกเสียงประชามติ การรับรู้ข้อมูลข่าวการทางการเมือง และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง  

การติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง หมายถึง การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการรับฟังติดตาม
ตรวจสอบการเลือกต้ัง การเฝ้าดูการนับคะแนนเลือกต้ัง การทำหน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับเลือกต้ัง รวมท้ัง
การทำงานและพฤติกรรมของผู้ท่ีได้รับเลือกต้ัง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีความเช่ือมั่น มีความเท่ียง
ธรรม สุจริต ตรวจสอบได้ และให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ท้ังผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง รวมถึงตรวจสอบและติดตามการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนในชุมชนท่าเตียน ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังท่ัวไป ในวันท่ี 
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

การเลือกต้ังทั่วไป หมายถึง การเลือกตั้งในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่ีราษฎรใช้สิทธิของ
ตนในการลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน เพื่อมาทำหน้าท่ีแทนตนในการปกครอง 

ชุมชน หมายถึง กลุ่มชนหลายๆ กลุ่มท่ีอยู่รวมกันในพื้นชุมชนท่าเตียน มีความเช่ือศาสนา
ประเพณี  วัฒนธรรมร่วมกันและสมาชิกทุกคนได้ให้ความสนใจในเรื่องราวต่างๆ  ท่ี เกิดขึ้น 
ในชุมชนนั้นร่วมกัน มีความสนใจท่ีคล้ายคลึงกัน มีการเกื้อกูลการเป็นอยู่ร่วมกัน 

 
 



๗ 

๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
๑.๗.๑ ทำให้ทราบระดับการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร 
๑.๗.๒ ทำให้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชน

ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๑.๗.๓ ทำให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง

ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
๑.๗.๔ ผลท่ีได้จากการวิจัย ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการรณรงค์หา

เสียง การใช้สิทธิเลือกตั้ง และการตรวจสอบการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นกระบวนการ
ท่ีส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของประเทศให้มีความเขม้แข็ง และยั่งยืน 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
บทที่ ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
๒.๓ ทฤษฎีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๒.๔ หลักอปริหานิยธรรม 
๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ ท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมเป็นต้น การร่วมคิดริเริ่ม การร่วมพิจารณาและการตัดสินใจ 
การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อมอันมีผลเกี่ยวข้องโดยตรงและ
มีผลกระทบต่อตัวของประชาชนเอง การมีส่วนร่วมเป็นการรวมตัวกันของประชาชน ไม่ว่าปัจเจก
บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมีความเห็นพ้องต้องกันเข้ามาร่วมรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีต้องการ  โดยกระทำผ่านกลุ่มหรือองค์การ เพื่อให้บรรลุถึงความ
เปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค์ การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล ได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกัน 
ด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคลในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วม
ติดตามตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวมในการบริหารจัดการ 
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

 
 

 



๙ 

๒.๑.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วม 
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง “ความหมายของการมีส่วนร่วม” ไว้อย่างกว้างขวาง  

ซึ่งผู้วิจัย ได้คัดเลือกเพื่อนำมาประกอบการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 
การมีส่วนรวมทางการเมือง หมายถึงการร่วมคิดร่วมทำ ได้แก่การอาสาสมัคร การอุทิศตน 

การบริจากเงินทองข้าวสาร เครื่องใช้ให้แก่ท้องถิ่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาช่วยงาน
สาธารณะ ได้มีโอกาสบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น๑ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึงการเคล่ืยนย้ายอำนาจรัฐสู่ประชาชน เพื่อพึ่งและ
พัฒนาตนเอง โดยส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและพลังอำนาจของประชาชนให้เป็นตัวหลักในการแก้ไขปัญหา 
โดยส่วนอื่นเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้น๒ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชน ตามสิทธิท่ีระบบการเมืองและกฏหมายกำหนดไว้ให้กระทำได้ เป็นการกระทำท่ีเกิดขึ้นจาก
การสมัครใจของประชาชน เพื่อให้มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายรัฐ๓ 

การมีส่วนร่วม หมายถึงสถานการณ์ท่ีคนส่วนหนึ่งมีความพอใจมารวมตัวกันด้วยความ
สมัครใจ ด้วยการมีสำนึกร่วมกัน มีอัตลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน เพื่อแสดงความคิดเห็นและ
ความห่วงใย ความสนใจและการทำต่างๆ เพื่อสนับสนุนกดดันเรียกร้องและตรวจสอบภาครัฐและภาค
ธุรกิจให้ทำงานด้วยความโปร่งใส่และมีประสิทธิภาพ เพื่อการอยู่ดีกินดีและการพัฒนาท่ียั่งยืน อีกท้ัง
ยังมีความเกี่ยวข้องในด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลท่ีมีต่อกิจกรรมของกลุ่มกิจกรรมของมนุษย์  
ส่วนใหญ่ อาศัยการมีส่วนร่วมเป็นตัวกระตุ้นให้ทำงานสำเร็จได้ตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเป็นท้ังเครื่องมือและกระบวนการในกิจกรรมต่างๆ  ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุ
เป้าหมาย การให้บุคคลมีส่วนร่วมในองค์กรนั้น บุคคลจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม
หรือปฏิบัติภารกิจต่างๆ ขององค์กร การท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ย่อมทำให้บุคคลมีความ
ผูกพันต่อกิจกรรมนั้น และมีความผูกพันต่อองค์กรในท่ีสุด จึงทำให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมทำให้การมี
ความเกี่ยวข้องก่อให้เกิดความผูกพัน๔ 

 
๑เอนก เหล่าธรรมทัศน์ , ๑ ทศวรรษแห่ งประชาธิปไตยไทย , (กรุ งเทพมหานคร: มิ ติใหม่ , ๒๕๔๕),  

หน้า ๒๘. 
๒อาจหาร ศิริพูล, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการพัฒนาท้องถ่ินยั่งยืน 

จังหวัดขอนแก่น, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิการพัฒนาพ้ืนฐาน, ๒๕๔๖), หน้า ๑. 
๓จันทรา สุทธจารี, การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน , พิมพ์ครั้งที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร: เครือข่ายกฏหมาย, ๒๕๔๘), หน้า ๑. 
๔ชาติชาย ณ เชียงใหม่ , การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินที่สุด , (กรุงเทพมหานคร :  

สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔.   



๑๐ 

การมีส่วนร่วมอาจจะเริ่มต้นง่ายๆ จากความหมายการพัฒนามาจากข้างล่างแทนวิธีการ
พัฒนาจากนโยบายเบ้ืองต้นบนจุดเริ่มต้นท่ีง่ายๆ ก่อนท่ีจะพิจารลงไปถึงตัวบุคคลก็คือ การกระจาย
อำนาจของการวางแผนจากส่วนกลางไปเป็นการวางแผนจากส่วนภูมิภาค ซึ่งต้องอาศัยแนวความคิด
ของการพัฒนามาจากข้างล่างนั่นเอง๕ 

การมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะสำคัญของกระบวนการทางการเมืองและ 
กระบวนการในการจัดการต่อปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานของสังคมยุคใหม่ ท่ีเน้นปัจจัย
ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการเสนอข้อ
เรียกร้อง  (Demand) และการสนับสนุน  (Support) หลักความมีส่วนร่วมประกอบด้วยความ 
สัมฤทธิผลของโครงการต่างๆ รวมถึงการประหยัดงบประมาณ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรือผู้ได้รับผลกระทบ จำนวนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น หรือจำนวนข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น
ของประชาชนในการดำเนินงานเรื่องราวต่างๆ รวมถึงคุณภาพของการเข้ามามีส่วนร่วม๖ 

การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นกระบวนการส่ือสารในระบบเปิด ซึ่งเป็นการส่ือสาร
สองทางระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์ ในการดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือหลาย
กิจกรรมท้ังเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการมีส่วนร่วมจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมการดำเนินการและร่วมรับ
ผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของกลุ่ม และเป็นการเสริมสร้างความ
สามัคคีความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม การให้ความหมายคำจำกัดความการมีส่วนร่วมมีมากมายหลาย
ทัศนะ โดยการเกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการ
เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทำ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับท้ังให้เกิดความรู้สึก
รับผิดชอบร่วมกับกลุ่มดังกล่าวด้วยซึ่งเป็นความร่วมมือของประชาชนด้วยความต้ังใจและสมัครใจ  
โดยไม่ถูกบังคับซึ่งประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมดังนี้๗ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิดร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรู้

 
๕สมศักด์ิ คงเท่ียง, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๓), 

หน้า ๒๙๘.   
๖สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, รายงานประจำปี ๒๕๔๑-๒๕๔๓, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๓), หน้า ๒.   
๗Davis Keith, Human Behavior of World-Man Relations and Organization Behavior,  

(New York: Mc Graw –Hill Book Co, 1972), p. 15. 



๑๑ 

และความชำนาญร่วมกับวิทยากรท่ีเหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น๘ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนท่ีมีความ
คิดเห็นในทิศทางเดียวกันได้ร่วมมือกันในการตัดสินใจ การดำเนินกิจกรรมติดตามตรวจสอบ และการ
ประเมินผลร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค และนำผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนา
หรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพฤติกรรรมการร่วมกันของบุคคลในกิจกรรมต่างๆ ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม ในลักษณะการร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมติดตามประเมินผลและร่วมกันรับผลประโยชน์ เป็นการประสานความรับผิดชอบ ซึ่งการกระทำ
ดังกล่าวเป็นการทำงานของบุคคลร่วมกับกลุ่ม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตนหรือกลุ่มท่ีต้ังไว้ด้วยความ
สมัครใจมิได้ถูกบีบบังคับ 

๒.๑.๒ รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น เป็นกิจกรรมท่ีสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย ท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งก็ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ และได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ในแง่มุมต่างๆ 
ขึ้นอยู่กับการให้คำจำกัดความหรือนิยามนั้นๆ ดังต่อไปนี้  

การมีส่วนร่วมในแง่ของรูปแบบของการมีส่วนร่วม โดยแบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ  
๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision - making) ซึ่งอาจจะเป็นการตัดสินใจ 

ต้ังแต่ในระยะเริ่มแรก การตัดสินใจในช่วงของกิจกรรมและการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรม  
๒) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Implementation) ซึ่งอาจเป็นไปในรูปแบบการเข้าร่วม

โดยการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมบริหาร การร่วมมือรวมทั้งการเข้าร่วมแรงร่วมใจ  
๓) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ทางวัตถุ 

ทางสังคม หรือโดยส่วนตัว 
๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งนับว่าเป็นมีส่วนร่วมในการควบคุม 

และตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมท้ังหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป๙ 

 
๘Erwin,  Participation Management: Concept Theory and Implementation Participation 

Management: Concept Theory and Implementation, (Atlanta: Georgia State University, 1976), p. 46. 
๙โคเฮน และ อัฟโฮฟ , อ้างใน จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ์ , “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

ดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัด  
ฉะเชิงเทรา”, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘), หน้า ๒๘. 



๑๒ 

รูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ถือว่ารูปแบบท่ีแท้จริงนั้นจะต้องประกอบด้วยกระบวนการ ๔ 
ขั้นตอนคือ  

๑. การวางแผนชุมชนนั้น ต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดลำดับความสำคัญ 
ต้ังเป้าหมายกำหนดการใช้ทรัพยากร กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลและประการสำคัญคือ  
การตัดสินใจด้วย  

๒. การดำเนินกิจกรรมชุมชน ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและการบริหารของชุมชน 
การใช้ทรัพยากรมีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงินและการบริหาร  

๓. การใช้ประโยชน์ชุมชน ต้องมีความสามารถในการนำกิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
แก่ชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเองและควบคุมทางสังคม  

๔. การได้รับผลประโยชน์ชุมชน ต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์ในพื้นฐานท่ีเท่ากัน 
ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวสังคมหรือวัตถุก็ได้๑๐ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย ๓ มิติ คือ 
๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจว่าควรทำและไม่ควรทำอย่างไร  
๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา เช่น การดำเนินงานตามท่ีได้วางไว้  
๓. การแบ่งสรรประโยชน์จากโครงการท่ีทำขึ้น๑๑ 
รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น ๖ รูปแบบคือ 
๑. การเลือกต้ัง (Voting) มิลเบรธ พบว่าการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเป็นรูปแบบในการ 

มีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีแยกจากกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงและกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับพรรค
การเมือง บุคคลท่ีไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง เป็นบุคคลท่ีมีความสำนึกในหน้าท่ีพลเมือง  สำนึกใน
บรรทัดฐานของสังคม และวิถีการดำรงชีวิตในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน ซึ่งการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งไม่ต้องการส่ือสารและแรงจูงใจมากเหมือนกิจกรรมทางการเมืองอื่น ๆ 

๒. เป็นเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง รณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง ขอบเขตของกิจกรรม ได้แก่  
การมีบทบาทในการณรงค์หาเสียง บริจาคเงินช่วยเหลือพรรคหรือผู้สมัครชักชวนประชาชนไป
ลงคะแนนเสียงสนับสนุนพรรคการเมือง การเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวต้องอาศัยความต่ืนตัว 
และความสนใจ อย่างแท้จริง จัดอยู่ในประเภท “พวกนักสู้” (Gladiators) 

๓. เป็นผู้มีบทบาทในชุมชน (Community Activists) คือการร่วมกันขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา
สังคม การทำงานร่วมกันกับกลุ่มท่ีทำงานเกี่ยวกับสังคม การเป็นสมาชิกท่ีมีความกระตือรือร้นของ
องค์กรท่ีมีบทบาทเกี่ยวกับกิจการสาธารณะอื่น ๆ หรือติดต่อกับทางราชการในเรื่องปัญหาสังคม 

 
๑๐WHO and UNICEF, Report of The International Conference on Primary Health Care, 

(NewYork: N.P.Press, 1981), p. 41.   
๑๑White, A.L., The Homeward Tide, (London: Granada, 1981), p. 18. 



๑๓ 

๔. การติดต่อกับทางราชการ (Contracting Officials) คือ การมีส่วนร่วมท่ีมีผลโดยตรง
ต่อบุคคลนั้นเองเท่านั้น เช่น ติดต่อราชการ เรื่องภาษีโรงเรียน การทำถนนเป็นต้น เรียกว่าการมีส่วน
ร่วมอย่างแคบ (Parochial Participation) 

๕. เป็น ผู้ทักท้วง (Protestors) คือการเข้าร่วมเดินขบวนตามถนนหรือก่อให้ เกิด 
การจลาจล เพื่อบังคับให้รัฐแก้ไขบางส่ิงบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองให้ถูกต้อง การประท้วง  
อย่างแข็งขันและเปิดเผยต่อสาธารณชน ถ้ารัฐบาลกระทำในส่ิงท่ีผิดศีลธรรม 

๖. เป็นผู้ส่ือข่าว (Communicators) คือ การเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมือง 
การส่งจดหมายสนับสนุนผู้นำเมื่อเขาทำความดี และเข้าร่วมถกปัญหาทางการเมือง ให้ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับการเมืองแก่เพื่อนในชุมชนท่ีอาศัยอยู่ เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ผู้ท่ีเข้ามามี
ส่วนร่วมในรูปแบบ “ผู้ส่ือข่าว” มักเป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาสูง มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองอยู่มาก 
และมีความสนใจการเมืองมาก๑๒ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๔ รูปแบบคือ 
๑. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ทำให้ประชาชนมีอิทธิพลเหนือผู้นำ เพราะทำให้ผู้นำ

จำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายและใช้นโยบายท่ีมีความสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน 
เพื่อคะแนนเสียงของตน ขอบเขตผลผลิตของการเลือกตั้งกว้างขวางมาก และมีอิทธิพลเหนือการเมือง
ท้ังหมด เพราะการรวมความช่ืนชอบของประชาชนและกดดันทำให้คะแนนเสียงเป็นเหมือนอาวุธท่ีมี
อำนาจควบคุมรัฐบาล 

๒. กิจกรรมการรณรงค์หาเสียง หมายถึงการท่ีประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้ง ทำให้สามารถเพิ่มอิทธิพลเหนือผลการเลือกต้ัง ผลผลิตการรณรงค์หาเสียงนำไปสู่ความ
ขัดแย้งได้และเป็นกิจกรรมท่ียากต้องการความคิดริเริ่มมากกว่าการลงคะแนนเสียง ขอบเขตการ
ณรรงค์หาเสียงได้แก่ ชักชวนให้ผู้อื่นลงคะแนนเสียง การทำงานอย่างกระตือรือร้นเพื่อพรรคการเมือง 
การร่วมประชุมทางการเมือง การบริจาคเงินให้พรรคการเมือง 

๓. การติดต่อขั้นต้นของประชาชน หมายถึง การติดต่อเผชิญหน้าของบุคคลท่ีมีต่อรัฐบาล 
หรือหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งเป็นการกระทำตามลำพังโดยตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาและเป้าหมาย  
การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้สามารถคาดหวังในประโยชน์ได้มาก เนื่องจากบุคคล
สามารถตัดสินใจเลือกเรื่องท่ีติดต่อ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ 

 
๑๒Mibrath, Lester W., Political Participation, (New York: University of Buffalo Press, 

1971), pp. 11-16.  



๑๔ 

๔. กิจกรรมท่ีร่วมมือกัน คือ การกระทำร่วมกันท่ีเป็นกลุ่มหรือองค์กรในเรื่องเกี่ยวกับ
ปัญหาทางการเมืองและสังคม เพื่อท่ีจะมีอิทธิพลเหนือการดำเนินการของรัฐบาล การกระทำดังกล่าว
อาจเกิดขึ้นเวลาใดหรือเกี่ยวกับปัญหาใดของกลุ่มก็ได้๑๓ 

รูปแบบและกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะกว้างและชัดเจนไว้ ๓ รูปแบบ 
๑. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง (Voting) ซึ่งเห็นว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

ทำให้ประชาชนมีอิทธิพลเหนือผู้นำ เพราะทำให้ผู้นำจำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายเพื่อคะแนนเสียงของ
ตน แต่คะแนนเสียงดังกล่าวนี้คือความเห็นเกี่ยวกับความช่ืนชมของพลเมืองท่ีมีต่อผู้นำได้เพียงเล็กน้อย 
เท่านั้น มิได้แสดงความช่ืนชอบเป็นพิเศษ สำหรับขอบเขตของผลผลิตของการเลือกตั้งนั้นกว้างขวาง 
มาก และมีอิทธิพลเหนือพลเมืองและแรงกดดัน ทำให้คะแนนเสียงเป็นเหมือนอาวุธท่ีมีอำนาจควบคุม 
รัฐบาล 

๒. กิจกรรมการรณรงค์หาเสียง (Campaign Activity) ซึ่งพบว่า การท่ีพลเมืองได้มีส่วน
ร่วมในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังนั้น ทำให้สามารถเพิ่มอิทธิพลเหนือผลการเลือกต้ังได้ โดยการ 
กำหนดคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งไว้ก่อน และมีอิทธิพลต่อผู้นำไว้เช่นเดียวกับกิจกรรม 
ดังกล่าว เป็นกิจกรรมท่ียากและต้องการความคิดริเริ่มสร้างมากกว่าการลงคะแนนเสียงสำหรับ
ขอบเขตของกิจกรรมการรณรงค์หาเสียง 

๓. การร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือองค์กรทางสังคม (Cooperative Activity) ลักษณะ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้ คือ การกระทำร่วมกันเป็นกลุ่มหรือกลุ่มองค์กรในเรื่อง 
เกี่ยวกับปัญหาการเมืองและสังคม เพื่อท่ีจะมีอิทธิพลเหนือการดำเนินงานของรัฐบาล การกระทำ 
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเวลาใดก็ได้ และจะเกี่ยวกับปัญหาใดของกลุ่มก็ได้ นอกจากนี้อาจเป็นการกระทำ
ร่วมกันในกิจกรรมภายในองค์การท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน 
รูปแบบนี้มีอิทธิพลต่อรัฐบาลมากกว่ารูปแบบท่ี ๒ เนื่องจากมีคนจำนวนมากเข้าร่วมและอาจมีความ 
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มได้ อย่างไรก็ตามกิจกรรมท่ีร่วมมือกันนี้ต้องการความคิดริเริ่มบ้างเช่นกัน สำหรับ
ขอบเขตของกิจกรรมท่ีร่วมมือกันนี้ ได้แก่การทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ท่ีมีความหลากหลายเกี่ยวกับ
ปัญหาท้องถิ่น การต้ังกลุ่มทำงานเพื่อท้องถิ่นและเป็นสมาชิกท่ีมีบทบาทในหาทางแก้ปัญหาชุมชน 
การติดต่อเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นร่วมกับคนอื่นๆ การติดต่อเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นระดับพิเศษร่วมกับคนอื่นๆ 

 
๑๓Nei. Norman, H. and Verba, Sydney (EDS), Handbook Political Science 

NonGovernment Politic Reading, (Massachusetts; Addison Wesley, 1975), pp. 9-12. 



๑๕ 

การติดต่อเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นในเรื่องเกี่ยวกับสังคม และการติดต่อเจ้าหน้าท่ีระดับพิเศษเกี่ยวกับปัญหา
สังคม๑๔ 

รูปแบบในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ๖ รูปแบบคือ 
๑. การเลือกต้ัง (Voting) เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีสามารถแยกกิจกรรมท่ี 

เกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ซึ่งรวมหมายถึงกิจกรรมท่ี 
เกี่ยวกับความรักชาติ (Patriotic Acts) เช่นการเคารพธงชาติ การเสียภาษี การเคารพกฎหมายและ 
การสนับสนุนประเทศให้ทำสงคราม แม้ตนเองจะไม่เห็นด้วยแต่สำหรับการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เป็นเพียงการแสดงออกของประชาชน ถึงความจงรักภักดีต่อระบบการเมืองมากกว่าเป็นการกระทำ
ตามความต้องการของตน กล่าวคือบุคคลท่ีไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังนั้นจะกระทำไปโดยความสำนึก
ในหน้าท่ีพลเมืองดีมากกกว่าท่ีจะเช่ือว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้น เสียงตนจะมีผลทางการเมืองท่ี
แตกต่างกันออกไป ผู้ไปลงคะแนนเสียงอาจไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง กับกิจกรรมการเมืองในรูปแบบอื่นก็ได้ 
แต่ในทางกลับกันผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกระตือรือร้นในรูปแบบอื่นๆ ก็อาจไม่ไป
ลงคะแนนเสียงก็ได้ 

๒ . การเป็น เจ้าหน้ าท่ีพรรคการเมื องและ ผู้รณรงค์หาเสียงเลือก ต้ัง (Party and 
Campaign Workers) หมายถึงการเข้ามีส่วนร่วมในพรรคการเมืองท้ังในช่วงระหว่างการเลือกตั้งและ
ในการรณรงค์หาเสียง การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกต้ั ง การชักชวนประชาชนไป 
ลงทะเบียนเพื่อสิทธิในการลงคะแนน การเข้าร่วมและสนับสนุนพรรคการเมือง การพยายามชักชวน
ให้ประชาชนให้ลงคะแนนเสียงแก่พรรคหรือผู้สมัครท่ีตนชอบ การลงสมัครรับเลือกต้ังและการร่วมมือ
กับกลุ่มต่างๆ ในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของชุมชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองนี้เป็นแบบแผนของ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับรัฐ 

๓. การเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน (Community Activists) เป็นการก่อต้ังกลุ่มเพื่อแก้ไข
ปัญหาสังคมหรือร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ ท่ีมีอยู่แล้ว เพื่อเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะหรือ
ติดต่อกับทางราชการในเรื่องปัญหาสังคม ผู้มีบทบาทในชุมชนจึงนับว่าเป็นผู้ท่ีมีความกระตือรือร้นสูง
ตลอดจนมีระดับความผูกพันทางใจกับชุมชน อย่างไรก็ตามผู้มีบทบาทนี้แตกต่างกับเจ้าหน้าท่ีพรรค
และเจ้าหน้าท่ีรณรงค์หาเสียงในแง่ท่ีมีความเกี่ยวข้องในพรรคการเมือง และการช่วยรณรงค์หาเสียง
น้อยกว่าเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรณรงค์หาเสียง 

 
๑๔จุฑามาศ ประยูรทอง, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา: กรณีศึกษาเปรียบเทียบนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับมหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ (ABAC)”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๔๗), หน้า ๕. 



๑๖ 

๔. การติดต่อกับทางราชการ (Official Contracting) เป็นกิจกรรมท่ีเป็นเรื่องเฉพาะ 
เจาะจงของบุคคล ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อบุคคลนั้นเองเท่านั้น เช่นการติดต่อกับทางราชการในเรื่อง 
การเสียภาษีโรงเรียน การทำถนน การติดต่อขอรับสวัสดิการเป็นต้น 

๕. การเป็นผู้ประท้วง (Protestors) ขอบเขตของกิจกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
รูปแบบนี้ คือการเข้าร่วมเดินขบวนตามถนนหรือก่อให้เกิดจลาจล (ถ้าจำเป็น) เพื่อบังคับให้รัฐแก้ไข
บางส่ิงบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองให้ถูกต้อง  

๖ . การเป็นผู้ส่ือข่าวสารทางการเมือง (Communicators) ได้แก่การติดต่อข่าวสาร
ทางการเมืองอยู่เสมอ การส่งข่าวสารแสดงการสนับสนุนให้แก่ผู้นำทางการเมืองเมื่อเขากระทำในส่ิงท่ี
ถูกต้อง หรือส่งคำคัดค้านเมื่อเขากระทำในส่ิงท่ีเลวร้าย การร่วมถกปัญหาทางการเมือง การให้ข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองแก่เพื่อนในชุมชน การให้ความสนใจแก่ทางราชการและการเขียนจดหมาย
หรือบทความถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ผู้ท่ีเข้าร่วมแบบนี้มักเป็นผู้ส่ือสารทางการเมือง๑๕ 

สรุปได้ว่า รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง คือการได้เข้าไปเกี่ยวข้องท่ีอาจเป็นการ
เข้าร่วมแบบทางตรงหรือทางอ้อม ในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ได้ โดยอาจจะเป็นปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มคน หรือองค์กรประชาชนได้อาสาเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  
เริ่มต้ังแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือปฏิบัติ โดยมีความเข้าใจปัญหาของตนและตระหนัก
ถึงสิทธิของตน การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึงการกระทำใดๆ ก็ตามท่ีเกิดขึ้นโดยความเต็มใจ 
ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะมีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็น
ครั้งคราวหรือต่อเนื่องกัน จะใช้วิธีการท่ีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมีลักษณะท่ีรวมกัน ๒ ประการได้แก่ (๑) ต้องเป็นไปตามความเต็มใจความสมัครใจ  
และ (๒) ต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ นอกจากนั้นกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองต้องเป็นไปตามระบบการเมืองและกฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรืออาจใช้วิธีการท่ี
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้ รวมไปถึงการแสดงออกทางการเมืองการรวมตัวประท้วง เมื่อรัฐบาลทำ
บางส่ิงบางซึ่งอย่างเกี่ยวการเมืองไม่ถูกต้องทำผิดศีลธรรม ทำให้ประชาชนไม่พอและไม่ยอมรับรัฐบาล
ปฏิเสธให้บริหารประเทศต่อ จึงรวมตัวกันแสดงออกทางการเมืองต่อการไม่เห็นด้วยในรัฐบาล  
เพื่อแสดงพลังให้รัฐบาลเห็นและแก้ไขส่ิงท่ีผิดพลาด เป็นการแสดงสิทธิของประชาชนท่ีอนุญาติ ให้
แสดงออกได้ตามท่ีกฏหมายกำหนดไว้ 

 
 
 

 
๑๕Milbrath, Lester W. and Goel, M.L., Political Participation, (New York: University of 

Buffalo Press, 1971), p 17. 



๑๗ 

๒.๑.๓ ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
นักวิชาการได้กล่าวถึง “ระดับการมีส่วนร่วม” ไว้อย่างกว้างขวาง ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกเพื่อ

นำมาประกอบการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 
ประเทศท่ีมีการปกครองระบบประชาธิปไตย โดยท่ัวไปการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ 

ประชาชนจะมีระดับและรูปแบบท่ีแตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนจำแนกได้ ๓ ระดับ  

๑. การเข้าร่วมโดยตรงหรือการมีส่วนร่วมระดับสูง ได้แก่การเข้าร่วมในกระบวนการทาง
การเมืองอย่างจริงจังและเข้มแข็ง (Active Participation) เช่น การสมัครรับเลือกต้ัง ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองต่าง ๆ การมีส่วนร่วมทำงานในพรรคการเมือง และการเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
เป็นต้น    

๒. การเข้าร่วมทางการเมืองระดับกลางหรือการเข้าไปมีบทบาทเคล่ือนไหวทางการเมือง
ในสังคม เช่นการรวมกลุ่มเพื่อผลักดันนโยบายต่าง ๆ การรวมตัวกันประท้วงหรือการเรียกร้องทาง
การเมือง และการจัดต้ังกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เช่นกลุ่มสตรีเพื่อประชาธิปไตย กลุ่มผู้นำสตรี กลุ่ม
แรงงานและกลุ่มสมัชชาคนจนเป็นต้น ในกลุ่มนี้ยังรวมถึงผู้สนใจและติดตามเรื่องราวทางการเมือง
อย่างสม่ำเสมอด้วย    

๓. การเข้าร่วมทางการเมืองในระดับต่ำหรือกลุ่มท่ีไม่ค่อยสนใจเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ได้แก่กลุ่มท่ีเข้าร่วมลงคะแนนเลือกตั้งเท่านั้น เพราะถือว่าเป็นหน้าท่ีของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงผู้ไม่สนใจติดตามเรื่องราวทางการเมืองด้วย๑๖ 

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากระดับสูงไปหาระดับต่ำ ดังนี้  
๑. ผู้มีตำแหน่งทางการเมือง ได้แก่ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร นายกเทศมนตรี    
๒. ผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น    
๓. การช่วยโฆษณาหาเสียง เช่นการแจกใบปลิว การวางแผนเลือกตั้ง   
๔. การเข้าร่วมโดยทางอ้อม เช่นการอ่านหนังสือพิมพ์ ดูโทรทัศน์เกี่ยวกับปัญหาบ้านเมือง 

การถกปัญหาการเมือง การติดกระดุมท่ีมีตราพรรคการเมือง    
๕. ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง    
๖. การไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การไม่รู้ความเป็นไปทางการเมือง๑๗ 

 
๑๖ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, ทศธรรม: ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี, (กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐๔. 
๑๗ณรงค์ สินสวัสด์ิ, จิตวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหาคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า 

๑๐. 



๑๘ 

หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น (International for Participation) 
ได้แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้  

๑) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำท่ีสุด แต่เป็น
ระดับท่ีสำคัญท่ีสุดเพราะเป็นก้าวแรกของการท่ีภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการ ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน  

๒) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ  

๓) การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วม
เสนอแนะทางท่ีนำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในความต้องการของตนว่ารัฐจะ
นำไปพิจารณาเป็นทางเลือก   

๔) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม  โดยเป็น
หุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  

๕) การเสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย๑๘ 

ระดับการมีส่วนร่วม ออกเป็น ๕ ระดับ คือ 
๑) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล ของตน / ครอบครัว / ชุมชนของตน 
๒) การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่นการร่วมรับรู้ข้อมูลของตนจากแพทย์ เพื่อจะเป็น

แนวทางตัดสินใจให้ดีขึ้น เพราะส่ิงท่ีแพทย์รู้เกี่ยวกับตนนั้นตนเองอาจไม่รู้ 
๓) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Co-decision) โดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงการท่ีตนจะมีส่วนได้

เสียด้วย โดยแบ่งเป็น ๓ กรณีแล้วแต่กิจกรรมนั้นตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 
๓.๑) ตนมีน้ำหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ เช่นก่อนเริ่มท่ีโครงการจะ

ตัดสินใจว่าโครงการควรทำขนาดใด ทำกิจกรรมอะไรบ้างเป็นต้น ผู้อื่นมีส่วนร่วมด้วยน้อย 
๓.๒) ตนมีน้ำหนักการตัดสินใจเท่ากับเจ้าของโครงการ เช่นเมื่อเป็นหุ้นส่วนท่ีเท่าเทียม

กันและจะตัดสินใจว่าจะเริ่มโครงการนั้นหรือไม่ 
๓.๓) ตนมีน้ำหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ เช่นเมื่อเป็นผู้รับประโยชน์จาก

น้ำท่ีได้รับจากอ่างน้ำ กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ควรเป็นผู้มีน้ำหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น 
๔) การมีส่วนร่วมทำ คือร่วมในขั้นตอนการดำเนินงาน เช่นร่วมสร้างถนนในชนบท 
 

 
๑๘กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร , การมีส่วนร่วมของประชาชน , [ออนไลน์ ], แหล่งที่มา: http:// 

www.moph.go.th [๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒].   



๑๙ 

๕) การมีส่วนร่วมสนับสนุน คือไม่มีโอกาสร่วมทำแต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือด้านอื่นๆ๑๙ 
การแบ่งกระบวนการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ  

๑) ร่วมรับรู้  
๒) ร่วมปรึกษาหารือ  
๓) ร่วมตัดสินใจ  
๔) ร่วมลงประชามติ 

ส่วนระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมี ๒ ระดับ คือ  
๑) การมีส่วนร่วมในระดับต่ำ หมายถึงหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายริเริ่มคิดตัดสินใจให้มีโครงการ

หรือกิจกรรมข้ึนมา และเห็นว่าสมควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินการด้วย  
๒) การมีส่วนร่วมระดับสูง หมายถึงประชาชนเป็นฝ่ายคิดริเริ่มตัดสินใจและดำเนิน

โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆเอง๒๐ 
สรุปได้ว่า ระดับการมีส่วนร่วมนั้นสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ๔ ประเด็นคือ 
๑) ร่วมรับรู้ เป็นระดับต่ำสุด และเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสารระหว่าง 

ผู้วางแผนโครงการกับประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชน โดยวิธีการต่างๆ เช่นการ
แถลงข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์เป็นต้น 

๒) ร่วมปรึกษาหารือ เป็นระดับการมีส่วนร่วมท่ีผู้วางแผนโครงการกับประชาชน มีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ
เหมาะท่ีจะใช้สำหรับการพิจารณาประเด็นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่นการใช้กลุ่ม
ท่ีปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกันเป็นต้น 

๓) ร่วมตัดสินใจ เป็นระดับท่ีผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันดำเนินโครงการ 
เป็นขั้นการนำโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

๔) ร่วมลงประชามติ เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพื่อแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งท่ีมีอยู่ท้ังหมด แต่การลงประชามติจะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่
กับความชัดเจนของประเด็นท่ีจะลงประชามติและการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของ
ประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และท่ัวถึงเพียงใด โดยในประเทศท่ีมีการพัฒนาทาง
การเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม แต่สำหรับประเทศไทย

 
๑๙นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง, (เชียงใหม่:  

สิริลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๗-๑๘. 
๒๐เสรี พงศ์พิศ, การมีส่วนร่วมของประชาชน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http:// www.phongphit 

Com [๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒].   

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


๒๐ 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้ผลของการประชามติมีท้ังแบบท่ีมีข้อยุติโดยเสียงข้างมาก และแบบ
ท่ีเป็นเพียงการให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี ซึ่งไม่มีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด 

๒.๑.๔ ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ลักษณะพื้นฐานท่ีสำคัญของการมีส่วนร่วม คือ  
๑) เป็นการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่ทุกด้านของชีวิตของประชาชน และ

ชุมชน (Inclusiveness)  
๒) เป็นการมีส่วนร่วมเพื่อความเท่าเทียมกัน (Equity) ของปัจเจกชนและกลุ่มคนในการ 

มีส่วนให้(Give) และมีส่วนได้รับประโยชน์ (Take) จากการกระจายทรัพยากรสาธารณะ  
๓) เป็นการมีส่วนร่วมท่ีทำให้เกิดความเป็นธรรม (Justice) แก่ปัจเจกชนและกลุ่มคนทีมี

สถานภาพแตกต่างกันได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ในลักษณะของการแบ่งปัน เกื้อกูลกัน อุ้มชูกัน และเรียนรู้
ร่วมกัน๒๑ 

การมีสวนรวมทางการเมือง โดยความหมายท่ีเป็นรูปธรรม หมายถึงการแสดงออกซึ่งการ
กระทําทางการเมือง ซึ่งมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญ ได้แก ่

๑. การกําหนดตัวผู้ปกครอง การแสดงออกซึ่งการมีสวนรวมในทางการเมืองท่ีสําคัญท่ีสุด
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยคือ การแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย ดังนั้น 
การท่ีประชาชนปรากฏตัวแสดงตนในการใชสิทธิเลือกต้ัง หรือถอดถอนผู้นําทางการเมืองจึงเป็นการ
แสดงออกในฐานะท่ีเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยท่ีแท้จริง      

๒. การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาล การมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีสําคัญอีกประการ
หนึ่งในระบอบประชาธิปไตย คือการมีส่วนร่วมในการผลักดันการตัดสินใจท่ีสําคัญของรัฐบาลในสังคม
ประชาธิปไตย โดยท่ัวไปจะมีลักษณะเป็นสังคมพหุ (Pluralist Society) กลาวคือเป็นสังคมท่ีประกอบ
ไปด้วยกลุ่มหลากหลายทางสังคม อาทิ ชมรม สมาคม กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ กลุ่ม
เหลานี้มักมีวัตถุประสงค์เฉพาะของกลุ่ม การเคล่ือนไหวต่างๆ ของกลุ่มอาจเป็นไปเพื่อการรักษา
ผลประโยชน์ของตน (ในกรณีของกลุ่มผลประโยชน์) หรืออาจเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม เช่นกลุ่มอนุรักษธรรมชาติเป็นต้น และอาจมีผลเกี่ยวพันกับการผลักดันการตัดสินใจของ
รัฐบาลเพื่อตอบสนองเป้าหมายของกลุม  

๓. การวิพากษวิจารณรัฐบาล ในสังคมประชาธิปไตยถือวาประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพใน
การท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์การกระทําของรัฐบาลได้ท้ังในทางสนับสนุนและคัดค้าน อาจกระทําโดยการ
เขียน การพูด และการโฆษณาเผยแพรท้ังปวง การแสดงออกของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มอิทธิพลและ
กลุ่มผลประโยชน์ด้วย การวิพากษ์วิจารณ์การกระทําของรัฐบาลท้ังในเรื่องนโยบายและการ

 
๒๑ชาติชาย ณ เชียงใหม่, การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินที่สุด, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

พระปกเกล้า, ๒๕๔๕), หน้า ๕๙.    



๒๑ 

บริหารงาน ถือเป็นการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีความสำคัญเป็น
อย่างยิ่ง 

๔. การชุมนุมเคล่ือนไหวทางการเมือง ในสังคมประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิและ
เสรีภาพท่ีจะชุมนุมและเคล่ือนไหวทางการเมืองได้ ท้ังในทางสนับสนุนและคัดค้านการกระทําของ
รัฐบาล๒๒   

ลักษณะของการมีสวนรวมมีหลายระดับต้ังแต่สมาชิกจนถึงการเป็นผู้นํา ดังนี้     
๑. เป็นสมาชิก  
๒. เป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุม 
๓. เป็นสมาชิกผู้บริจาคเงิน 
๔. เป็นกรรมการ 
๕. เป็นประธานกรรมการ 
๖. สมาชิกผู้นั้นทําอะไรระหว่างประชุม 
๗. สมาชิกผู้นั้นเล่นบทอะไรในท่ีประชุม๒๓ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องเข้าร่วมในขั้นตอนต่างๆ คือ 
๑. การมีสวนรวมในการค้นปัญหาและสาเหตุของประชาชน เนื่องมาจากเหตุผลพื้นฐาน 

คือชาวชนบทประสบปัญหาย่อมรู้ปัญหาของตนเองได้มากท่ีสุด  
๒. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการ กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นผู้ท่ีเลือก 

แนวทางในการพัฒนาควรเป็นประชาชนในชุมชนนั้นเอง ไม่ใช่บุคคลภายนอกเพื่อให้เหมาะสม
สอดคล้องกับทรัพยากรกับศักยภาพในการพัฒนาชุมชนนั้น  

๓. การมีส่วนร่วมในการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแรงงาน การร่วมแรงในการ
ประกอบกิจกรรมจัดทําให้ประชาชนมีความผูกพันกันมากขึ้นและก่อให้เกิดความรู้สึกรวมกันในการ
เป็นเจ้าของกิจกรรม และผลงานท่ีปรากฏซึ่งจะสงผลให้ประชาชนบํารุงรักษาให้ดํารงอยางสมบูรณ์
และมีประโยชน์ยืนยาว๒๔ 

 

 
๒๒ประมวลศิลป์ โภคสวัสด์ิ, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร เขต ๑ จังหวัดมุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๒) หน้า ๑๕-๑๖. 

๒๓นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, กลวิธีแนวทางวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา
ชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ศักด์ิโสภณการพิมพ์, ๒๕๓๗), หน้า ๑๘๙ 

๒๔อคิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา , (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์การศึกษา
นโยบายสาธารณสุข, ๒๕๔๗), หน้า ๒๘.   



๒๒ 

ชุมชนต้องมีส่วนร่วมใน ๔ ขั้นตอน คือ  
๑. การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายใน

ชุมชน ร่วมตัดสินใจกำหนดความต้องการและร่วมลำดับความสำคัญของความต้องการ  
๒. การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการแนวทางการดำเนินงาน

รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรท่ีจะใช้ในโครงการ  
๓. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดำเนินโครงการ ทำประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยร่วม 

ช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน  
๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพื่อให้รู้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้หรือไม่  โดยสามารถกำหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่อง  หรือ
ประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได้๒๕ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีข้ันตอนการมส่ีวนร่วม ดังนี ้
๑. การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการกำหนดเป้าหมายกลวิธี ทรัพยากรท่ีต้องใช้  

ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
๒. การดำเนินงาน  
๓. การใช้บริการจากโครงการ 
๔. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์๒๖ 

จำแนกลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น ๑๒ รูปแบบ 
๑) การเลือกต้ัง (Voting) การเลือกต้ังเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีเห็นได้เด่นชัดท่ีสุด 

สามารถท่ีจะแสดงให้ เห็นถึงแรงสนับสนุนจากประชาชน หรือกดดันให้รัฐบาลปรับนโยบาย  
เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนอีกครั้ง แต่ระหว่างประชาชนและผู้นำนั้นจะมีการส่ือสารกันน้อยมาก จึงไม่
ปรากฏชัดเจนซึ่งความนิยมของประชาชนและแรงกดดันท่ีมีต่อผู้สมัคร จะเป็นผลทำให้ผู้สมัครแต่ละ
คนได้รับการคัดเลือกและจะเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญในการควบคุมการทำงานของรัฐบาล 

๒) การรณรงค์การเลือกต้ัง (Campaign Activity) การรณรงค์การเลือกต้ังเป็นส่วนหนึ่ง
ในกระบวนการการเลือกต้ัง ซึ่งจะเป็นการแสดงออกอย่างเด่นชัดของประชาชนว่านิยมหรือช่ืนชอบ
ผู้สมัครคนใดมากกว่าคนอื่นๆ และเป็นกิจกรรมท่ีมีความสลับซับซ้อนมากกว่าการไปเลือกต้ัง  
เพราะการจะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในลักษณะของความพึงพอใจ และจะทำให้ประชาชนได้เข้า
ไปใกล้ชิดกับผู้สมัครรับเลือกตั้งได้มากขึ้น 

 
๒๕อภิญญา กังสนารักษ์, รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองค์กรที่มีประสิทธิผลระดับคณะของ

สถาบันอุดมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๔.   
๒๖Fornaroff, A. Community Involvement in Health System for Primary Health Care, 

(Geneva: World Health Organization, 1980), p. 104.  



๒๓ 

๓) การติดต่อในฐานะพลเมือง (Citizen-Initiated Contacts) ในการศึกษาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยท่ัวๆ ไปมักจะมุ่งไปกิจกรรมในกระบวนการเลือกต้ังเท่านั้น แต่หลังจากเสร็จส้ิน
กิจกรรมการเลือกต้ัง ก็จะพบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเราสามารถท่ีจะพิจารณาได้จาก
กิจกรรมบางอย่างท่ีแตกต่างออกจากกิจกรรมในการเลือกต้ัง นั้นคือการท่ีเข้าไปติดต่อกับหน่วยงาน
ของรัฐโดยนำเรื่องราวต่างๆ ท่ีเห็นว่าน่าสนใจหรือควรปรับปรุงเข้าสู่วาระการประชุม ถือเป็นการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งเรียกว่าการติดต่อในฐานะพลเมืองโดยอาจจะแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ 

๔) การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร (Cooperative Activity) เป็นกิจกรรมท่ี
ประชาชนเข้าไปรวมกันเป็นกลุ่ม หรือ องค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมและทางการเมือง คล้ายกับ
การติดต่อในฐานะพลเมือง แต่จะแตกต่างท่ีเป็นการรวมกลุ่ม โดยท่ีกลุ่มอาจจะเริ่มจากคนเพียงไม่กี่
คน แต่ภายหลังก็จะมีคนอื่น ๆ ท่ีเห็นด้วยเข้ามาร่วมกลุ่ม ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจากการตระหนักถึงท่ี
เกิดขึ้น ลักษณะการดำเนินงานของกลุ่มอาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ กิจกรรมการ
รวมกลุ่มถือเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีเห็นได้ชัดเจน จะมีพลังและมีผลมากกว่าการท่ีบุคคลเพียงคน
เดียวท่ีจะเข้าไปติดต่อ ซึ่งสามารถท่ีจะแสดงความต้องการหรือความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีจะมี
อิทธิพลต่อรัฐได้มากยิ่งขึ้น 

๕) การลอบบี้ (Lobbying) หมายถึงการท่ีบุคคลพยายามติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
ผู้นำทางการเมือง โดยหาทางท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายประเด็นเรื่องท่ีกระทบต่อ
ประชาชนจำนวนมาก จากความเป็นจริงจะเป็นลักษณะของกิจกรรมท่ีมุ่งจะก่อให้เกิดแรงสนับสนุน
หรือต่อต้านพระราชบัญญัติหรือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

๖) การประท้วง (Protest) มีลักษณะใกล้เคียงกับท่ี Huntington เรียกว่าการใช้ความ
รุนแรง (Violence) ซึ่งเป็นความพยายามท่ีจะสร้างผลกระทบต่อการตัดสินนโยบายของรัฐบาลโดย
การทำร้ายร่างกายหรือทรัพย์สิน 

๗) การเข้ามีส่วนร่วมในบทบาทของผู้ส่ือข่าวทางการเมือง (Communicator) หมายถึง 
การท่ีบุคคลจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ส่งจดหมายแสดงความสนับสนุนต่อผู้นำ
ทางการเมืองในการดำเนินการท่ีเห็นว่าถูกต้อง หรือส่งคำประท้วงต่อการดำเนินงานท่ีเห็นว่าไม่ดี 
รวมถึงการเข้าพูดคุยถกเถียงปัญหาทางการเมือง การให้ข่าวสารทางการเมืองแก่เพื่อนบ้านอีกท้ังการ
แสดงความคิดเห็นของตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐบาล เขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นไปยังหนังสือพิมพ์ 
และส่ือมวลชนต่าง ๆ 

๘) การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยผ่านกลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง กลุ่มใดๆ ซึ่งต้องการ
ประโยชน์เฉพาะอย่างประสงค์ท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของตนไว้ หรือต้องการท่ีจะขยายผลประโยชน์ท่ี
มีอยู่แล้วให้กว้างขวาง ต้องการท่ีจะหาหลักประกันให้กับผลประโยชน์ของตน หรือประสงค์ให้มีการ
สนับสนุนเพิ่มพูนผลประโยชน์ของตนให้มากมายข้ึน 



๒๔ 

๙) การแสดงประชามติ (Referendum) เป็นการให้ประชาชนเข้าร่วมในการพิจารณาและ
ตัดสินใจท่ีจะรับหรือไม่รับกฎหมายท่ีจะออกมามีผลบังคับใช้แก่ตน โดยท่ีกฎหมายเหล่านั้นผ่านการ
พิจารณาของสภาในขั้นต้นมาแล้ว ประชามติอาจะมีท้ังแบบบังคับให้ประชาชนต้องแสดงประชามติ 
และไม่บังคับต้องให้แสดงประชามติก็ได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นว่ามากน้อยเพียงใด 

๑๐) การริเริ่มให้เสนอกฎหมาย (Intiative) ได้แก่การชุมนุมของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพื่อทำ
คำร้องเสนอกฎหมาย และลงมติในบัตรเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ประชาชนได้ผ่านกฎหมาย
บางอย่างโดยไม่ต้องฟังความคิดเห็นของสภา  

๑๑) การเลือกออก (Recall) หมายถึง การให้อำนาจประชาชนในการถอดถอนเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายบริหาร หรือรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง เมื่อเห็นว่าผู้นั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนหรือปฏิบัติตนไม่สมควร 

๑๒) การร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ (Plebiscite) เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจปัญหา๒๗ 

สรุปว่า การท่ีมนุษย์จะแสดงพฤติกรรมออกมาหรือกระทำส่ิงใดส่ิงหนึ่งออกมานั้นเกิดจาก
ความต้องการของมนุษย์ วัฒนธรรมประเพณีระบบของสังคมและแรงจงใจต่างๆ นั้นเอง ส่วนการท่ี
ประชาชนจะเขามามีส่วนร่วมในการพัฒนานั้นย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไข หรือปัจจัยหลายประการท่ีแต่ละ
คนมีแตกต่างกัน เช่นเงื่อนไขหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และทางด้านส่วนบุคคลเป็นต้น ซึ่งมีส่วน
ในการกำหนดความสำเร็จและความเป็นไปได้ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน  
ตารางที่ ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามแนวความคิดของนักวิชาการหรือ
แหล่งข้อมูล 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เอนก เหล่าธรรมทัศน์  
(๒๕๔๕, หน้า ๒๘) 

การร่วมคิดร่วมทำ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา
ช่วยงานสาธารณะ 

อาจหาร ศิริพูล 
(๒๕๔๖, หน้า ๑) 

การเคล่ืยนย้ายอำนาจรัฐสู่ประชาชน โดยส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพและพลังอำนาจของประชาชนให้เป็นตัวหลักในการ
แก้ไขปัญหา 

จันทรา สุทธจารี 
(๒๕๔๘, หน้า ๑) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองตามสิทธิที่ระบบ
การเมืองและกฏหมายกำหนดไว้ 

 
๒๗ไน และเวอร์บา อ้างถึงใน รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์, “ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโครงสร้างอำนาจการ

บริหารส่วนท้องถ่ิน: ศึกษากรณีเทศบาลนครเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐). หน้า ๓๗-๓๙. 



๒๕ 

ตารางที่ ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามแนวความคิดของนักวิชาการหรือ
แหล่งข้อมูล (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๔)  

การท่ีประชาชนมารวมตัวกันด้วยความสมัครใจเพื่อ
สนับสนุนกดดันเรียกร้องและตรวจสอบภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สมศักดิ ์คงเท่ียง 
(๒๕๔๓, หน้า ๒๙๘) 

การกระจายอำนาจของการวางแผนจากส่วนกลางไปเป็น
การวางแผนจากส่วนภูมิภาค 

Davis Keith 
(1972, p 15) 

การรวมตัวกันของประชาชนระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล 
และชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมท้ังเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ์ 
(๒๕๔๘, หน้า ๒๘) 

๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

Nei. Norman 
(1975, pp. 9-11) 

๑. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
๒. กิจกรรมการรณรงค์หาเสียง 
๓. การติดต่อขั้นต้นของประชาชน 
๔. กิจกรรมท่ีร่วมมือกัน 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๐๔) 

๑. การเข้าร่วมโดยตรงหรือการมีส่วนร่วมระดับสูง 
๒. การเข้าร่วมทางการเมืองระดับกลาง 
๓. การเข้าร่วมทางการเมืองในระดับต่ำ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(ออนไลน์, ๒๕๖๒) 

๑. การให้ข้อมูลข่าวสาร 
๒. การรับฟังความคิดเห็น 
๓. การเกี่ยวข้อง 
๔. ความร่วมมือ 

ประมวลศิลป์ โภคสวัสด์ิ 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๕-๑๖) 

๑. การกําหนดตัวผู้ปกครอง 
๒. การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาล 
๓. การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล 
๔. การชุมนุมเคล่ือนไหวทางการเมือง 

 



๒๖ 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
การออกเสียงเลือกต้ังในประเทศไทยเดิมถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลตลอดมา อีกท้ังในทาง

กฏหมายเกี่ยวกับการเลือกต้ังก็ไม่เคยบัญญัติถึงการบังคับให้บุคคลใดต้องไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ท้ังนี้ถือว่า
เป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือปัจเจกชนนิยม และถือว่าเป็นเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามพระราชบัญญัติการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พุทธศักราช ๒๕๒๒ มาตรา ๙ ซึ่งกำหนดให้การออกเสียงเลือกต้ัง
เป็นสิทธิส่วนบุคคลนั้นก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมา โดยเฉพาะการไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังของประชาชน
จำนวนมาก จนทำให้มี ผู้ คิดระบบการบัง คับให้ ไปออกเสียงเลือกต้ังมาใช้ในประเทศไทย  
และแนวความคิดนี้ได้บรรลุผลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หมวด ๔ 
เรื่องหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย กำหนดให้บุคคลไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในเวลาต่อมา 

ความเป็นมาของสิทธิการเลือกตั้งและการออกเสียงเลือกต้ัง ได้มีแนวคิดและวิวัฒนาการ
ต่อเนื่องกันมาควบคู่กันไปกับความเปล่ียนแปลงของสังคม จนกระท่ังในสังคมประชาธิปไตยปัจจุบัน
ของประเทศต่างๆ ได้ยึดถือทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ ๒ ทฤษฎี ดังนี้ 

๑. ทฤษฎีว่าด้วยการออกเสียงเลือกต้ัง เป็นสิทธิพื้นฐานอยู่บนหลักการท่ีว่าอำนาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน (The Sovereignty Of The People) ซึ่งคิดค้นโดยนักปราชญ์คนสำคัญคือ 
รุสโซ ได้เรียบเรียงวรรณกรรมสำคัญเรื่องหนึ่งช่ือ “Le Contral Sosial” ซึ่งมีสาระสำคัญว่า อำนาจ
อธิปไตยอยู่ในตัวมนุษย์ทุกรูปทุกนาม เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่าจนเกิดเป็นสังคม มนุษย์ก็ได้
ทำสัญญาหรือก่อพันธะผูกพันกันโดยชัดแจ้งหรือปริยายว่า จะมอบอำนาจท่ีตนมีอยู่ให้แก่สังคมร่วมกัน 
สัญญานี้รุสโซเรียกว่า “สัญญาประชาคม” ท้ังนี้รุสโซและนักคิดในศตวรรษท่ี ๑๗ มีแนวความคิดใน
การตัดค้านอำนาจเด็จขาดของกษัตริย์ รุสโซ จึงเช่ือว่าสังคมเกิดขึ้นเพราะประชาชนในสังคมสมัครใจ
สละธรรมชาติอันเสรีของตน เพื่อมาทำสัญญาประชาคมขึ้น สังคมจึงเกิดจากสัญญามิใช้การข่มขู่บังคับ 
ดังนั้นประชาชนทุกคนจึงมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสังคมหรืออำนาจอธิปไตย มิใช้พระเจ้าหรือกษัตริย์
ตามทฤษฎีนี้สังคมอาจมอบอำนาจให้ใครเป็นผู้แทนและใช้อำนาจนี้ก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
ของสมาชิกในสังคม๒๘ 

๒. ทฤษฎีว่าด้วยการออกเสียงเลือกต้ังเป็นหน้าท่ี ทฤษฎีนี้มีพื้นฐานอยู่บนหลักการท่ีว่า
อำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ (The National Sovereignty) ประชาชนหลายคนรวมตัวกันก็ย่อมเป็น
ชาติ และเมื่อรุสโซพูดถึงการทำสัญญาประชาคมก็มีการตีความว่า สัญญาประชาคมของรุสโซ ไม่ได้
นำไปสู่ข้อสรุปว่า อำนาจอธิปไตยของปวงชนแต่ละคน แต่หากนำไปสู่ข้อสรุปท่ีว่าอำนาจอธิปไตยเป็น

 
๒๘วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ , พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : แสวงสุทธิการพิมพ์ , 

๒๕๓๐), หน้า ๒๑๘-๒๑๙. 



๒๗ 

ของประชาคมหรือของชาติ ดังนั้นในขณะท่ีทฤษฎีอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแพร่หลายอยู่นั้น 
อำนาจอธิปไตยเป็นของชาติก็แพร่หลายเช่นกัน เหตผลท่ีว่าชาติเป็นสภาพความเป็นจริงท่ีอยู่เหลือ
ประชาชน อำนาจอธิปไตยของชาติก็เป็นท่ียอมรับของนักปฏิวัติฝรั่งเศสในขณะนั้น๒๙ 

มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการเลือกตั้งไว้หลากหลายดังนี้ 
การท่ีบุคคลใดเลือกตั้งบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลจำนวนหนึ่งจากบุคคลหลายๆ คน หรือเลือก

บัญชีรายช่ือผู้เข้าสมัครรับเลือกต้ังบัญชีหนึ่ง  หรือบัญชีจำนวนหนึ่งจากบัญชีรายช่ือหลายๆ บัญชี
เพื่อให้ไปทำหน้าท่ีหรือกระทำการอันหนึ่งอันใดแทนตน๓๐ 

การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นของตน
โดยอิสระว่า จะเลือกผู้ใดเป็นผู้แทนของตนเองเข้าไปใช้อำนาจอธิปไตยบริหารกิจการของประเทศ ผู้ท่ี
จะได้รับการเลือกตั้งนั้น จะเป็นผู้สมัครใดเสนอตัวเข้ามาให้ประชาชนเลือก และผู้ท่ีได้รับเลือกตั้งด้วย
คะแนนเสียงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้แทนของประชาชนท้ังหมด มีสิทธิตามท่ีได้
มอบหมายจากประชาชนให้เข้าร่วมเป็นคณะบุคคลดำเนินการบริหารและปกครองประเทศ๓๑ 

การเลือกต้ัง เป็นกิจกรรมท่ีประชาชนแสวงหาทางเลือกในการปกครองและบําบัดความ
ต้องการของตนเอง เป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยได้มีส่วนร่วม
ทางการเมืองอันเป็นกลไกท่ีแสดงออกซึ่งเจตจํานงค์ของประชาชน ท่ีเรียกร้องหรือสนับสนุนให้มีการ
กระทําหรือละเว้นการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมือง หรือการตัดสินใจในนโยบาย
สาธารณะ ท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยประชาชนท่ัวไปเลือกผู้แทนหรือพรรคการเมืองท่ีมี
อุดมการณ์ นโยบายและวิสัยทัศน์ท่ีสอดคลองกับตน ด้วยความคาดหวังว่าผู้แทนหรือพรรคการเมืองท่ี
ตนเลือกให้ไปใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนนั้น จะนําอุดมการณ์และนโยบายไปเป็นแนวนโยบายในการ
บริหารประเทศ และทําหนาท่ีพิทักษผลประโยชน์ของตนเอง การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการแสวงหา
ทางเลือกในการเมืองการปกครองของประชาชนนั่นเอง๓๒ 

การเลือกตั้ง คือ การแขงขันทางอํานาจเพื่อเขาไปสูอํานาจและการใชอํานาจทางการเมือง 
โดยอาศัยกลไกกระบวนการของการเลือกต้ังเป็นเครื่องมือในการใช้หลักประกัน เพื่อใหการเลือกต้ัง

 
๒๙โภคิน พลกุล, ปัญหาและข้อคิดบางเรื่องจากรัฐธรรมนูญไทย, (กรุงเทมหานคร: ศูนย์การพิมพ์ 

พลาชัย, ๒๕๒๙), หน้า ๑๒. 
๓๐วิสุทธ์ิ โพธิแท่น, ประชาธิปไตย: แนวความคิดและตัวแบบประเทศประชาธิปไตยในอุดมคติ , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๔), หน้า ๑๙-๒๕. 
๓๑พิมลจรรย์ นามวัฒน์, “การเลือกต้ัง”, เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการ 

ทางการเมือง, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หน้า ๙๐–๑๐๐. 
๓๒ธีรภัทร เสรีรังสรรค์, การประเมิณผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: คณะกรรมการ  

การเลือกต้ัง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘), หน้า ๗. 



๒๘ 

เป็นการแขงขันเขาสู่อํานาจอยางสุจริตเท่ียงธรรม โดยคาดหวังหรือผลลัพธจากการเลือกตั้งวาสามารถ
สะท้อนถึงเจตนารมณ์ท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด๓๓ 

การเลือกต้ัง คือจุดเริ่มตนของกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการ
ประชาธิปไตยอื่นๆ ไม่ว่าการเลือกรัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร การออกกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ การเลือกต้ังเป็นวิธีการหนึ่งท่ีทําให้คนสวนใหญ่ของประเทศได้มีส่วนร่วมใน
การปกครองประเทศ เป็นการมอบอํานาจอธิปไตยของราษฎรแตละคนให้ผูแทนของตน นําไปใช้ใน
การปกครองประเทศ เนื่องจากเราไม่สามารถให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศได้
จึงคิดค้นวิธีการขึ้นมาเรียกว่า การเลือกตั้ง๓๔ 

การเลือกต้ัง คือกิจกรรมทางการเมืองท่ีประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ได้มีส่วน
ร่วมทางการเมือง (Participation) อันเป็นกลไกท่ีแสดงออกซึ่งเจตจำนงค์ของประชาชนท่ีเรียกร้อง
หรือสนับสนุนให้มีการกระทํา หรือการละเว้นการกระทําอย่างใดอยางหนึ่งในทางการเมืองหรือ
ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ ท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยประชาชนท่ัวไปเลือกผู้แทนหรือ
พรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์ นโยบาย และวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับตน ด้วยความคาดหวังว่าผู้แทน
หรือพรรคการเมืองท่ีตนเลือกให้ไปใช้อํานาจอธิปไตยแทนตนนั้น จะนําอุดมการณ์และนโยบายในการ
บริหารประเทศและทําหน้าท่ีพิทักษผลประโยชน์ของตนเอง การเลือกต้ังจึงเป็นกระบวนการแสวงหา
ทางเลือกในการเมืองปกครองของประชาชนนั่นเอง๓๕ 

การใช้สิทธิเลือกต้ัง หมายถึง การแสดงออกซึ่งเจตจำนงค์ของประชาชนในทางการเมือง 
หรือตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ ท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยประชาชนท่ัวไปเลือกผู้แทนหรือ
พรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์ หรือนโยบายวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับตน ด้วยความคาดหวังว่าผู้แทน
หรือพรรคการเมืองท่ีตนเลือกให้ไปใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนนั้น จะนำอุดมการณ์และนโยบายในการ
บริหารประเทศ และทำหน้าท่ีพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง การใช้สิทธิเลือกต้ังจึงเป็นกระบวนการ
ใช้สิทธิทางการเมืองการปกครองของประชชนนั่นเอง๓๖ 

จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังท่ีสังกัดใน
กลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เท่ากับว่าประชาชนได้มอบอํานาจอธิปไตย

 
๓๓เชาวณะ ไตรมาส, การเลือกต้ังแบบใหม่: ทําไมคนไทยตองไปเลือกต้ัง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
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การศึกษา, ๒๕๔๔), หน้า ๓๑. 
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๒๙ 

ของตนให้ผู้ท่ีตนเลือกและให้ความชอบธรรมแก่ผู้ท่ีตนเลือกไปใช้อำนาจการปกครองได้ในห้วงเวลาท่ี
กำหนดไว้ การเลือกต้ังมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับสิทธิ ซึ่งสิทธิเป็นแนวความคิดท่ีสำคัญในทาง
รัฐศาสตร์ กล่าวคือมนุษย์เกิดมาย่อมมีสิทธิตามธรรมชาติติดตัวมาด้วย สิทธิตามธรรมชาติท่ีสำคัญ
ประการหนึ่งคือสิทธิท่ีได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิท่ีจะแสวงหาความสะดวกสบาย 
หรือสิทธิที่จะดำรงชีวิตอยู่ตามสมควรแก่อัตภาพ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายพื้นฐานนี้ มนุษย์จึงสละสิทธิ
ตามธรรมชาติบางประการคือสิทธิที่จะทำการใดๆ ได้ตามอำเภอใจและยอมอยู่ภายใต้รัฐบาลหรือการ
ปกครองท่ีตนได้ตัดสินใจเลือกแล้ว ดังนั้นสิทธิในการเลือกรัฐบาลผู้ปกครองจึงเป็นสิทธิตามธรรมชาติท่ี
ติดตัวบุคคลมา การใช้สิทธิ์เลือกต้ังเป็นเจตจำนงของประชาชนท่ีได้ให้มาซึ่งรัฐบาลท่ีชอบธรรม  
การเลือกตั้งจึงมีความหมายและถือว่าเป็นพื้นฐานท่ีมาของความชอบธรรม ในอำนาจของรัฐบาลและ
ผู้ปกครองนั้นจะต้องมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ีได้รับการยอมรับเป็นสากลดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 

ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตย และการท่ีจะหาตัวแทนขึ้นมาปกครองใน
ระดับต่างๆ ต้องมีการเลือกตัวแทนขึ้นมาปกครอง การได้มาซึ่งตัวแทนนั้นจะต้องผ่านการเลือกต้ัง  
แต่การเลือกต้ังแต่ละครั้งประชาชนบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือเพิกเฉย
ต่อหน้าท่ีการเลือกตั้ง จึงได้มีความจำเป็นในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังทุกระดับการเลือกต้ัง เพื่อให้
ประชาชนท่ีขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือเพิกเฉยต่อการเลือกต้ังหันกลับมาสนใจในการสรรหา
ตัวแทนของตน เพื่อทำหน้าท่ีในการบริหารราชการบ้านเมือง จึงต้องเกิดการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้ประชาชนมาเลือกต้ังให้มีจำนวนมาก เพื่อให้ได้ตัวแทนท่ีดีมาบริหารส่วนงานต่างๆ หรือท่ีเรียกว่า
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้กล่าวการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งไว้ดังต่อไปนี้ 

การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง หมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แนวคิดท่ีผู้รณรงค์
เลือกต้ังต้องการไปสู่เป้าหมายของการรับรู้ หรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ท้ังนี้การ
รณรงค์เป็นการดำเนินการท่ีต้องกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการไว้อย่างชัดเจน และควรรวมถึงการประเมินผลการรณรงค์ด้วยว่าบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้
หรือไม่๓๗ 

การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง หมายถึงการดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือ
ในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อท่ีจะนำไปสู่การสร้างค่านิยม ทัศนคติ ความคิดเห็น ความเช่ือ
ท่ีจะนำไปสู่พฤติกรรมท่ีปรารถนา สร้างให้พฤติกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่ งของวัฒนธรรมท่ีดีงาม  

 
๓๗สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, สถิติข้อมูลการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, ๒๕๕๑), หน้า ๑๐. 



๓๐ 

เพื่อการพัฒนาสังคมและยังเป็นการสร้างการยอมรับการพัฒนาท่ีดีงามของสังคมท่ีอาจจะแตกต่างไป
จากวิถีชีวิตด้ังเดิมท่ีเคยเป็นมา เพื่อเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตด้ังเดิมให้เป็นวิถีชีวิตใหม่ท่ีดีกว่าเดิม๓๘ 

การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง หมายถึงกระบวนการส่ือสารท่ีผู้ส่งสารมีความพยายามและ
เจตนาส่งสาร เพื่อให้ผู้รับสารมีการเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีได้กำหนด โดยผู้
กำหนดการส่ือสารหรือผู้ส่งสารเป็นศัพท์ท่ีมาจากทางทหาร การรณรงค์สร้างกำลังเพื่ออุดมการณ์ท่ีทำ
ให้คนท้ังหลายให้เกิดพลังอะไรซักอย่าง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หมายถึงกิจกรรมการส่ือสารเพื่อ
โน้มน้าวใจ โดยมีการกำหนดชุดกิจกรรมการส่ือสารและวางแผนไว้ล่วงหน้า รวมถึงการกระทำหมด
เวลาครอบคลุมในการแพร่กระจายข่าวสาร โดยผ่านส่ือจำนวนหนึ่งนะเวลาท่ีใดจะให้สารเข้าถึง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด หรือคุ้มค่ามากท่ีสุดต่อความพยายามลงทุนลงแรงนั้น๓๙ 

การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง คือการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ในปัจจุบันพรรค
การเมืองต่างๆ ได้นำกลยุทธ์และการส่ือสารมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เป็นเครื่องมือใน
การโน้มน้าวจิตใจให้ประชาชนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมนั้น  โดยเฉพาะในการรณรงค์หาเสียง
เลือกต้ัง พรรคการเมืองต่างๆ จะพยายามนำกลยุทธ์การส่ือสารมาใช้ เพื่อจูงใจประชาชนให้คอยตาม
ข้อเสนอของตน และเพื่อให้ผู้สมัครในสังกัดพรรคได้รับคะแนนเสียงสูงสุด หรือชนะการเลือกต้ังทำให้
ผู้สมัครในสังกัดพรรคได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากท่ีสุด ดังนั้นกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด 
เพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงมีความสัมพันธ์กับคะแนนเสียงของ
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมือง  
โดยพรรคการเมืองท่ีมีกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดท่ีสามารถทำให้ประชาชนได้ยินได้เห็น  และมี
ความคุ้นเคยกับนักการเมือง อันจะนำไปสู่ความไว้ใจความนิยมชมชอบและการให้การสนับสนุน  
พรรคการเมืองจะนำกลยุทธ์ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๑. ประเภทการส่ือสารมีความหลากหลายและขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
๒. ประชาชนมีเวลาในการรับส่ือน้อยลงและให้ความสนใจส่ือต่างประเภทกัน แต่ปริมาณ

ของการโฆษณามีมาก เช่นในช่วงของการเลือกตั้งทำให้ประชาชนเกิดความสับสน 
๓. การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนไม่ได้อยู่ ท่ี ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างเดียว  

แต่ประชาชนให้ความสนใจเรื่องอื่นๆ มาก เช่นจดหมาย การสัมมนา เคเบ้ิลทีวีเป็นต้น 
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๓๑ 

๔. การส่ือสารการตลาดเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง เป็นการนำเสนอข้อมูลท่ีจะโน้ม
น้าวจิตใจหรือจูงใจ และอาจถึงกับเป็นการโฆษณาชวนเช่ือให้ประชาชนตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ในสังกัดพรรคการเมืองของตน 

๕. ภาวการณ์แข่งขันทางการเมืองของแต่ละพรรคการเมืองทวีความรุนแรง และความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น๔๐ 

การรณรงค์หาเสียง คือความพยายามท่ีจะแจ้งบอกให้ทราบชักจูงและระดมความเป็น
ระบบ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า การหาเสียงเลือกต้ังเป็นส่วนหนึ่งท่ีควบคู่กับกระบวนการเลือกต้ังอย่าง
แยกจากกันไม่ออก ในส่วนของการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง ได้จำแนกการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง
ออกเป็น ๔ ประเภทคือ ประเภทแรก การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังท่ีจำแนกตามรูปแบบ ได้แก่การ
ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา เช่นการโน้มน้าวให้ข้อคิดเห็น ป้ายโฆษณาและใบปลิวเป็นต้น ประเภท
ท่ีสอง การรณรงค์หาเสียงเลือก ต้ังท่ีจำแนกตามส่ือ  ได้แก่ ส่ิ งพิ มพ์และส่ืออิ เล็กทรอนิก ส์   
เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์เป็นต้น ประเภทท่ีสาม การเงินหาเสียง
เลือกต้ังท่ีจำแนกตามบุคคล ได้แก่การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังด้วยตนเอง และการรณรงค์หาเสียง
เลือกต้ังโดยใช้ตัวแทน เช่น การปราศรัย เพื่อนฝูงพรรคพวก หัวคะแนนเป็นต้น และประเภทท่ีส่ี  
การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังท่ีจำแนกตามกฎหมาย ได้แก่การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย และการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังท่ีผิดกฎหมาย เช่น การปราศรัยนโยบายหาเสียง การใช้รถ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การเคาะประตูบ้าน การซื้อเสียง การแจกส่ิงของ การใช้อำนาจและอิทธิพล
ข่มขู่บังคับ๔๑ 

การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง ได้แบ่งออกเป็น ๒ หัวข้อใหญ่ๆ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และยุทธวิธีในการหาเสียงเลือกต้ัง ซึ่งการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง นับว่า
เป็นกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสำคัญ ในการทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับการเลือกตั้ง 
และเป็นการระดมการมีส่วนร่วมทางการเมือง และเป็นขั้นตอนในการนำเสนอนโยบายการบริหาร
ประเทศของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกต้ัง เพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย 
แสดงเจตนารมณ์ในทางการเมือง ซึ่งการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือเฉพาะ
ในช่วงของการเลือกต้ังก็ได้ ซึ่งโดยปกติในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายกฎระเบียบบังคับ หรือระเบยีบ

 
๔๐วัชรา ไชยสาร, ระบบการเลือกต้ังกับการเมืองไทย, หน้า ๔๙-๕๒. 
๔๑เพียงกมล มานะรัตน์, “การเลือกต้ังเป็นการศึกษากระบวนการรณรงค์หาเสียงในการเลือกต้ัง”, 

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๗), หน้า ๒๓-๓๔. 



๓๒ 

ปฏิบัติและกรอบทางสังคมเป็นตัวกำหนดวิธีการหาเสียง เงินทุนท่ีใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 
เพื่อเป็นการสร้างความยุติธรรมและความเสมอภาคให้เกิดข้ึนระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้ง๔๒ 

กล่าวโดยสรุป การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังเป็นกระบวนการหนึ่ง ท่ีมีความสำคัญในการทำ
ให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังได้รับการเลือกต้ัง โดยผ่านยุทธวิธีต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การเชิญชวน 
การจัดกิจกรรมเพื่ อเผยแพร่แนวคิดท่ี ผู้รณรงค์ เลือกต้ังต้องการไปสู่เป้าหมายของการรับรู้   
หรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  
เป็นการจัดองค์กรบริหารการหาเสียงและยุทธวิธีท่ีใช้ในการหาเสียง กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์หา
เสียงและช่วงเวลาการรณรงค์หาเสียง ตลอดจนการนำกลยุทธ์การส่ือสารมาใช้ในการดำเนินกิจการ
ทางการเมือง 

๒.๒.๒ ความหมายของการใช้สิทธิเลือกต้ัง 
ในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประเทศชาติไม่เสียผลประโยชน์และมีการพัฒนา

ไปข้างหน้าตามวิถีระบอบประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนต้องไปใช้สิทธิหรือไปลงคะแนนในการ
เลือกต้ังทุกครั้ง เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของตนเองและเป็นการไปใช้สิทธิและทำหน้าท่ีตาม
รัฐธรรมนูญอีกด้วย ได้มีนักวิชาการให้ความหมายในการใช้สิทธิไว้ดังต่อไปนี้ 

การใช้สิทธิเลือกต้ัง หมายถึงการแสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนในทางการเมือง 
หรือตัดสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยประชาชนท่ัวไปเลือกผู้แทนหรือ
พรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์นโยบาย และวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับตน โดยความคาดหวังว่าผู้แทน
หรือพรรคการเมืองท่ีตนเลือกให้ไปใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนนั้น จะนำอุดมการณ์และนโยบายในการ
บริหารประเทศ และทำหน้าท่ีพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง การใช้สิทธิเลือกต้ังจึงเป็นกระบวนการ
ใช้สิทธิทางการเมืองการปกครองของประชาชน นั้นเอง๔๓ 

การใช้สิทธิเลือกตั้ง หมายถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมที่สำคัญของการบริหารประเทศภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย แต่ส่ิงท่ีควรตระหนักคือ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ เลือกต้ังจำนวนมาก ไม่ได้
หมายความถึงความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ  หากแต่การใช้สิทธิ์ เลือกต้ังในรูปแบบ
ประชาธิปไตยท่ีแท้จริงต้องมีลักษณะดังนี้ 

๑. การใช้สิทธิโดยอิสระ คือการใช้สิทธิเลือกตั้งต้องเกิดจากความสมัครใจ ไม่ได้เกิดมาจาก
การบังคับ หรือข่มขู่ หรือสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

 
๔๒ตนุชา เรียงโพน, “การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่มน ศึกษากรณีเฉพาะการเลือกต้ัง 

เมื่อวันที่  ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๔๘ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑. 

๔๓วัชรา ไชยสาร, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑. 



๓๓ 

๒. การเลือกต้ังโดยลับ การออกเสียงต้องกระทำแต่เพียงลำพัง โดยไม่มีผู้อื่นอยู่ร่วมด้วย
หรือสามารถล่วงรู้ได้ว่าผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ผู้สมัครคนใดหรือออกเสียงอย่างไร การออกเสียงเลือกต้ังของ
บุคคลไม่สามารถประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปได้ 

๓. ความเสมอภาคในการเลือกตั้ง บุคคลแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้คนละ ๑ เสียงเท่านั้น 

๔. ความเป็นกลาง บุคคลท่ีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับในการเลือกต้ังทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างเท่ียงธรรมไม่ลำเอียงเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง๔๔ 

การใช้สิทธิเลือกต้ัง หมายถึงการท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีง่ายและชัดเจนท่ีสุด ถือเป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงของประชาชนในการใช้สิทธิ
คัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ามาทำหน้าท่ี และใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนท้ังในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ๔๕ 

กล่าวโดยสรุป การใช้สิทธิเลือกต้ัง หมายถึง กระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองในใช้
สิทธิของประชาชน หรือสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ท่ีประชาชนทุกคนพึงมี  
และสามารถใช้ได้อย่างอิสระ ถูกกฎหมายในการเลือกต้ัง โดยไม่ถูกจำกัดจากรัฐบาล โดยประชาชน
ท่ัวไปเลือกผู้แทนหรือพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์นโยบาย และวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับตน  
โดยความคาดหวังว่าผู้แทนหรือพรรคการเมืองท่ีตนเลือกให้ไปใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนนั้น จะนำ
อุดมการณ์และนโยบายในการบริหารประเทศ และทำหน้าท่ีพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 
มาตรา ๙๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง๔๖ 
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย

มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
(๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน

เลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งอยู่นอกเขตเลือกต้ังท่ีตนมี ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมี ช่ืออยู่ใน

ทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง หรือมีถิ่ นท่ีอยู่นอก
ราชอาณาจักร จะขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานท่ีและตาม

 
๔๔สำนักคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา, ความสำคัญของการติดตามตรวจสอบ

การเลือกต้ัง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www๒. Ccl.go.th [๑๖ กันยายน ๒๕๖๒]. 
๔๕สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, การใช้สิทธิเลือกต้ัง, (กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๕), หน้า ๑. 
๔๖รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, ราชกิจจานุเบกษา, (๖ เมษายน ๒๕๖๐): ๒๕. 

https://www2/


๓๔ 

วันเวลา วิธีการ และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจถูกจำกัดสิทธิบางประการตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกต้ัง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

(๑) เป็นภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
สรุปได้ว่า การใช้สิทธิเลือกต้ัง เป็นหน้าท่ีของประชาชนมีสัญชาติไทย และมีอายุต้ังแต่ ๑๘ 

ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ต้องไปใช้สิทธิเลือกต้ังตามท่ีระบุไว้ในรั ฐธรรมนูญ เพื่อท่ีจะรักษาผลประโยชน์  
หรือสิทธิของตนเอง และยังเป็นกลไกลสำคัญท่ีจะทำให้รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ตามหลักและตามวิถีท่ีกำหนดขึ้นมา 

๒.๒.๓ ความหมายของการติดตามตรวจสอบเลือกต้ัง 
ในการเลือกต้ังทุกครั้ง เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วต้องมีการตรวจสอบดูความเรียบร้อยของการ

เลือกต้ัง เพื่อให้การเลือกต้ังมีความสุจริต เท่ียงธรรมแก่ผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง เพราะการเลือกต้ังทุก
ครั้ง มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้แนวความคิดและความหมายของการตรวจสอบ
และติดตามผลการเลือกตั้งดังนี้ 

๑ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง และทำให้การเลือกต้ังสุจริตและเท่ียง
ธรรม ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง 

๒ เพื่อให้มีการสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง แจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง 
และการดำเนินงานของศูนย์การเลือกตั้ง 

๓ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งโดยเป็นสมาชิกหรืออาสาสมัคร
ขององค์การท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองให้ตรวจสอบการเลือกตั้ง 

๔ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดการเลือกต้ังในระดับต่างๆ เช่น
กรรมการประจำหน่วยเลือกต้ัง กรรมการนับคะแนน กรรมการการเลือกต้ังประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง๔๗ 

 
๔๗สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, รูปแบบของการมีส่วนร่วม, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง, ๒๕๕๕), หน้า ๑๕. 



๓๕ 

การติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง หมายถึงการท่ีประชาชนเข้าร่วมการรับฟังติดตาม
ตรวจสอบการทำงาน และพฤติกรรมของคณะกรรมการเลือกต้ัง เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นอย่างเท่ียง
ธรรมสุจริต และให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ตรวจสอบติดตามการทำงานของผู้ได้รับเลือกต้ังของ
ท้องถิ่น๔๘ 

การติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง หมายถึงการเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการรับฟัง 
ติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง การเฝ้าดูการนับคะแนนเลือกตั้ง การทำหน้าท่ีของผู้ได้รับการเลือกต้ัง 
รวมท้ังการทำงานและพฤติกรรมของผู้ได้รับการเลือกต้ัง และคณะกรรมการการเลือกต้ัง เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสมีความเช่ือมั่น มีความเท่ียงธรรมสุจริต และให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตรวจสอบ
ติดตามการทำงานของผู้ได้รับเลือกตั้งของท้องถิ่น๔๙ 

การติดตามผลการเลือกต้ัง หมายถึงกระบวนการดำเนินงานด้านการควบคุม เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของภารกิจการเลือกต้ัง หรือประเมินว่าภารกิจการเลือกต้ังสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้หรือไม่ โดยปกติจะต้องกำหนดดัชนีการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ว่าสถานการณ์ท่ีตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุหรือไม่บรรลุ เมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีท่ีกำหนดประโยชน์
ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบความก้าวหน้าหรือความล้าหลังของการดำเนินการ 
โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการดำเนินการใกล้ถึงเป้าหมายท่ีกำหนดแค่ไหนเพียงไร แล้วยังสามารถช่วยให้
วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัญหาเหตุแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทำให้เกิด
ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางเดินทางต่อไปได้๕๐ 

กล่าวโดยสรุป การติดตามผลการเลือกต้ังหรือการตรวจสอบการเลือกตั้ง หมายถึงการเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังและติดตามตรวจสอบการทำงาน หรือพฤติกรรมของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังว่าการเลือกต้ังมีความสุจริต เท่ียงธรรม แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังหรือไม่
เพราะการเลือกต้ังทุกครั้ง มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งหรือผู้ท่ีได้รับเลือกต้ังได้ทำหน้าท่ีของผู้ได้รับ
เลือกตั้งตามนโยบายท่ีให้ไว้หรือไม่ และติดตามความก้าวหน้าของภารกิจการเลือกต้ังหรือประเมิณว่า

 
๔๘มัลลิกา ฉิมพลี, “การมีส่วนร่วมการเลือกทางการเมืองท้องถ่ินของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๔), หน้า ๕. 

๔๙เอกราช วรรณพงศ์, “การมีส่วนร่วมการเลือกทางการเมืองท้องถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๔), หน้า ๓๘ 

๕๐วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ประชาธิปไตย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki 
[๑๖ กันยายน ๒๕๖๒]. 



๓๖ 

ภารกิจการเลือกต้ังสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้หรือไม่ และจะทำให้การเลือกต้ังสุจริตและ
เท่ียงธรรม 

๒.๒.๔ หลักเกณฑ์ในการเลือกต้ัง 
เพื่อให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องมีกฏเกณฑ์  ระเบียบ และข้อบังคับ

ต่างๆ และมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
หลักการเลือกต้ังโดยตรง การเลือกตั้งผู้แทนอาจเป็นการเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยทางอ้อม 

แต่อย่างไรก็ตามการเลือกต้ังผู้แทนราษฎรตามหลักประชาธิปไตย เรียกร้องให้ต้องเป็นการเลือกต้ัง
โดยตรง กล่าวคือระหว่างประชาชนผู้ออกเสียงเลือกต้ัง กับประชาชนผู้รับการเลือกต้ัง ตลอดจน
ระหว่างการลงคะแนนออกเสียงเลือกต้ังกับผลการนับคะแนนเสียงเลือกต้ัง จะต้องไม่มีบุคคลใดหรือ
การตัดสินใจใดๆ มาแทรกกลางหรือท่ีเรียกว่าปราศจากคนกลางนั่นเอง เนื่องจากการเลือกตั้งโดยตรง
นี้ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของประชาชน และเมื่อได้แสดงออกไปแล้วก็ไม่มีผู้ใด
อีกท่ีจะมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งได้อีก๕๑ 

หลักการเลือกตั้งโดยท่ัวไป หลักการนี้เป็นหลักการท่ีเห็นว่า โดยหลักแล้วประชาชนทุกคน
สามารถเข้าร่วมการเลือกตั้งได้ ท้ังนี้เนื่องจากแต่เดิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง อาจมี
การจำกัดหรือตัดบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม เช่นการสงวน
การมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังด้วยฐานะทางการเงิน หรือการชำระภาษี หรือการศึกษาเป็นต้น  
แต่อย่างไรก็ตาม หลักการเลือกต้ังโดยท่ัวไปนี้มิได้หมายความว่าจะไม่สามารถจำกัดขอบเขตเกี่ยวกับ
สิทธิในการเลือกต้ังได้เลย กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือสิทธิเลือกต้ังไม่เคยเป็นการเลือกต้ังโดยท่ัวไปอย่าง
แท้จริงเลย เพราะอย่างน้อยท่ีสุดเราก็เห็นได้ด้วยประสบการณ์ว่ามิใช่ว่าคนไทยทุกคนจะมีสิทธิ
เลือกต้ัง ท้ังนี้เนื่องจากการกำหนดอายุขั้นต่ำของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นต้น ด้วยเหตุนี้การ
จำกัดขอบเขตของสิทธิเลือกต้ังย่อมทำได้ตราบเท่าท่ียอมรับกันว่ามีเหตุผลเพียงพอไม่ขัดต่อหลักการ
เลือกตั้งโดยท่ัวไป 

หลักการเลือกต้ังโดยเสรี หมายถึงเป็นหลักท่ีประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังก็ดี 
ประชาชนผู้มีสิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังก็ดี สามารถแสดงออกซึ่งสิทธิของตน โดยปราศจากการใช้
กำลังบังคับ หรือความกดดันทางจิตใจ ตลอดจนการใช้อิทธิพลใดๆ ต่อการตัดสินใจในการออกเสียง
เลือกต้ัง หรือสมัครรับเลือกต้ัง การใช้อิทธิพลใดๆ ครอบงำการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง หรือผู้มี
สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง จนเห็นได้ชัดว่าขัดต่อหลักการเลือกตั้ง โดยเสรีแล้วย่อมเป็นส่ิงต้องห้ามไม่ว่าจะ
เป็นการกระทำของภาครัฐ หรือบรรดาเอกชนต่างๆ ก็ตาม 

 
๕๑เอกบุญ วงศ์สวัสดกิ์ล, การเลือกต้ัง: ดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตย , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/ewt_dl_link.php?nid=๑๓๕๓ [๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 

http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/ewt_dl_link.php?nid=1353


๓๗ 

หลักการเลือกต้ังโดยเสมอภาค เป็นหลักท่ีเรียกร้องให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และผู้มี
สิทธิสมัครรับเลือกต้ังมีความเท่าเทียมหรือเสมอภาคกันในการเลือกต้ัง ผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังคนหนึ่งจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าผู้มีสิทธิเลือกต้ัง หรือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังคนอื่น
ไม่ได้ ในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกต้ังคือการท่ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเท่ากัน  
และคะแนนเสียงทุกเสียงต้องมีน้ำหนักเท่ากัน เช่นเมื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังแล้ว ไม่ว่าจะยากจนหรือ
ร่ำรวย หรือมีกำเนิดอย่างไรก็มีสิทธิเท่าเทียมกัน ในส่วนของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง คือการเสมอ
ภาคกันในการแข่งขันการเลือกต้ัง เช่นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำหนด 
ก็ต้องเป็นผู้ท่ีสามารถลงสมัครรับเลือกต้ังได้ รวมถึงการท่ีรัฐจะต้องให้หลักประกันความเสมอภาค
เท่าท่ีจะทำได้ในการแข่งขันเลือกต้ังด้วย เช่นการแบ่งเขตเลือกต้ังหรือการกำหนดและควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน  

หลักเกณฑ์ของการเลือกตั้งสรุปได้ดังนี้ 
๑. หลักความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง (Freedom of Election) หมายถึงการให้ความ

เป็นอิสระต่อการออกเสียงเลือกต้ัง โดยมิได้ขู่บังคับให้การเลือกต้ังถูกบิดเบือนไปจากเจตจำนงค์อัน
แท้จริงของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

๒. หลักการเลือกต้ังตามกำหนดเวลา (Periodic Election) หมายความว่า การเลือกต้ัง
จะต้องมีกำหนดเวลาไว้แน่นอน เช่น กำหนดให้มีการเลือกตั้งปกติทุก ๔ ปีเป็นต้น 

๓. หลักการเลือกต้ังอย่างแท้จริง (Genuine Election) หมายถึง การเลือกต้ังได้เป็นไป
โดยบริสุทธิ รัฐบาลจะต้องถือเป็นหน้าท่ีสำคัญท่ีจะป้องกันไม่ให้มีการคดโกงในการเลือกตั้ง เกิดขึ้นโดย
การให้ราษฎรจัดการเลือกต้ังของตนเองให้มากท่ีสุด ท้ังเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านการเลือกต้ังได้  
เมื่อเห็นว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริง 

๔. หลักการออกเสียงท่ัวถึงท้ังชายหญิง (Universal Suffrage) หมายถึง การเปิดโอกาส
ให้มีการออกเสียงเลือกต้ังอย่างท่ัวถึงแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า เว้นแต่กรณีท่ีมีข้อจำกัดอันเป็นท่ี
รับรองกันท่ัวไป เช่น ไม่ให้สิทธิเลือกตั้งแก่เด็ก บุคคลวิกลจริตหรือมีจิตบกพร่อง เป็นต้น 

๕. หลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค (Equal Suffrage) หมายความว่า บุคคลท่ีมีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง มีสิทธิคนละหนึ่งเสียง และคะแนนเสียงทุกคะแนนมีน้ำหนักเท่ากัน 

๖. หลักการลงคะแนนลับ หมายถึงการออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนเป็นเอกสิทธิของผู้
เลือกต้ังโดยเด็ดขาด เอกสิทธินี้จะได้รับการปกป้องพิทักษ์ก็โดยการออกเสียงรับ โดยผู้ออกเสียงไม่
จำเป็นต้องบอกผู้อื่นว่าตนเองเลือกใคร ท้ังนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิปราศจากการข่มขู่
บีบค้ันจากอิทธิพลใดๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อเสรีภาพของผู้เลือกตั้ง๕๒ 

 
๕๒อ้างแล้ว, หน้า ๑๑. 



๓๘ 

สรุปได้ว่า การเลือกตั้งแต่ละครั้งจะต้องมีคุณสมบัติหรือหลักการสำคัญ การเลือกต้ังจึงมี
ความสำคัญต่อประชาชนในการแสดงเจตจำนงค์ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้วยการไปทำหน้าท่ีใช้
สิทธิของตัวเอง เลือกผู้แทนในระดับต่างๆ โดยเลือกผู้ท่ีตน เห็นว่าประโยชน์แก่ส่วนรวมตามแนวทางท่ี
ตนต้องการ โดยพิจารณาจากนโยบายของผู้สมัครหรือพรรคของผู้สมัคร ซึ่งการมอบอำนาจให้ใครก็
ตามทำหน้าท่ีแทนเรา จะต้องมอบด้วยความระมัดระวัง เพราะผลกระทบจากการใช้อำนาจนั้นจะ
ส่งผลต่อตัวเราเอง และสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
ตารางที่ ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามแนวความคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วิษณุ เครืองาม 
(หน้า, ๒๑๘-๒๑๙) 

การออกเสียงเลือกต้ังเป็นสิทธิพื้นฐานอยู่บนหลักการ
ท่ีว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 

โภคิน พลกุล 
(๒๕๒๙, หน้า ๑๒) 

การออกเสียงเลือกต้ังเป็นสิทธิพื้นฐานอยู่บนหลักการ
ท่ีว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ 

วิสุทธิ์ โพธิแท่น 
(๒๕๒๔, หน้า ๑๙-๒๕) 

การท่ีบุคคลเลือกต้ังบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลจำนวนหนึ่ง
จากบุคคลหลายๆ คน เพื่อให้ไปทำหน้าท่ีแทนตน 

พิมลจรรย์ นามวัฒน ์
(๒๕๓๔, หน้า ๙๐-๑๐๐) 

การออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นของตนโดยอิสระ
ว่าจะเลือกผู้ใดเป็นผู้แทนของตนเองเข้าไปใช้อำนาจอธิปไตย
บริหารกิจการของประเทศ มี สิทธิตาม ท่ีได้มอบหมายจาก
ประชาชนให้เข้าร่วมเป็นคณะบุคคลดำเนินการบริหารและ
ปกครองประเทศ 

วัชรา ไชยสาร 
(๒๕๔๑, หนา ๔๑) 

การแสดงออกซึ่ งเจตจำนงค์ของประชาชนในทาง
การเมืองหรือตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ ท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยประชาชนท่ัวไปเลือกผู้แทนหรือพรรคการเมืองท่ีมี
อุดมการณ์ท่ีสอดคล้องกับตน 

สำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 
(๒๕๕๑, หน้า ๑๐) 

เป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แนวคิดท่ีผู้รณรงค์เลือกต้ังไปสู่
เป้ าหมายของการรับ รู้  ห รือปรับ เป ล่ียนพฤติก รรมของ
กลุ่มเป้าหมาย 

เสรี วงษ์มณฑา 
(ออนไลน์, ๒๕๖๒) 

การดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือใน
การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อท่ีจะนำไปสู่การสร้างค่านิยม 
ทัศนคติ ความคิดเห็น ความเช่ือท่ีจะนำไปสู่พฤติกรรมท่ีปรารถนา 

 
 



๓๙ 

 
 
 
ตารางที่ ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามแนวความคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ตนชุา เรียงโพน 
(๒๕๕๐, หน้า ๑๑) 

การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง ได้แบ่งเป็น ๒ หัวข้อใหญ่ๆ 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง และยุทธวิธี
ในการหาเสียงเลือกตั้ง 

สำนักคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัด
ฉะเชิงเทรา(ออนไลน์, ๒๕๖๒) 

การใช้สิทธิโดยอิสระ การเลือกต้ังโดยลับ ความเสมอ
ภาคในการเลือกตั้ง ความเป็นกลาง 
 

สำนักคณะกรรมการกการ
เลือกตั้ง  
(๒๕๕๕, หน้า ๑๕) 

๑. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 
๒. มีการสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง 
๓. มีส่วนร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง 

๔. มีส่วนร่วมเป็นเจา้หน้าที่จัดการเลือกต้ังในระดับ
ต่างๆ 

มัลลิ กาฉมิพลี 
(๒๕๕๔, หน้า ๕) 

การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมรับฟังติดตามตรวจสอบการ
ทำงาน และพฤติกรรมของคณะกรรมการเลือกต้ัง เพื่อให้เกิด
ความเช่ือมั่นอย่างเท่ียงธรรมสุจริต 

วัชรา ไชยสาร 
(๒๕๔๔, หนา ๑๑) 

๑. ความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง 
๒. การเลือกตั้งตามกำหนดเวลา 
๓. การเลือกตั้งอย่างแท้จริง 
๔. การออกเสียงท่ัวถึงท้ังชายหญิง 
๕. การเลือกตั้งอย่างเสมอภาค 

๖. การลงคะแนนลับ 

 
 
 
 
 



๔๐ 

๒.๓ ทฤษฎกีารปกครองระบอบประชาธิปไตย 
การจะสร้างความเป็นประชาธิปไตยได้ ก็มีความจำเป็นท่ีจะต้องทำความเข้าใจถึง

องค์ประกอบหรือทฤษฎีของรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย การท่ีรัฐใดจะได้ช่ือว่ามีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีเสถียรภาพจนถึงขั้นเป็นสังคมประชาธิปไตยนั้น  จะต้องมี
องค์ประกอบดังนี้ 

๑. อุดมการณ์หรือปรัชญาของระบอบประชาธิปไตย 
๒. หลักการหรือลักษณะท่ีสำคัญของระบอบประชาธิปไตย 
๓. วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
๒.๔.๑ ความหมายของคำว่า ประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่ง ซึ่งการบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้าง

มากของพลเมืองผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนด้วยตนเอง หรือผ่าน
ผู้แทนท่ีเลือกให้ไปใช้อำนาจแทน ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติท่ีว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกัน
พิจารณากฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ และกำหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดงความยินยอมและ
เจตนาของตนเท่าเทียมกัน 

ประชาธิปไตย หมายถึงการปกครองท่ีเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน ตลอดจนเปนหลักในการดําเนินชีวิตของคนในการอยูรวมกันโดยสันติ ภายใต้ความเช่ือท่ีว่า 
คนเราเกิดมาเท่าเทียมกัน คือได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามกฎหมายและโอกาสท่ีจะได้รับการบริการ
ต่างๆ โดยเสมอหน้ากัน มีสิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งจะกำหนดไว้
แน่นอนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ๕๓ 

“ประชาธิปไตย” มาจากคําว่า “ประชา” และ “อธิปไตย” เมื่อรวมกันแล้วหมายถึง 
อํานาจของประชาชนนั้น  ดังคํากลาวของอดีตประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาคนท่ี ๑๖ อับราฮัม 
ลินคอล์น ว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน 
และเพื่อประชาชน ดังนั้นจึงเกี่ยวของกับประชาชนในลักษณะต่างๆ ดังนี้  

๑. หลักการของประชาธิปไตย ถือว่าการปกครองเป็นของประชาชนจึงถือว่าประชาชน 
เปน็ส่วนหนึ่งของระบบ และผูกพันต่อระบอบการปกครอง และมีหน้าท่ีตองรักษาประชาธิปไตยใหย้ืนยาว  

๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนรวมในกระบวนการทางการเมืองการปกครองตาม
หลักการท่ีว่าการปกครองโดยประชาชน  

 
๕๓สำนักอัยการสูงสุด, คู่มือประชาธิปไตยสำหรับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน, ๒๕๔๑), 

หน้า ๓๓. 



๔๑ 

๓. ตามหลักเพื่อประชาชน จึงถือว่าเป็นเป้าหมายหรือนโยบายในการบริหารประเทศ 
จะต้องมุ่งประโยชน์แก่คนส่วนมาก 

๔. เสียงข้างมากของประชาชนคือ หลักในการตัดสินปัญหาและการปกครองประเทศ 
๕. ประชาชนมีความเท่าเทียมกัน และมีสิทธิเสรีภาพทุกอย่างตามกฏหมาย 
๖. รัฐบาลอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนท้ังในทางตรง ได้แก่การลงเสียงประชามติ 

และทางอ้อมโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎรอืน่ๆ ตรงท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนดำเนินร่วมกัน พร้อมกันนั้น
บุคคลแต่ละคนก็ยังมีเสรีภาพท่ีจะดำรงชีวิตต่อไปตามแนวทางท่ีตนเองปรารถนา๕๔ 

ประชาธิปไตย หมายถึงระบอบการปกครองประเทศระบอบหนึ่ง ซึ่งเป็นการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนถือความเห็นของฝ่ายข้างมากเป็นเกณฑ์ในการบริหารแผ่นดิน 
แต่ขณะเดียวกันสิทธิของปวงชนฝ่ายข้างน้อยก็ย่อมได้รับความคุ้มครองโดยบัญญัติแห่งกฎหมาย ท้ังนี้
ความเห็นฝ่ายข้างมากนั้นจะต้องเป็นความเห็นท่ีชอบด้วยเหตุผลและเป็นธรรม๕๕ 

ความหมายประชาธิปไตย ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือความหมายแคบกับความหมายกว้าง  
โดยความหมายแคบถือว่าประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองหนึ่ งเท่านั้น แต่มีลักษณะพิเศษ  
คือประชาชนมีอำนาจปกครองตนเอง กล่าวคือประชาชนมีสิทธิอำนาจและโอกาสท่ีจะเข้าควบคุม
กิจการทางการเมืองของชาติ ส่วนความหมายกว้าง หมายถึงปรัชญาของสังคมมนุษย์หรือวิถีชีวิตท่ี
ยึดถือ อุดมคติและหลักการบางประการท่ีกำหนดแบบแผนแห่งพฤติกรรมระหว่างมนุษย์ในสังคมใน
กิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม๕๖ 

กล่าวโดยสรุปประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองอย่างหนึ่ง ซึ่งอดีตประธานาธิบดี 

สหรัฐอเมริกาคนท่ี ๑๖ อับราฮัม ลินคอล์น ได้กล่าวไว้ว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน คือประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ
อธิปไตย มีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะเลือกบุคคลท่ีจะมาใช้อำนาจแทนตนเองในการบริหารประเทศ  
และสามารถเรียกคืนอำนาจนั้นได้เมื่อผู้ท่ีตนให้อำนาจนั้นบริหารไม่เป็นไปตามอุดมการณ์ของตนเอง 

๒.๔.๒ หลักการของประชาธิปไตย 
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของหลักการประชาธิปไตยไว้ดังนี้ 
๑. หลักท่ีถือว่าประชาชนเป็นแหล่งท่ีเกิดและเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครอง

ประเทศ 

 
๕๔บุญธรรม เลิศสุขีเกษม, บทบาทประชาชนต่อการเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย , (เชียงใหม่ : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓), หน้า ๒๒-๒๓. 
๕๕ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, ๒๕๒๐), หน้า ๑. 
๕๖จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๒๕๐. 



๔๒ 

๒. หลักในการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจกล่าวว่าการปกครองเป็นของประชาชน  
โดยประชาชนใช้อำนาจด้วยวิธีต่อไปนี้ 

๑) เลือกตั้งผู้แทนราษฎร 
๒) สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจออกกฎหมายจัดต้ังคณะรัฐบาล จึงเท่ากับว่าประชาชนมี

ส่วนร่วมในการออกกฎหมายด้วย 
๓) แสดงประชามติในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีกฎหมายกำหนด 
๔) การตั้งพรรคการเมือง 
๕) การใช้เสรีภาพ 

๓. หลักการปกครองเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
๔. หลักการใช้เหตุผล 
๕. หลักความยินยอม 
๖. หลักการปกครองโดยเสียงข้างมาก โดยไม่ละเมิดสิทธิฝ่ายข้างน้อย 
๗. หลักกฎหมายหรือหลักนิติธรรม 
๘. หลักการรับฟังและถือเอาเจตนาของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ 
๙. หลักการปกครองท่ีรัฐบาลมีอำนาจจำกัด 
๑๐. หลักความเสมอภาค หมายถึงความเท่าเทียมกันในทางกฎหมายและโอกาส 
๑๑. หลักศีลธรรม 
๑๒. หลักการพัฒนาและการปกครองตนเอง 
๑๓. หลักเสรีภาพ ซึ่งเสรีภาพท่ีเป็นขั้นพื้นฐาน ได้แก่เสรีภาพท่ีเกี่ยวกับบุคคล คือชีวิต

ร่างกาย ทรัพย์สิน ช่ือเสียง ความก้าวหน้า และเสรีภาพในทางการเมืองของบุคคล ได้แก่การมีส่วน
ร่วมในการปกครองตนเอง 

๑๔. หลักเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
๑๕. หลักการประนีประนอม 
๑๖. หลักการยอมรับฟังข้อสงสัย๕๗ 
รากฐานของประชาธิปไตย แบ่งออกเป็น ๕ ประการคือ 
๑ . กระบวนการของประชาธิปไตย (Democratic Proces) การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ให้ประชาชนปกครองตนเอง มุ่งหวังจะให้เกิดความรู้สึกท่ีเห็นพ้องต้องกันในเรื่องต่างๆ 
อันเกี่ยวกับการปกครอง ดังนั้นการเห็นพ้องต้องกันจึงเป็นจุดหมายปลายทางของประชาธิปไตย  
การได้มาซึ่งความเห็นพ้องต้องกันมีวิธีการหลายอย่าง เช่นการโต้เถียง การอภิปราย การพูดแสดง

 
๕๗สมพงษ์ เกษมสิน, แบบเรียนสังคม ส. ๓๐๓ ลัทธิการเมือง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, (กรุงเทพมหานคร: 

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๙), หน้า ๕๔-๕๖. 



๔๓ 

ความคิดเห็น การเลือกตั้ง การให้ประชาชนออกเสียงรับรองกฎหมายท่ีผ่านสภาแล้ว (Referendum) 
การให้ประชาชนเสนอร่างกฎหมายต่อสภาได้เอง (Initiative) 

๒. การใช้เหตุผล (Rationality) มนุษย์เป็นสัตว์ฉลาด โดยเหตุนี้มนุษย์จึงเป็นผู้มีเหตุผล 
เหตุผลจะเกิดขึ้นจากการท่ีมนุษย์สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและการโต้เถียงกันทำให้มนุษย์สามารถใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ ดังนั้นหลักการ
ของประชาธิปไตยจึงอยู่ท่ีว่าควรเปิดโอกาสให้คนแสดงความคิดเห็นให้มากท่ีสุด 

๓. เสรีภาพ (Freedom) เสรีภาพเป็นเครื่องเกื้อกูลท่ีทำให้มนุษย์สามารถใช้ปัญญาและ
เหตุผลอย่างเต็มท่ี ด้วยเหตุนี้เสรีภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งของประชาธิปไตย เสรีภาพ หมายถึง 
โอกาสท่ีบุคคลจะทำส่ิงท่ีปรารถนาได้ โดยถูกควบคุมน้อยท่ีสุด แต่ขณะเดียวกันการใช้เสรีภาพจะต้อง
ไม่ขัดขวางต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่น 
เสรีภาพเป็นส่ิงสำคัญซึ่งรัฐธรรมนูญท่ัวไปยอมรับ ได้แก่เสรีภาพในการพิมพ์ เสรีภาพในการจัดต้ัง
สมาคม เสรีภาพในการเคล่ือนไหวไปมา เสรีภาพในการประกอบอาชีพฯ 

๔. ความเสมอภาค (Equality) เป็นหลักปรัชญาเบื้องต้นของความเป็นประชาธิปไตย 
ความเสมอภาคในท่ีนี้ หมายถึงความเสมอภาคในทางการเมือง (Political Equality) ซึ่งในทาง
การเมืองความเสมอภาคหมายถึงลักษณะ ๔ ประการต่อไปนี้ 

๑) ความเสมอภาคในฐานะท่ีมีศักดิ์ศรี มีเกียรติ และมีความสำคัญในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ 
๒) ความเสมอภาคต่อหน้าท่ีกฎหมาย 
๓) ความเสมอภาคในทางโอกาส 
๔) สิทธิในทางการเมืองท่ีจะได้รับเท่าเทียมกัน 
๕) การใช้สิทธิเสียงข้างมาก (Majority Rule) หลักการใช้เสียงข้างมากประกอบด้วย ๗ 

เกณฑ์ดังนี้ 
๑) เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินการ 
๒) เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินปัญหา 
๓) เป็นบรรทัดฐานในการแก้ไขข้อขัดแย้ง 
๔) เป็นหลักในกระบวนการปกครองประชาธิปไตย 
๕) ต้องใช้ประกอบกับหลักในความเคารพเสียงข้างน้อย 
๖) ถือหลักความเสมอภาค 
๗) เมือ่เสียงข้างมากลงมติอย่างไรแล้ว เสียงข้างน้อยจะต้องยอมรับและปฏิบัติ๕๘ 

 

 
๕๘จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๒๕๑-๒๕๖. 



๔๔ 

หลักสำคัญในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วย ๓ ประการ คือ 
๑. ระบบประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

มากได้กล่าวคือ 
๑) ในด้านสิทธิเสรีภาพนั้น ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพส่วนตัว และในการปกครอง

บ้านเมืองด้วยตนเอง และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ โดยอาศัย
เสียงข้างมากเป็นสำคัญ 

๒) ในด้านความเสมอภาคนั้น ต้องขจัดให้บุคคลทุกคนมีโอกาสในอันท่ีจะอยู่ดีกินดี
เท่ากัน กล่าวคือ ในขณะท่ีรัฐให้ทุกคนได้รับความเสมอภาคกัน ก็ให้ได้เฉพาะโอกาสเท่าเทียมกันในอัน
ท่ีจะอยู่ดีกินดีเท่านั้น และโอกาสท่ีให้ต้องมีขอบเขต 

๒. ระบอบประชาธิปไตย จะต้องประกอบไปด้วยองค์แห่งรัฐท่ีสำคัญด้วยกัน คือฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ 

๓. หลักนิติธรรม จึงหมายถึงการปกครอง๕๙ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีหลักการอยู่ ๓ ประการ คือ 

๑) ผู้ปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใต้ปกครอง 
๒) ผู้ใต้ปกครองจะต้องมีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนตัวผู้ปกครองได้ 
๓) สิทธิมนุษย์เป็นขั้นมูลฐานของประชาชน จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง๖๐ 

สรุปหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่ามีอยู่ ๓ ประการคือ 
๑. ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย หรืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
๒. จะต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกผู้นำฝ่ายต่างๆ รวมท้ังมีวิธีการควบคุมการใช้

อำนาจของผู้นำเหล่านั้น สำหรับบทบาทของประชาชนในการปกครองแบบนี้ก็คือการเลือกตั้งรัฐบาล 
๓. จะต้องมีความมุ่งมั่นในการปกครองประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม

มากกว่าแค่หลักการและวิธีการ๖๑ 
สรุปได้ว่า หลักการท่ีสำคัญของการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยต้องประกอบไปด้วย 
๑. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หมายถึงประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดใน

การปกครองรัฐ 
๒. หลักความเสมอภาค หมายถึงความเท่าเทียมกันในสังคมประชาธิปไตย ถือว่าทุกคนท่ี

เกิดมาจะมีความเท่าเทียมกันในฐานะการเป็นประชากรของรัฐ ได้แก่มีสิทธิเสรีภาพ มีหน้าท่ีเสมอภาค

 
๕๙ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, ๒๕๒๐), หน้า ๔-๗. 
๖๐กมล สมวิเชียร, ประชาธิปไตยกับสังคมไทย, หน้า ๕-๗. 
๖๑ทินพันธ์ุ นาคะตะ, รัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: พูลสวัสด์ิการพิมพ์, ๒๕๒๒), หน้า ๑๘๖-๑๘๗.  



๔๕ 

กัน ไม่มีการแบ่งชนช้ันหรือการเลือกปฏิบัติ ควรดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ข่มเหงรังแกคนท่ี
อ่อนแอหรือยากจนกว่า 

๓. หลักนิติธรรม หมายถึงการใช้หลักกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน เพื่อความสงบ
สุขของสังคม 

๔. หลักเหตุผล หมายถึงการใช้เหตุผลท่ีถูกต้องในการตัดสินหรือยุติปัญหาในสังคม 
๕. หลักการถือเสียงข้างมาก หมายถึงการลงมติโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในสังคม

ประชาธิปไตย 
๖. หลักประนีประนอม หมายถึงการลดความขัดแย้ง โดยการผ่อนหนักผ่อนเบาให้กัน 

ร่วมมือกันเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ 
ตารางที่ ๒.๓ ทฤษฎีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามแนวความคิดของนักวิชาการหรือ
แหล่งข้อมูล 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สำนักอัยการสูงสุด 
(๒๕๔๑, หน้า ๓๓) 
 

การปกครองท่ีเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน ตลอดจนเป็นหลักในการดําเนินชีวิตของคนในการอยู่
ร่วมกันโดยสันติ ภายใต้ความเช่ือท่ีว่า คนเราเกิดมาเท่าเทียมกัน 

บุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
(๒๕๔๓, หน้า ๒๒-๒๓) 

หลักการของประชาธิปไตย คือเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าไปมีส่วนรวมในกระบวนการทางการเมืองการปกครอง ใช้
เสียงข้างมากของประชาชนในการตัดสินปัญหาและการปกครอง
ประเทศ 

สมพงษ์ เกษมสินม 
(๒๕๑๙, หน้า ๕๔-๕๖) 

ประชาชนมีสิทธิอำนาจและโอกาสท่ีจะเข้าควบคุมกิจการ
ทางการเมืองของชาติ ในกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 

จรูญ สุภาพ 
(๒๕๒๗, หน้า ๒๕๐) 

๑. กระบวนการของประชาธิปไตย 
๒. การใช้เหตุผล 
๓. เสรีภาพ 
๔. ความเสมอภาค 

ทินพันธุ์ นาคะตะ 
(๒๕๒๒, หน้า ๑๘๖-๑๘๗) 

๑. ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย  
๒. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกผู้นำฝ่ายต่างๆ 
๓. มีความมุ่งมั่นในการปกครองประเทศ 

 
 



๔๖ 

๒.๔ หลักอปริหานิยธรรม 
หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมต่อการเสริมสร้างกระบวนมีส่วนร่วมได้อย่างเห็นเป็น

รูปธรรม โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบส่ิงท่ีเป็นต้นเหตุแห่งความไม่เข้าใจกัน เพราะการมีส่วน
ร่วมท่ีอธิบายตามหลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมอันไม่เป็นท่ีต้ังแห่งความเส่ือม เป็นไปเพื่อความ
เจริญฝ่ายเดียวสำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมืองประกอบด้วย ๗ ประการได้แก่ 

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย ์ 
การประชุมกันเนืองๆ เป็นการทำงานรวมกันของคนในสังคมท่ีจะตองมีการพบปะประชุม

ปรึกษาหารือกันสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ยอมรับใน
เหตุผลท่ีถูกต้องท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อความเข้าใจท่ีดีต่อกันของทุกคนในสังคมท่ีมีความเจริญ  
ไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ือมในทุกกรณี ฉะนั้นการประชุมจึงเป็นกลไกท่ีสำคัญของการพัฒนาท้ังในแง่ของ
การงานและการได้กลุ่มบุคคล คือถ้าจัดบรรยากาศการประชุมดีจะช่วยทำให้เกิดการแลกเปล่ียน
พัฒนาศักยภาพของคนในกิจการบางอย่าง แม้จะเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีตามหลักอปริหานิยธรรม คือธรรม
อันไม่เป็นท่ีต้ังแห่งความเส่ือม เป็นไปเพื่อความเจริญถ่ายเดียวสำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง 
หากหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ย่อมมีแต่ความเจริญ แต่มีข้อแม้ว่าในการประชุมนั้นต้องรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลท่ีมีความเห็นแตกต่างด้วย หากต่างฝ่ายต่างมุ่งประชุมเพื่อมุ่งหวังถึงผลประโยชน์ตน
และหวังถึงการได้มาซึ่งอำนาจ การประชุมนั้นก็วุ่นวายเพราะหาบทสรุปท่ีถูกต้องเหมาะสมไม่ได ้๖๒ 

จะเห็นได้ว่าการอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกันของคนในสังคมจะต้องมีการพบปะประชุม
ปรึกษาหารือกันสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับใน
เหตุผลท่ีถูกต้องท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อความเข้าใจท่ีดีต่อกันของทุกคนในสังคม ซึ่งความเจริญไม่เกิด
ความเส่ือมในทุกกรณี เช่นในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก มีอะไรพูดกันปรึกษากัน หากมีข้อผิดพลาด  
ทุกคนก็จะยอมรับในส่ิงท่ีเกิดขึ้นและช่วยกันหาทางแก้ไข 

๒) ความสามัคคีในการเข้าร่วมประชุม และเลิกประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
การทำงานทุกอย่างในชุมชนหรือหมู่บ้าน หากจะหวังความสำเร็จในการปฏิบัติงานทุก

อย่างจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชาวบ้าน ผู้ใหญ่ กำนัน องค์กรท้องถิ่น 
ข้าราชการตำรวจ ทหาร และรวมไปถึงภาคเอกชน ในการเข้ามาร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหา
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นความพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  
และพร้อมเพรียงกันทำกิจกรรม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานในทุกๆ องค์กรให้สำเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ ดังท่ีพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวัชชีจักพร้อมเพรียง

 
๖๒พระมหาบุญไทย ปุญฺ มโน, อปริหานิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

http://www.cybervanaram.net/index.php/๒๐๐๙-๑๒-๑๗-๑๔-๔๔-๒๓-๑๔/๘๓๐-๒๐๑๒- ๐๙-๑๘-๑๔-๑๓-
๑๕ [๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 



๔๗ 

กันประชุม จักพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และจักพร้อมเพรียงกันทำกิจท่ีเจ้าวัชชีพึงกระทำอยู่เพียงใด 
พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเส่ือมเพียงนั้น”๖๓  

กล่าวได้ว่า การร่วมกันประชุมกันจะมีนัยยะท่ีสำคัญ นำไปสู่การสร้างความเข้าใจในระดับ
การส่ือสารและการพูดจาหารือ การสร้างข้อตกลง การรับรู้ รับทราบปัญหาในแต่ละปัญหาท่ีก่อให้เกิด
ความเข้าใจอันดีต่อกัน รวมท้ังเป็นการระดมความคิดเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้
ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง อันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันประชุมโดยท่ีทุกๆ คนมีจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นประการท่ีสำคัญ เพราะหากมี
บางส่วนไม่ได้เข้าร่วมประชุมมักจะเกิดการโต้แย้งในภายหลัง ทำให้การพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาแต่
ละอย่างล่าช้าและไม่เป็นระบบ เพราะขาดความเข้าใจและไม่รับรู้กันก็จะทำให้ เกิดปัญหา 
ไม่จบส้ิน จึงไม่ก่อให้เกิดส่ิงใหม่หรือการพัฒนาขึ้นอย่างสร้างสรรค์ได้ 

๓) การไม่สร้างกติกา ระเบียบ และกฎหมายท่ีไม่จำเป็นขึ้นมาใหม่ และไม่ยกเลิกกฎหมาย 
กติกา ระเบียบท่ีสามารถรักษาความสงบเรียบให้กับสังคม 

การปฏิบัติตามกฎหมายจะต้องไม่สร้างเงื่อนไขท่ีไม่จำเป็น หรือพยายามหลีกเล่ียง
กฎหมายและละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายในการทำงาน เพราะบางคนอาจจะอ้างว่า
กฎหมายข้อนี้ยังเป็นอุปสรรคต่อการทำงานจึงเสนอให้มีการปรับเปล่ียน ส่วนคนอื่นก็อาจเสนอว่าข้อ
กฎหมายข้อนั้นก็ทำให้กลุ่มเราไม่สามารถปฏิบัติงานได้เช่นกันจึงเสนอการแก้ไข หากเป็นเช่นนี้อยู่ร่ำ
ไปกฎหมายท่ีวางเอาไว้จะถูกแก้ไขไม่ส้ินสุด เพราะมัวแต่มุ่งในการปรับเปล่ียนกฎข้อบังคับนั่นเอง 
นอกจากการสร้างเงื่อนไขหรือการบัญญัติกฎหมาย กติกา และระเบียบขึ้นมาใหม่ บางครั้งจะอาจมี
ความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน แต่หากบัญญัติกฎหมายใหม่ออกมาอยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้ประชาชน
ขาดความสนใจและไม่ทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีออกมา ดังนั้นการยอมรับในตัวบท
กฎหมายท่ีได้วางไว้แล้วและไม่สร้างเงื่อนไขใหม่ๆ จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำงานด้านส่ิงแวดล้อม 
ดังท่ีพระพุทธองค์ตรัสว่า “การไม่บัญญัติส่ิงท่ีมิได้บัญญัติไว้ ไม่ถอนส่ิงท่ีได้บัญญัติไว้แล้ว สมาทาน
ประพฤติอยู่ในธรรมตามท่ีบัญญัติไว้แล้วอยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเส่ือมเพียง 
นั้น”๖๔ 

จะเห็นได้ว่า การรับรู้รับทราบถึงกฎหมาย กติกา ระเบียบหรือส่ิงท่ีประชาชนได้ประพฤติ
ปฏิบัติมาอย่างยาวนาน จะทำให้เกิดการปฏิบัติในส่ิงท่ีประชาชนนั้นยึดถือร่วมกัน รวมท้ังการไม่สร้าง
เงื่อนไขใหม่ท่ีไม่จำเป็น จะทำให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างปกติสุข เพราะประชาชนได้ประพฤติปฏิบัติมา
อย่างนั้น หากมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ กติกาใดๆ จะต้องเกิดการสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อส่ิงนั้น ซึ่งจะสืบเนื่องมาจากการ

 
๖๓ที.ม (ไทย) /๑๐/๑๓๖/๘๑-๘๓. 
๖๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๘/๗๗-๗๘. 



๔๘ 

ประชุมร่วมกันบ่อยๆ ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องช้ีแจงเหตุผลถึงประเด็นในการเปล่ียนแปลง ซึ่งจะทำให้
ประชาชนลดการต่อต้านลดการขัดแย้งต่อผู้บริหารหรือผู้นำสังคม จะกลายเป็นการปรับเปล่ียนอย่างมี
วิสัยทัศน์ และก้าวไปสู่ความความเปล่ียนแปลงอย่างสร้างสรรค์ในอนาคต รวมท้ังการยกเลิกกฎหมาย 
ระเบียบ กติกาเก่า จะต้องใช้กระบวนการเดียวกันท่ีจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจในเบื้องต้น  
ท่ีประชาชนยอมรับและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างไม่อึดอัดขัดใจ 

๔) การให้ความเคารพต่อผู้นำ หรือประธานในสถานท่ีนั้นรวมท้ังการเป็นต้นแบบและ
แบบอย่างท่ีดีของภาวะผู้นำ 

การเป็นผู้นำเชิงพุทธ ใช่ว่าจะทำตามอำนาจความพอใจของตนเองเป็นใหญ่ ควรคำนึงถึง
ผู้ติดตามหรือผู้ใต้บังคับของเราด้วย หากเมื่อใดผู้นำเดินทางผิดพลาดหรือออกคำส่ังท่ีผิดพลาดไป  
ย่อมทำให้ความศรัทธาความเช่ือมั่นลดลง หรือองค์กรอาจประสบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ อีกด้วย 
ฉะนั้น การเป็นผู้นำท่ีดีท่ีมีความสามารถในการนำจึงควรพิจารณาข้อเตือนระวังส่ิงเหล่านี้ให้มาก 
นอกจากนี้คุณสมบัติของผู้นำท่ีดีมีอยู่ ๒ ด้าน คือ  

๑) คุณสมบัติภายในตัวของผู้นำ ได้แก่  
(๑) รู้หลักของสัปปุริสธรรมมีการรู้หลักการเหตุผลเป็นต้น  
(๒) มีสติปัญญาไม่ประมาท  
(๓) ต่ืนตัวทันต่อเหตุการณ์  
(๔) มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล  
(๕) เป็นคนเข้มแข็ง  

๒) คุณสมบัติภายนอกในการท่ีจะประสานคนและงานเข้าด้วยกัน ได้แก่  
(๑) มีความรู้ความสามารถ  
(๒) มีพรหมวิหารธรรม  
(๓) หวังประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม  
(๔) น่ารัก น่าเคารพ  
(๕) เป็นธรรมาธิปไตย  
(๖) ฉลาดในการพูดและ  
(๗) ไม่ลำเอียง๖๕ 

ซึ่งภาวะผู้นำเชิงพุทธ มองภาวะผู้นำ คือคุณสมบัติ เช่นสติ ปัญญา ความดีงาม ความรู้
ความสามารถของบุคคลท่ีชักนำให้คนท้ังหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายท่ีดีงาม๖๖  

 
๖๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), ภาวะผู้นำ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๖), 

หน้า ๒-๔. 
๖๖อ้างแล้ว, หน้า ๑๐-๓๐. 



๔๙ 

พระพุทธองค์ตรัสไว้ในโคปาลสูตร โดยการเปรียบเทียบฝูงโคและโคจ่าฝูงเกี่ยวกับผู้นำและผู้ตามไว้ 
ว่า “เหมือนโคหัวหน้าฝูงว่ายน้ำไปสู่ฝ่ังตรงกันข้าม หากโคหัวหน้าฝูงว่ายไปตรง ฝูงโค ท้ังหลายก็ไป
ตรงตามกันและประสบกับความปลอดภัย หากโคหัวหน้าฝูงพาว่ายไปคด โคท้ังฝูงท่ีติดตามย่อมจะ
ดำเนินไปคดและประสบกับความลำบากฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ได้รับการแต่งต้ังให้เป็น
ใหญ่หรือเป็นผู้นำ หากมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตหรือในการปกครองแล้ว ผู้ตามย่อมจะเดินตาม
แบบของผู้นำด้วยดี และประสบกับความปลอดภัย หากว่าผู้นำหรือหัวหน้าไม่ประกอบด้วยคุณธรรม
ในการดำเนินชีวิตหรือในการปกครองแล้ว ผู้ตามย่อมจะดำเนินไปตามและประสบกับความลำบาก  
ฉันนั้น”๖๗ จะเห็นได้ว่าคำเปรียบเทียบท่ีทรงตรัสสอนไว้จะทรงเน้นให้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและ
ความสำคัญของภาวะผู้นำ ท่ีจะต้องประพฤติปฏิบั ติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับลูกน้องหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หากแม้นว่ามีปัญหาและอุปสรรคไปบ้างก็ด้วยความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการ
นำพาหมู่คณะด้วยใจจริง ก็ย่อมทำให้เกิดการยอมรับได้ในท่ีสุด 

กล่าวได้ว่า องค์กรหรือสังคม หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งท่ีเกิดความพร้อมได้นั้น ภาวะผู้นำมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในฐานะผู้ช้ีนำท่ีพร้อมอุทิศตนมีความเสียสละต่อส่วนร่วมในเบื้องต้น  
และสามารถเป็นท่ีพึงเป็นต้นแบบแห่งการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นคนท่ีมุ่งประโยชน์ให้กับ
ประชาชนหรือผู้อื่นก่อนตนเองได้รับประโยชน์ เพราะหากผู้นำมองประโยชน์ส่วนตนเองมาก่อน
ย่อมจะทำลายความสามัคคี ทำลายความเป็นระเบียบ ทำลายกฎหมายท่ีสังคมยึดถือ ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งก็เพราะผู้นำไม่สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี แต่หากผู้นำประพฤติปฏิบัติตนเองดีแล้วย่อมทำ
ให้ประชาชนหรือคนในองค์กรคล้อยตามผู้นำอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับโคจ่าฝูงท่ีนำไป
ทางไปสู่ความสวัสดี มีความเท่ียงตรง เท่ียงธรรม มีความเสมอภาค มีความยุติธรรมต่อทุกๆ คน จะทำ
ให้ผู้นำเกิดความน่าเช่ือถือ ถึงแม้คำพูดของผู้นำนั้นจะกลายเป็นส่ิงท่ีน่าฟังน่าปฏิบัติตามคำพูดนั้น  
ซึ่งหากเกิดความขัดแย้งหรือปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใด ภาวะผู้นำก็จะสามารถสยบหรือคล่ีคลายปัญหา
นั้นได้โดยเร็ว เพราะประชาชนหรือคนในองค์กรเช่ือฟังและให้ความเคารพต่อคำพูดของผู้นำนั้น ๆ 

๕) การปกป้องคุ้มครองบรรดาสตรีท้ังหลาย 
การไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี และให้ความคุ้มครองปกป้องสตรีซึ่งเป็นหลักธรรมข้อท่ี  ๕  

ของอปริหานิยธรรม เป็นการให้ความสำคัญแก่บทบาทสตรีในฐานะผู้ก่อกำเนิดชีวิต โดยจะต้องให้
ความคุ้มครอง ปกป้องดูแลแก่บรรดาสตรีท้ังหลาย ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยได้เปล่ียนแปลงไปมาก  
ทำให้บทบาทสตรีแตกต่างจากสมัยก่อน๖๘ จากท่ีเคยเป็นช้างเท้าหลัง แต่ปัจจุบันได้เป็นช้างเท้าหน้า 
เป็นผู้นำระดับประเทศ เป็นผู้นำหมู่บ้าน เป็นผู้นำองค์กรต่างๆ พระพุทธศาสนาได้ระบุถึงหน้าท่ีของ

 
๖๗ขุ.ชา. จตุกฺก. (ไทย) ๒๗/๒๓๕/๑๘๔. 
๖๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔. 



๕๐ 

มารดาและภรรยาท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีในบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับตน๖๙ แม้ในทางจิตวิทยาสตรีก็มี
ความสามารถมากกว่า ผู้ชายหลายด้าน เช่น ด้านความจำ ด้านการพูด การติดต่อ ส่ือสาร  
ด้านกระบวนการรับรู้๗๐ มีความอ่อนโยน ไม่ชอบความรุนแรง มีทักษะในการพูดจูงใจโน้มน้าวจูงใจคน
ให้เห็นด้วยกับเราโดยใช้เหตุใช้ผลเป็นหลัก สตรีสามารถท่ีจะใช้ความไม่เป็นธรรมท่ีถูกบีบบังคับมา
หลายช่วงคน สร้างความยุติธรรมในการบัญญัติตัวกฎหมายต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง
ความเป็นธรรม๗๑  

กล่าวได้ว่า การปกป้อง คุ้มครองบรรดาสตรีท้ังหลายเป็นตัวช้ีวัดของสังคมหรือในองค์กร
นั้นท่ีจะให้ความสำคัญของสตรี โดยให้ความคุ้มครองปกป้องสตรีรวมท้ังการส่งเสริมบทบาทสตรีให้
สามารถแสดงบทบาทในการปฏิบัติงานต่างๆ และท่ีสำคัญสามารถจะส่งเสริมให้สตรีสามารถเป็นผู้นำ
องค์กรหรือผู้นำชุมชนได้ ซึ่ งเป็นผลของการให้โอกาสแก่บรรดาสตรีได้แสดงศักยภ าพและ
ความสามารถในการรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนากลุ่มสตรีของตนเองซึ่งปัจจุบันสังคมได้เปิดโอกาสให้กับ
สตรีมากมาย ดังการออกกฎหมายเพื่อพิทักษ์รักษาและส่งเสริมสตรีในทุกรูปแบบจะมีอยู่มาก 

๖) การให้เคารพสักการบูชาเจดีย์ในชุมชนหรือในองค์กรนั้น ๆ 
การให้ความเคารพ สักการบูชาต่อสถานท่ีสำคัญหรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์เป็นหลักธรรมข้อท่ี ๖ 

ของอปริหานิยธรรม โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆ เคารพนับถือโดยคนไทยส่วนใหญ่เช่ือ
ว่าสถาน ท่ีต่างๆ ท้ังท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  โดยเฉพาะชาวพุทธจะมีความเช่ือต่อเจดีย์  ซึ่ งในทาง
พระพุทธศาสนามี ๔ ประการ หมายถึงส่ิงท่ีก่อขึ้นท่ีเคารพบูชาสถานท่ีเตือนใจให้ระลึกถึง ในท่ีนี้
หมายถึงสถานท่ีหรือส่ิงท่ีเคารพบูชาเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าหรือ  พระพุทธศาสนา เรียกช่ือเต็มว่า 
สัมมาสัมพุทธเจดีย์ หรือพุทธเจดีย์ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ธาตุเจดีย์ สถานท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
๒) บริโภคเจดีย์ คือส่ิงหรือสถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอยอย่างแคบ หมายถึงต้นโพธิ์ อย่างกว้าง
หมายถึงสังเวชนียสถาน ๔  ตลอดจนส่ิงท้ังปวงท่ีพระพุทธเจ้าเคยทรงบริโภค เช่นบาตร จีวร  
และบริขารอื่นๆ เป็นต้น ๓) ธรรมเจดีย์ สถานท่ีบรรจุใบลาน จารึก และพุทธพจน์เป็นต้น และ  

 
๖๙ธีรนาถ กาจญอักษร, หญิง ชาย กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอดิสัน

เพรส โปรดักส์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๒๓. 
๗๐สุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา, จิตวิทยาของสตรี, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๒๖), หน้า ๑-

๘. 
๗๑สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, “เสวนา ผู้หญิงกับโอกาสสู่การเมือง”, หนังสือพิมพ์แนวหน้า, (พฤหัสบดีที่ ๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๓). 



๕๑ 

๔) อุทเทสิกเจดีย์ สถานท่ีสร้างอุทิศแก่พระพุทธเจ้า เช่นพระพุทธรูปเป็นต้น๗๒ ในทางศิลปกรรมไทย 
หมายถึงส่ิงท่ีกอเป็นยอดแหลมเป็นท่ีบรรจุส่ิงท่ีเคารพนับถือ เช่นพระธาตุ และอัฐิบรรพบุรุษเป็นต้น 

กล่าวได้ว่า การให้เคารพสักการบูชาเจดีย์ในชุมชนหรือในองค์กรนั้นๆ อาจจะต้อง  พูดถึง
ค่านิยม ความเช่ือ ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ อาจจะต้องเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกันบ่อยๆ  
จะเป็นข้อตกลงร่วมกัน เช่นการสร้างความเคารพต่อสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์  จะต้องมีการกราบไหว้
สักการบูชาเป็นประจำ โดยการนำของผู้นำในสถานท่ีนั้นๆ หรือการสร้างพระพุทธรูปประจำชุมชน
นั้นๆ และเมื่อถึงวันก่อต้ังชุมชนก็ได้มีการทำบุญเล้ียงพระหรือมีงานประจำปี เพื่อเฉลิมฉลองวัน
ครบรอบเป็นต้น การกระทำและการสืบทอดดังกล่าวจะส่งผลไปยังเด็กเยาวชนและผู้ท่ีอาศัยในชุมชน
หรือองค์กรนั้นๆ ได้ซึมซับวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป ซึ่งในสังคมไทยจะมีให้เห็ นอยู่มากในการจัด
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึงความดีงามท่ีบรรพบุรุษได้สร้างไว้ และอนุชนรุ่นหลังได้รักษา
ประเพณีอันดีงามไว้ต่อไป 

๗) การให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่ผู้มีศีลธรรมท้ังหลาย 
การจัดให้ความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ (ผู้มีศีล) ท้ังหลาย 

เพราะการต้อนรับการรักษาคนดีและการจัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน  อันชอบธรรม 
แก่บรรดาพระสงฆ์ผู้มีศีลท้ังหลาย รวมถึงบุคคลากรทางพระพุทธศาสนา เช่นสามเณร แม่ชี และผู้
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาท้ังหมด ซึ่งระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ.๒๕๐๐๗๓ 
มาตรา ๗๙ ระบุว่า “รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาท่ีประชาชน
ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอื่น ท้ังต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนารวมท้ังสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” และในมาตรา ๒๘๙ ระบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี
อำนาจหน้าท่ีบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
จึงกล่าวได้ว่าการคุ้มครองพระสงฆ์ ซึ่งเป็นตัวแทนทางพระพุทธศาสนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องเข้ามาร่วมกับพระสงฆ์ในการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีผูกโยงกับสถาบันทางศาสนา โดยผ่าน
การจัดการเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กล่าวได้ว่า สังคมไทยในอดีตท่ีผ่านมาประชาชนจะให้ความเคารพให้ความอารักขา  
ให้เกียรติ คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่ผู้มีศีลธรรมหรือคนดี ท้ังหลายอันมีพระสงฆ์เป็นตัวแทน
ของความดีงามของชาวพุทธที่พร้อมใจกันดูแลกิจกรรมทุกอย่าง เพื่อส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตาม
คุณความดีตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีค่านิยมสืบมาจนถึงปัจจุบันแต่

 
๗๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๓, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๕), หน้า ๑๔๔-๑๔๕. 
๗๓รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, ราชกิจจานุเบกษา, (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐), หน้า ๒๓. 



๕๒ 

กระนั้นในปัจจุบันค่านิยมและส่ิงดีงามเหล่านี้ เริ่มท่ีจะอ่อนแอลงไป เพราะกระแสของความ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและความคิดจิตใจของประชาชน เมื่อสังคมไทยเปล่ียนแปลงค่านิยมต่อการ
เคารพต่อพระสงฆ์น้อยจึงมีการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในหลายๆ เรื่อง เช่นการศึกษา การพัฒนา
สังคมเป็นต้น และสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเกิดความคุ้มครองตามกฎหมายท่ีไม่ได้เกิดจากจิตสำนึกในความ
เป็นชาวพุทธท่ีดี จึงเป็นจุดเปล่ียนแปลงทางคุณค่าแห่งจิตใจท่ีไม่อาจจะเรียกคืนมาได้ ซึ่งทำให้ข่าวท่ี
ไม่ดีเกี่ยวกับพระสงฆ์เกิดข้ึนมากมาย เกี่ยวกับชีวิตทรัพย์สินเกิดขึ้นอย่างมาก ดังนั้นความพร้อมเพรียง
เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้มีศีลธรรมจะต้องเกิดความสังคม หรือชุมชนนั้นให้การรับรองการให้เกียรติ  
และสิทธิส่วนบุคคลในการพิทักษ์รักษาต่อพระสงฆ์ เพื่อป้องกันต่อผู้ไม่หวังดีไม่ว่าจากคนนอกศาสนา
หรือคนในศาสนาก็ตาม จะต้องสร้างข้อตกลงเพื่อให้ผู้มีศีลธรรมหรือพระสงฆ์ได้กระทำหน้าท่ีในการส่ัง
สอนคุณความดีงามให้กับสังคมต่อไป 
ตารางที่ ๒.๔ หลักอปริกานิยธรรม ตามแนวความคิดของนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระมหาบุญไทย ปุญญมโน  
(ออนไลน์ ๒๕๖๒) 

การทำงานรวมกันของคนในสังคมท่ีมีความสามัคคี เพื่อ
แก้ไขปัญหาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับ
ในเหตุผลท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ 

พระธรรมปิฎก 
(๒๕๔๖, หน้า ๒-๔) 

การเป็นผู้นำเชิงพุทธต้องปะกอบด้วย 
๑. รู้หลักของสัปปุริสธรรมมีการรู้หลักการเหตุผล 

๒. มีสติปัญญาไม่ประมาท 

๓. ต่ืนตัวทันต่อเหตุการณ์ 

๔. มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 

๕. มีพรหมวิหารธรรม 

๖. มีธรรมาธิปไตย 
พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ.ปยุตฺโต)  
(๒๕๕๕ หน้า ๑๔๔-๑๔๕) 

ส่ิ ง ท่ี เคารพ บู ชาห รือสถาน ท่ี เตือน ใจให้ ระ ลึกถึ ง
พระพุทธศาสนา เรียกว่า สัมมาสัมพุทธเจดีย์ ได้แก่  

๑) ธาตุเจดีย ์

๒) บริโภคเจดีย ์

๓) ธรรมเจดีย์  
๔) อุทเทสิกเจดีย์ 

 
 



๕๓ 

๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
ชุมชนท่าเตียน เป็นชุมชนท่ีอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวแม่น้ำเนื้อท่ีบริเวณ ๓.๕ ไร่ 

จำนวนบ้านเรือน ๒๑๒ ครัวเรือน มีประชากรท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนประมาณ ๘๐๐ คน โดยประชาชน
ส่วนใหญ่ เป็นชาวจีน พื้น ท่ี ส่วนใหญ่  ๘๐  เปอร์เซ็นต์เป็นพื้น ท่ีของสำนักงานทรัพย์ สิน ส่วน
พระมหากษัตริย์ เป็นอาคารพาณิชย์เก่าแก่สมัย ร.๕ ประชาชนในชุมชนมีการประกอบอาชีพต่างๆ 
ส่วนใหญ่มีอาชีพขาย เช่น พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเลเป็นต้น เป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือ
ชาติและวัฒนธรรม ชุมชนท่าเตียนเป็นชุมชนท่ีมีความสำคัญในอดีตเป็นท่ีมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ 
และการขนส่งท่ีสำคัญเพราะเป็นเส้นทางการเดินเรือมีเรือผ่านเข้าออกอยู่ตลอดเวลา  และชุมชนได้
จัดรูปแบบการปกครองเพื่อบริหาชุมชนให้เป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อย โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ชุมชนโดยผ่านการเลือกต้ังจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนท่าเตียนจำนวน ๙ ท่าน เป็นสมัยท่ี ๑๐ 
ซึ่งประกอบไปด้วย 

๑. นายเกรียงไกร โอฬารพันธุ์สกุล ประธานชุมชนเตียน 
๒. นายพัฒนา ปิติวัฒาลัย  รองประธานชุมชน ฝ่ายความมั่นคง 
๓. นายมานะ นิมิตศิริพงษ์กุล  รองประธานชุมชน ฝ่ายกิจการภายใน 
๔. นายอุดม แสงอุไร   รองประธานชุมชน สาธารณูปโภค 
๕. นายพจน์ตะวัน ชินนาสวัสด์ิ รองประธานชุมชน ฝ่ายกิจการพิเศษ 
๖. นายอรรถกร แก้วกรประดิษฐ์ เหรัญญิก 
๗. นายวิชาญ ถาวรธนากุล  นายทะเบียน 
๘. นายจิโรจ ปุญญาสวัสด์ิ  เลขานุการชุมชน 
๙. นายจำรัส สันติชัยกูล  ประชาสัมพันธ์และปฏิคม 

การส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและสนับสนุน คณะกรรมการบริหารชุมชนท่า
เตียนเห็นถึงความสำคัญกับการเลือกตั้งทุกครั้ง และได้เข้าไปมีส่วนร่วมทุกครั้ง มีการดำเนินงานตลอด
ระยะเวลาต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงเลือกต้ังเสร็จ มีการประชุมหารือกับหน่วยงานของรัฐอยู่ตลอดและเป็น
ประจำ เพื่อรับนโยบายมาบริหาจัดการ เพื่อให้การเลือกต้ังเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบต่างๆ  
ท่ีทางรัฐบาลกำหมดไว้ ชุมชนท่าเตียนเป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลาย ประชาชนในชุมชนมีความ
คิดเห็นทางการเมืองท่ีหลากหลาย มีการเปิดให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียน
แนวความคิด และรับฟังความคิดเห็นของทุกคน มีการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังเข้ามารณรงค์
หาเสียงทุกพรรคการเมือง ให้อิสระแก่ทุกพรรคการเมืองได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายของตนเอง 
มีการช่วยส่งเสริมในการแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบก่อนโดยผ่านเสียงตามสายและติดแผ่นป้ายตาม
จุดประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารท่ีท่ัวถึงและรอบด้าน เป็นการ



๕๔ 

ส่งเสริมให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีการจัดกิจกรรมทางการเมือง
ต่างๆ ร่วมมือกับทางรัฐบาล โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐท่ีได้เข้ามาให้ความรู้และ
แลกเปล่ียนทัศนะคติทางการเมืองกับประชาชนในขุมชน เพื่อกระตุ้นทำให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกทาง
การเมือง มีการสนับสนุนบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้กล้าแสดงออกโดยไม่จำกัดสิทธิและ
เสรีภาพ เปิดเวทีให้แสดงออกเพื่อท่ีจะร่วมกันหาทางออก เมื่อมีประชาชนจำนวนมากมีความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกัน จึงเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อท่ีจะหาทางออกหรือหาข้อสรุปร่วมกันเพื่อให้เกิดความสามัคคี 

การส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงาน นอกจากการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองมา
รณรงคหาเสียงแล้ว คณะกรรมการบริหารชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจำหน่วยเลือกตั้งของเขตพระนคร โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าไปทำหน้าท่ีในการอำนวยความสะดวก 
จัดเตรียมสถานท่ีดูแลความสงบเรียบร้อยและให้คำแนะนำแก่ประชาชนท่ีมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไป
ด้วยความสุจริตยุติธรรม มีการประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีการประชุม
เพื่อจะอธิบายขั้นตอนต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจและได้
ทราบถึงวันเวลาและสถานท่ีในการไปใช้สิทธิ เพื่อท่ีประชาชนจะได่รับรู้ถึงข้อมูลท่ีท่ัวถึงและเป็น
ประโยชน์ในการเตียมตัวและการวางแผนของประชาชนทำให้ประชาชนสามารถรักษาสิทธิของตนเอง
ทุกครั้ง 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามตรวจสอบ การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลือกต้ังตลอดถึงการแจ้งให้ประชาชนได้รับรู้  เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีในชุมชนในการทำ
หน้าท่ี มีการประชุมคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีมีความพร้อม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
กฎระเบียบและข้อปฎิบัติต่างๆ ในการทำหน้าท่ี มีเจ้าหน้าท่ีติดตามการลงมาหาเสียงของผู้สมัครว่า
เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกำหนดไว้หรือไม่ ตลอดถึงติดตามการทำหน้าท่ี
ของคณะกรรมการในคูหาเลือกต้ัง เป็นการทำหน้าท่ีเป็นพลเมืองช่วยตรวจสอบ ถ่วงดุน เพื่อท่ีจะคัด
กรองตัวแทนของประชาชน และเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยดำเนินไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน  

 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
มีนักวิชาการ ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งแต่

ละงานวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมีในการพิจารณาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในแง่มุมต่างๆ  
ได้เป็นอย่างดีดังนี้ 

ประมวลศิลป โภคสวัสด์ิ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ จังหวัดมุกดาหาร” ผลการวิจัยพบว่า เหตุผลในการตัดสินใจ
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ของประชาชนในเขตการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เขต ๑ จังหวัดมุกดาหารมากท่ีสุด คือการไปใช้สิทธิเลือกต้ังอยู่ในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างให้



๕๕ 

ความสำคัญน้อยท่ีสุด คือการเสนอตัวเป็นคู่แข่งทางการเมืองอยู่ในระดับน้อยและเมื่อหาความสัมพันธ์
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายไดสุทธิ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ด้านความรูความเข้าใจและความสนใจต่อกิจรม
ทางการเมือง ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการ และด้านพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในช่วงหลังเลือกตั้ง๗๔ 

จีราภรณ์ สารศรี ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนใน
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลไทย
สามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการเมืองการเลือกต้ัง และด้านการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทย
สามัคคี อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลไทยสามัคคี อยู่ในระดับปานกลาง 

๒. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นคือ 
ให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นท่ี ควรเพิ่มงบประมาณพัฒนาชุมชนให้มาก ให้มีการช้ีแจงนโยบายการ
พัฒนาชุมชนแก่ประชาชนรับทราบ ให้จัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีเป็นไปด้วย
ความสุจริต โปร่งใส และให้เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีออกไปรับฟังความคิดเห็น
และความต้องการของประชาชน๗๕ 

สุนัดดา นราศร ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ 
ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. ประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีส่วน
ร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก ๒ ด้าน เรียง
ตามลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือด้านการเลือกต้ัง รองลงมาคือด้านการรับรู้ข่าวสารทาง
การเมืองอยู่ในระดับปานกลาง คือด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง เมื่อจำแนกเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรสพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ ๑๘-๓๐ปี ระดับ

 
๗๔ประมวลศิลป์ โภคสวัสด์ิ, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร เขต ๑ จังหวัดมุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๒). 

๗๕จีราภรณ์ สารศรี, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ินของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทย
สามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๒). 



๕๖ 

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน ๑๐ ,๐๐๑ บาทขึ้นไป แสะสถานภาพสมรสจะเป็นกลุ่ม
โสดจะให้ความร่วมมือเสียสละเมื่อมีการจัดกิจกรรมทางการเมืองขึ้น 

๒. สาเหตุปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิง
จาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามพบว่า ด้านการเลือกต้ัง มีสาเหตุมาจากขาดการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน เลือกตั้งบ่อยทำให้เกิดการเบ่ือหน่ายทางการเมือง จะต้องออกทำงาน
หารายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัว ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง มีสาเหตุจากผู้สมัครไม่ได้เข้าถึง
ประชาชน ผู้สมัครขาดการรณรงค์หาเสียงท่ีต่อเนื่อง และด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง มีสาเหตุ
มากจากขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ประชาชนจะต้องทำงานหารายได้ทำให้ไม่มีเวลาติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพบว่า ด้านการ
เลือกต้ังมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ไม่ควรมีการเลือกต้ังบ่อย 
ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ควรท่ีจะ
เพิ่มการส่งข่าวสารทางโทรศัพท์ให้มากขึ้น และอยากให้มีรายการนำเสนอข่าวของโทรทัศน์เป็นการ
เฉพาะ๗๖ 

สมพิศ สุขแสน ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองอุตรดิตถ”์ ผลการวิจัยพบว่า  

๑. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการไปใช้สิทธิเลือกต้ังอยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านการมีส่วนร่วมโดยตรงตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ด้านการมีบทบาทเคล่ือนไหว
ทางการเมือง และด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างจริงจังอยู่ในระดับน้อย 

๒. ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านส่ิงเร้าทาง
การเมือง ด้านส่ิงแวดล้อมทางการเมือง ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านความพอใจในนโยบายและการ
บริหารงานส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

๓. ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ท่ีสำคัญคือ 
บางครั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังเพราะไม่มีเวลาว่าง การไม่มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเพราะมี

 
๗๖สุนัดดา นราศร, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน 

อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, ๒๕๕๓). 



๕๗ 

การศึกษาน้อย การเมืองปัจจุบันแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน การเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองน้อย และการไม่กล้าแสดงตนว่าเป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองใด๗๗ 

ปวีณา อุดมกัน ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน: กรณีศึกษา 
ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. ผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ ๖๓.๔๓) มีอายุ 
๔๑-๕๐ ปี (ร้อยละ ๓๑ .๘๖) มีการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปวส. (ร้อยละ ๓๙.๖๑) มีอาชีพ
ค้าขาย/รับจ้างท่ัวไป (ร้อยละ ๓๑.๓๐) และมีรายได้ ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท/เดือน (ร้อยละ ๔๑.๕๕)  

๒. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน ท้ัง ๔ ด้านมีดังนี้ (๑) ด้าน
การร่วมรณรงค์ทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง (๒) ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ังอยู่ในระดับมาก (๓) 
ด้านการแสดงความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมืองอยู่ในระดับมาก (๔) ด้านการมีบทบาทเคล่ือนไหว
ทางการเมืองอยู่ในระดับมาก  

๓. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กรณีศึกษาตำบลบาง 
ทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (๓ .๑) เพศต่างกัน ในภาพรวมมีส่วนร่วมไม่แตกต่าง  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ังแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .๐๕  
(๓.๒) อายุ ต่างกัน ในภาพรวมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
พิจารณาเป็น รายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการร่วมรณรงค์ทาง
การเมืองแตกต่าง กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .๐๕ ส่วนด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง และด้านการแสดง
ความสนใจต่อ กิจกรรมทางการเมืองแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .๐๑ (๓.๓) ระดับการศึกษา
ต่างกัน ใน ภาพรวมและรายด้าน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญท่ี ระดับ .๐๑ (๓.๔) อาชีพต่างกัน ในภาพรวมและรายด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนไม่ แตกต่างกัน (๓.๕) รายได้ในภาพรวม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไม่
ต่างกัน และเมื่อ พิจารณารายด้าน พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .๐๑๗๘ 

 
๗๗สมพิศ สุขแสน, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์”, รายงาน

การวิจัยวิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๕๒).  
๗๘ปวีณา  อุดมกัน, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษาตำบลบางทรายใหญ่ 

อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๓). 



๕๘ 

ปรารถนา ไวมงคุณ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาส จังหวัดบุรีรัมย์”
ผลการวิจัยพบว่า  

๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาส จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอ ยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเมืองการเลือกต้ังของอบต. มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
ส่วนด้านการวางแผนพัฒนาอบต. และด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของอบต. มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

๒. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก เมื่อจำแนกตามเพศพบว่า โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อจำแนกตามอายุ พบว่าท้ังโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีใน
สำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕๗๙ 

สุพจน์ แก้วเจริญ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลแดงใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น มีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ๑ 
ด้านคือ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง อยู่ในระดับปานกลาง ๔ ด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย คือด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง รองลงมาคือ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมือง ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือพรรคการเมือง และด้านกิจกรรมการสมัครรับเลือกตั้ง 

๒. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

๓. ปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลแดงใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลแดงใหญ่ 
มีดังนี้ ๑) ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมืองปัญหาคือ การท่ีประชาชนออกทำงานประกอบอาชีพ
ทำให้ไม่มีเวลาว่างในการติดตามข่าวสารทางการเมือง ๒) ด้านการไปใช้สิทธิเลือกต้ังปัญหาคือ การท่ี
ผู้สมัครรับเลือกต้ังขาดการรณรงค์การหาเสียง ๓) ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือพรรคการเมืองปัญหา
คือ การท่ีประชาชนขาดความรู้ความเข้าในการเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มหรือพรรคการเมือง ๔) ด้านการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองปัญหาคือ ขาดการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางการ

 
๗๙ปรารถนา ไวมงคุณ , “การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ินของประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาส จังหวัดบุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๒). 



๕๙ 

เลือกต้ังอย่างต่อเนื่องและ ๕) ด้านกิจกรรมการสมัครรับเลือกต้ังปัญหาคือ การท่ีประชาชนในตำบล
ไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการวางแผน และการตรวจสอบการเลือกต้ังท่ีมีขึ้นในชุมชน และจาก
การศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลแดงใหญ่ มีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง สรุปได้ดังนี้ ๑) ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ข้อเสนอแนะคือ 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการเมืองตามหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ๒) ด้านการไปใช้
สิทธิเลือกต้ัง ข้อเสนแนะคือ ควรมีการให้ผู้นำหมู่บ้านและเจ้าหน้าท่ีจากภาคราชการมีการจัดประชุม
ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน ๓) ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือพรรคการเมือง ข้อเสนอแนะคือ  
ควรมีการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางพรรคการเมืองหรือตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
ท้ังในระดับชาติ จังหวัดและชุมชน ๔) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ข้อเสนอแนะคือ ควรให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังการปราศรัยของผู้สมัครรับเลือกต้ังในชุมชน ๕) ด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมการสมัครรับเลือกตั้ง ข้อเสนอแนะคือ ควรให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การเป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีในการจัดการเลือกตั้ง๘๐ 

สุจินตนา โสภาเวทย์ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย”  

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองท้องถิ่น โดยรวมและรายด้านท้ัง ๔ ด้าน อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง ด้านการรณรงค์หาเสียง ด้านการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
สังคมและการเมือง และด้านการติดตามตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลหนองสองห้องมีความแตกต่างกันระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีส่วน
ร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองท้องถิ่น โดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

โดยสรุป ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองท้องถิ่น โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ประชาชนมีความ
แตกต่างกันระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมือง
ท้องถิ่น โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน๘๑ 

มานพ เข็มเมือง ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า 

 
๘๐สุพจน์ แก้วเจริญ, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๓). 
๘๑สุจินตนา โสภาเวทย์ , “การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองท้องถ่ินของประชาชนในเขต

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒). 



๖๐ 

๑. การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถิ่น  ของประชาชนในเขตเทศบาล  
ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าด้านการใช้สิทธิการเลือกต้ัง อยู่ในระดับมาก ด้านการรณรงค์การหาเสียงเลือกต้ัง  
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง อยู่ในระดับน้อย โดยเรียงลำดับจาก
ค่าเฉล่ียสูงไปหาตำดังนี้ คือด้านการใช้สิทธิการเลือกตั้ง ด้านการรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้ง และด้าน
การตรวจสอบติดตามการเลือกตั้งตามลำดับ  

๒. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ท่ีมีจำนวนมากท่ีสุดคือควรเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมให้มากกว่านี้ รองลงมาคือควรให้มีการประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังให้มากกว่านี้  
และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามลำดับ๘๒ 

มัลลิกา ฉิมพลี ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมการเลือกทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยว่า  

๑. การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถิ่น ของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง อยู่ในระดับปานกลาง นอกนั้นอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงจากด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงไปหาต่ำได้ดังนี้ ด้านการรณรงค์หาเสียงและประชาสัมพันธ์  
ด้านการเมืองการเลือกตั้ง และด้านติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งตามลำดับ 

๒. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีมีจำนวนมากท่ีสุดคือ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมให้มากกว่านี้ ลองลงมาคือ ควรให้มีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้มากกว่านี้ และควร
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามลำดับ๘๓ 

นภดล สำราญพงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลโคกศรี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๒ ด้าน 
เรียงลำดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย คือด้านการเลือกต้ัง และด้านติดตามตรวจสอบพบว่า  

 
๘๒มานพ เข็มเมือง, “การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาล 

ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , 
 (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๖).  

๘๓มัลลิกา ฉิมพลี, “การมีส่วนร่วมการเลือกทางการเมืองท้องถ่ินของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๔). 



๖๑ 

มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยจำนวน ๒ ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย คือด้านการวางแผน
พัฒนาเทศบาลและด้านการจัดทำโครงการ๘๔ 

เอกราช วรรณพงษ์ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล 
ปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน โดยเลียงลำดับจากด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาต่ำได้ดังนี้ 
คือด้านการตรวจสอบการเลือกตั้ง ด้านการรณรงค์เลือกตั้ง และด้านการใช้สิทธิเลือกตั้งตามลำดับ 

๒. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ท่ีมีจำนวนมากท่ีสุดคือ ควรจัดให้มีการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งท้องถิ่น รองลงมาคือ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
และทุกครั้งท่ีมีการเลือกตั้งควรให้ประชาชนมีสิทธิที่จะตรวจสอบตามกฏหมายเลือกตั้ง ตามลำดับ๘๕ 

บุษบา เขียวดี ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา: ศึกษากรณี 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละด้านพบว่า ด้านความสนใจทางการเมืองพบว่า นักศึกษามีความสนใจทางการเมืองอยู่ในระดับ
มาก ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกต้ังพบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ด้านการเชิญชวนให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองพบว่า นักศึกษามีการเชิญชวน
ให้ผู้อื่นออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อยู่ในระดับมาก ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองพบว่า นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอยู่ในระดับน้อย 

๒. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาได้แก่ ปัจจัยด้านอายุ ช้ันปีท่ีศึกษา ความสนใจข่าวสารทาง
การเมือง การกล่อมเกลาทางการเมืองโดยผ่านการเรียนวิชาการเมืองการปกครองผ่านการอบรม
หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง การร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเมือง การเข้าร่วม

 
๘๔นภดล สำราญพงษ์, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกศรี อำเภอ

ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
๒๕๕๒). 

๘๕เอกราช วรรณพงษ์, “การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๕). 

http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/e-research/?q=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&f%5bauthor%5d=1239


๖๒ 

กิจกรรมความเคล่ือนไหวทางด้านการเมืองการวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นทางการเมืองและ
การไปใช้สิทธิ์เลือกต้ัง ขณะท่ีปัจจัยด้าน เพศ สาขาวิชา การเป็นสมาชิกสโมสรหรือชุมชนต่างๆ  
ในมหาวิทยาลัยและเหตุผลของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ๘๖ 
ตารางที่ ๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ประมวลศิลป์ โภคสวัสด์ิ 
วิทยานิพนธ์, (๒๕๕๒)  
 

การมี ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า การ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก 

จีราภรณ์ สารศรี 
วิทยานิพนธ์, (๒๕๕๒)  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในองค์การ
บริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์  
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ด้านการ
ติดตามและตรวจสอบอยู่ในระดับปานกลาง 

สุนัดดา นราศร  
วิทยานิพนธ์, (๒๕๕๓)  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบล
แก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่  ๑.ด้านการเลือกต้ัง 
อยูใ่นระดับมาก ๒.ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอยู่ในระดับปานกลาง 

สมพิศ สุขแสน  
วิทยานิพนธ์, (๒๕๕๒)  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก 

ปวีณา อุดมกัน  
วิทยานิพนธ์, (๒๕๕๓)  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษา ตำบลบาง
ทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในตำบลบางทรายใหญ่ ด้านการใช้สิทธิ
เลือกตั้งอยู่ในระดับมาก 

 
 

 
๘๖บุษบา เขียวดี, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา: ศึกษากรณี นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” , วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๒). 

http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/e-research/?q=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&f%5bauthor%5d=1239


๖๓ 

ตารางที่ ๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ปรารถนา ไวมงคุณ 
วิทยานิพนธ์, (๒๕๕๒) 

การมี ส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาส 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

สุพจน์ แก้วเจริญ 
วิทยานิพนธ์, (๒๕๕๓)  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลแดงใหญ่ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนตำบลแดงใหญ่ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกต้ังอยู่ในระดับ
มาก 

สุจินตนา โสภาเวทย์ 
วิทยานิพนธ์, (๒๕๕๒)  

การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน 
ในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้องมีส่วน
ร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง ด้านการรณรงค์
หาเสียง อยู่ในระดับมาก 

มานพ เข็มเมือง 
วิทยานิพนธ์, (๒๕๕๖)  

การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนใน
เขตเทศบาล ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองของประชาชน
ในเขตเทศบาล ตำบลหนองแวง ด้านการใช้สิทธิการเลือกต้ังอยู่ในระดับ
มาก 

มัลลิกา ฉิมพลี  
วิทยานิพนธ์, (๒๕๕๔)  
 
 
 

 

การมีส่วนร่วมการเลือกทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กด้านการรณรงค์หา
เสียงและประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ด้านการติดตามตรวจสอบการ
เลือกตั้งอยู่ในระดับปานกลาง 

นภดล สำราญพงศ์ 
วิทยานิพนธ์, (๒๕๕๒) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
โคกศรี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
เลือกตั้ง และด้านติดตามตรวจสอบอยู่ในระดับปานกลาง 
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๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยนำมากำหนดเป็นกรอบ
แนว คิด ในการวิ จัย  (Conceptual Framework) ประกอบ ด้ วย  ตั วแปรต้น  (Independent 
Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้  

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความคาดหวังของประชาชนต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหา 
โดยศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง๘๗ 
๒. ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง๘๘ และ ๓. ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง๘๙ ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๘๗วัชรา ไชยสาร, ระบบการเลือกต้ังกับการเมืองไทยยุคใหม่, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:  

นิติธรรม, ๒๕๔๔), หน้า ๔๙–๕๒. 
๘๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑  
๘๙สำนักคณะกรรมการการเลือกต้ัง, รูปแบบของการมีส่วนร่วม, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง, ๒๕๕๕), หน้า ๑๕. 
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ตัวแปรต้น                                        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
๑) เพศ 
๒) อายุ 
๓) ระดับการศึกษา 
๔) อาชีพ 
๕) รายได้ต่อเดือน 

อปริหานิยธรรม ๗ 
๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒. พร้อมเพรียงกนัประชุม 
๓. ไม่บัญญัติส่ิงท่ีมิได้บัญญัติไว ้
๔. ให้ความเคารพต่อผู้นำ 
๕. ปกป้อง คุ้มครองบรรดาสตรีท้ังหลาย 
๖. เคารพ สักการะ บูชาเจดีย์ 
๘. ให้ความอารักขา ความคุ้มครอง แก่ผู้
มีศีลธรรม 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน  

๘ รูปหรือคน จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
เลือกต้ังทั่วไป ๓ ด้าน คือ 
๑) ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง

ตามแนวอปริหานิยธรรม 
๒) ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้งตามแนว

อปริหานิยธรรม 
๓) ด้านการติดตามตรวจสอบการ

เลือกตั้งตามแนวอปริหานิยธรรม 



 
 

 
บทที่ ๓ 

 

วิธีดำเนินการวิจยั 
 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดย ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ งส ำรวจ  (Survey Research) จากแบ บ สอ บ ถาม 
(Questionnaire) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) 

 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
๓.๒.๑ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

๑) ประชากร (Population) ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี
ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวน ๖๔๕ คน๑ 

๒ ) ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  (Sample) ไ ด้ แ ก่  ป ร ะ ช าชน ใน พื้ น ท่ี ชุ ม ชน ท่ า เตี ย น 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวน ๒๔๗ คน โดยผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ดังนี้ 

 
๑สำนักงานเขตพระนคร, ฝ่ายทะเบียน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://bangkok.go.th/pranakorn 

[๒๐ กันยายน ๒๕๖๒]. 

http://bangkok.go.th/pranakorn
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ( Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้มาจากประชาชนจำนวน 
๒๔๗ คน ท่ีได้จากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับความเช่ือมั่นท่ี ๙๕ คลาดเคล่ือนร้อยละ ๕ 
ดังนี้ 

𝑛  =    
𝑁

1 + 𝑁(e) 2 

โดย  N =  จำนวนประชากรท้ังหมด  
e  = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้  
n =  จำนวนกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท้ังหมด ๖๔๕ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้ 

                                  𝑛 =  
645

 1+645 (0.05 )2 

              n =
645

 1+645(0.0025)
 

       n =  
645

 1+1.6125
 

    n =  246.89                   
n =  247             

เพราะฉะนั้นจำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ ๒๔๗ คน 
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรท่ีทำการศึกษา ได้แก่ 

ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกต้ัง โดยการสุ่มแบบบังเอิญ ตามคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง คือ มีอายุต้ังแต่ 
๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จนครบตามจำนวน 
๒๔๗ คน      

๓.๒.๒. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

จำนวน ๘ รูปหรือคน ได้แก่ 
กลุ่มที่ ๑ ผู้นำทางศาสนา 
๑. พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
๒. พระครูวินัยธรเอกชัย ฐิตปญฺโญ อาจารย์ประจำโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
กลุ่มที่ ๒ ผู้นำชุมชนท่าเตียน 
๑. นายเกรียงไกร โอฬารพันธุ์สกุล ประธานชุมชนท่าเตียน 
๒. นายพัฒนา ปิติวัฒาลัย รองประธานชุมชนท่าเตียน  
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กลุ่มที่ ๓ นักวิชาการชุมชนท่าเตียน 
๑. นายพจน์ตะวัน ชินนาสวัสด์ิ 
๒. นายสุรินทร์ นิรันตสุขรักษ์ 
กลุ่มที่ ๔ ตัวแทนประชาชนชุมชนท่าเตียน 
๑. นายกฤศกร ถิ่นทัพไทย 
๒. นายอรรถกร แก้วกรประดิษฐ์ 

 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
๓.๓.๑ แบบสอบถาม  
๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตำราและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม  
๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีกำหนดไว้  
๓) ขอคำแนะนำจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
๔) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล  
๕) นำเสนอร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์และ ผู้ เช่ียวชาญ  

เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข  
๖) นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกลุ่ม 

ตัวอย่าง จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แล้วนำเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา  
๗) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และนำไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
๘) รวบรวมแบบสอบถาม แล้วนำมาวิเคราะห์ 
๓.๓.๒ แบบสัมภาษณ์ 
๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตำราและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีกำหนดไว้  
๓) ขอคำแนะนำจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) เพื่อนำมาวิเคราะห์ 
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๓.๓.๓ ลักษณะของเคร่ืองมือ  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ 

ท่ีผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นตามกรอบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นกับการเลือกต้ังท่ัวไปของ
ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  

แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอนดังนี้ 
ตอนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยมีลักษณะ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นกับการ

เลือกตั้งท่ัวไป ของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ท้ัง ๓ ด้าน คือ  
๑. ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งตามแนวอปริหานิยธรรม  
๒. ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้งตามแนวอปริหานิยธรรม  
๓. ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งตามแนวอปริหานิยธรรม 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนกับการเลือกตั้งท่ัวไป ซึ่งมี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
๕  หมายถึง  ความคิดเห็น อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด  
๔  หมายถึง  ความคิดเห็น อยู่ในระดับ  มาก  
๓  หมายถึง  ความคิดเห็น อยู่ในระดับ  ปานกลาง  
๒  หมายถึง  ความคิดเห็น อยู่ในระดับ  น้อย  
๑  หมายถึง  ความคิดเห็น อยู่ในระดับ  น้อยท่ีสุด๒ 
ตอนท่ี ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในท้องถิ่นกับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
แบบสัมภาษณ์ 
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้เป็น
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

ตอนท่ี ๒ สัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นกับการเลือกต้ังท่ัวไป 
ของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ท้ัง ๓ ด้าน คือ  

 
๒ชุติระ ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๒), 

หน้า ๑๐๘. 



๗๐ 

๑. ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งตามแนวอปริหานิยธรรม 
๒. ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ังตามแนวอปริหานิยธรรม 
๓. ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งตามแนวอปริหานิยธรรม 
๓.๓.๔ การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
๑) ขอคำแนะนำจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ

ท่ีสร้างไว้ 
๒) หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนำแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเสนอประธานและ

กรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้เช่ียวชาญแล้วนำมาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม จำนวน ๕ ท่านประกอบด้วย 

๒.๑ ศ.ดร. จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์   ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.๒ รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.๓ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์    ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.๔ ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.๕ อ.ดร.กาญจนา  ดำจุติ  ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยก่อนนำไปใช้ เพื่อพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหา
สาระและโครงสร้างของคำถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ หรือหาค่า IOC (Index ofltem-Objective 
Congruence) โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 

ใช้สูตร  
N
X

IOC 
=  

    IOC   คือ ดัชนีความสอดคล้อง 
         X  คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

   N   คือ  จำนวนผู้เช่ียวชาญ๓ 
 

 
๓ประคอง กรรณสูต, สถิติเพื่อการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๓๗. 



๗๑ 

โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
+๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ การวิจัย 
๐ หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ การวิจัย 
-๑  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ การวิจัย 
๓. หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นำแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป

ทดลองใช้ (Try out) กับประชาชนในชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัย จำนวน ๓๐ เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Acoefficient) ตาม
วิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)๔ ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั้นท้ังฉบับ ๙๓๙ 

๔. นำแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยต่อไป 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑) การรวบรวมเอกสาร ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และ 

เอกสารส่ิงพิมพ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง 
๒) ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มมเป้าหมาย คือ 

ประชาชนในเขตชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๔๗ คน ซึ่งในการแจกแบบสอบถามผู้วิจัย
ได้นำแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง 

๓) ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอสอบถามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน  
๘ รูปหรือคน 

๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
๑) ขอหนังสือจากผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 

๒) ทำการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) เพื่อสัมภาษณ์
ตามท่ีกำหนดไว้ 

 
๔สมนึก ภัททิยธนี, การวัดผลการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า 

๒๒๐. 



๗๒ 

๓) ดำเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีกำหนดนัดไว้จนครบทุกประเด็น โดย
ขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

๔) นำข้อมูลดิบท่ีได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์โดยวิธีการท่ีเหมาะสมและนำเสนอต่อไป 
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง 

สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติดังนี้ 
สถิติพรรณนา (Descriptive  Statistics) สำหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง

และพรรณนาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท่ัวไป 
สถิติท่ีใช้ คือค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

แปลความหมายของค่าเฉล่ียโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้ 
ช่วงค่าเฉลี่ย          การแปลความหมาย 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่   ๔.๒๑ – ๕.๐๐  การมีส่วนร่วม มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่   ๓.๔๑ – ๔.๒๐  การมีส่วนร่วม มาก   
ค่าเฉล่ียต้ังแต่   ๒.๖๑ – ๓.๔๐  การมีส่วนร่วม ปานกลาง   
ค่าเฉล่ียต้ังแต่   ๑.๘๑ – ๒.๖๐  การมีส่วนร่วม น้อย   
ค่าเฉล่ียต้ังแต่   ๑.๐๐ – ๑.๘๐  การมีส่วนร่วม น้อยท่ีสุด๕ 
สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สำหรับทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบ

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดย
จำแนกตาม เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  วิ เคราะห์โดยการทดสอบค่าที  
(t – test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่างจะทำการเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นสำคัญน้อยท่ีสุด 
(Least Significant Difference : LSD.) 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากคำถามปลายเปด (Open ended Question) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเลือกต้ังท่ัวไปและข้อเสนอแนะอื่นๆ วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 

 
๕ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิตร, 

๒๕๔๑), หน้า ๗๕.   



๗๓ 

(Content Analysis Technique) ประกอบบริบท นำเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการ
แจกแจงความถ่ีของผู้ตอบคำถามปลายเปด 

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้ 
๑) นำข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒) นำข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจำแนกเป็นประเด็น และเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓) วิเคราะห์คำให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและนำเสนอต่อไป  
 
 
 
 
 
 

 



 
บทที่ ๔ 

 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๒๔๗ คน มาวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ

เลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ

เลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
๔.๔  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ

เลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
๔.๕ ผลสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของ

ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
๔.๖ องค์ความรู้ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
๔.๖.๒ องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
 
 
 



๗๕ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ 

ประชาชน จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังในตารางท่ี ๔.๑ 
ตารางที่ ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

(n=๒๔๗) 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
เพศ  
     ชาย                         
     หญิง 

 
๑๓๖ 
๑๑๑ 

 
๕๕.๑ 
๔๔.๙ 

รวม ๒๔๗      ๑๐๐ 
อาย ุ  
     ๑๘ – ๓๐ ปี    
     ๓๑ – ๔๐ ปี 
     ๔๑ – ๕๐ ปี    
     ๕๑ ปีข้ึนไป 

 
๒๕ 
๖๒ 
๘๒ 
๗๘ 

 
๑๐.๑ 
๒๕.๑ 
๓๓.๒ 
๓๑.๖ 

รวม ๒๔๗ ๑๐๐ 
การศึกษา 
     ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
     ปริญญาตรี      
     สูงกว่าปริญญาตรี 

 
๕๓ 
๙๘ 
๘๓ 
๑๓ 

 
๒๑.๕ 
๓๙.๗ 
๓๓.๖ 
๕.๓ 

รวม ๒๔๗ ๑๐๐ 
อาชีพ 
      ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว 
      รับจ้าง/ลูกจ้างท่ัวไป 
      รับราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
      อื่นๆ 

 
๑๖๘ 
๕๖ 
๑๔ 
๙ 

 
๖๘.๐ 
๒๒.๗ 
๕.๗ 
๓.๖ 

รวม ๒๔๗ ๑๐๐ 
 
 



๗๖ 

ตารางที่ ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 (n=๒๔๗) 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
รายได้ต่อเดือน  
     ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท   
     ๕,๐๐๑–๑๐,๐๐๐ บาท          
     ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท 
     ๑๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 

 
๖ 

๕๖ 
๙๕ 
๙๐ 

 
๒.๔ 

๒๒.๗ 
๓๘.๕ 
๓๖.๔ 

รวม ๒๔๗ ๑๐๐ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การมีส่วน

ร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร” จำแนกได้ดังนี้ 
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นชาย จำนวน ๑๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ

๕๕.๑ และเป็นหญิง จำนวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙ ตามลำดับ 
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี มีจำนวน ๘๒ คน

คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒ รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง ๕๐ ปีขึ้นไป มีจำนวน ๗๘ คน คิดเป็น ร้อยละ
๓๑.๖ และน้อยท่ีสุด คือ ผู้มีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี มีเพียง ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑ ตามลำดับ 

การศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า มีจำนวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗ รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจำนวน
๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖ และน้อยท่ีสุด คือมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีเพียงจำนวน ๑๓ คน
คิด เป็นร้อยละ ๕.๓ ตามลำดับ 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว
มีจำนวน ๑๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐ รองลงมาคือรับจ้าง/ลูกจ้างท่ัวไป มีจำนวน ๕๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๗ และน้อยท่ีสุดคือ ประกอบอาชีพอื่นๆ มีจำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖ ตามลำดับ     

รายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ๑๐,๐๐๑–๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน  
มีจำนวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕ รองลงมาคือ มีรายได้ ๑๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป มีจำนวน ๙๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ และน้อยท่ีสุดคือ มีรายได้ ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน มีจำนวน ๖ คน คิดเป็น ร้อย
ละ ๒.๔ ตามลำดับ 

 
 

 



๗๗ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
เลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร ท้ัง ๓ ด้านได้แก่ ๑. ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง ๒. ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง 
และ ๓. ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง แสดงด้วย ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้ง

ท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวม 
  (n=๒๔๗) 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ัง
ทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. ความหมาย 
๑ 
๒ 
๓ 

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง  
ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง  
ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง 

๔.๒๑ 
๔.๕๗ 
๔.๐๘ 

.๙๕ 

.๗๐ 
๑.๑๕ 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
 ภาพรวม ๔.๒๙ .๘๓ มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ

เลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (=๔.๒๙, S.D.=
๐.๘๓) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านเรียงลำดับความคิดเห็นของประชาชนได้ดังนี้ ด้านการรณรงค์หาเสียง
เลือกต้ัง มีระดับมากท่ีสุด (  =๔.๒๑, S.D.=๐.๙๕) ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ังมีระดับมากท่ีสุด (=
๔.๕๗, S.D.=๐.๗๐) ส่วนด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ังอยู่ในลำดับมาก (=๔.๐๘, S.D.=
๑.๑๕ ) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

x



๗๘ 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้ง
ท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง  

  (n=๒๔๗) 

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
๑. การมีส่วนร่วมในการช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์

และเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ เลือก ต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
 

๔.๓๒ 

 
 

๑.๐๘ 

 
 

มากท่ีสุด 
๒. การมีส่วนร่วมในการชักชวนบุคคลอื่นๆ ให้ไปใช้

สิทธิเลือกตั้งตามวันเวลาท่ีกำหนด 
 

๔.๒๔ 
 

๑.๐๙ 
 

มากท่ีสุด 
๓. การร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเคารพและรับฟั ง

ความเห็นคิดเห็นของบุคคลอื่น ท่ีแตกต่าง 
 

๔.๒๔ 
 

๑.๐๓ 
 

มากท่ีสุด 
๔. การร่วมรณรงค์ให้ทุกคนให้เกียรติกันและกัน ไม่กด

ขีข่่มแหงกัน โดยเฉพาะการให้เกียรติสตรี 
 

๔.๔๔ 
 

.๙๓ 
 

มากท่ีสุด 
๕. การเข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนไปเลือกตั้ง 
 

๓.๗๕ 
 

๑.๔๕ 
 

มาก 
๖. การรับทราบถึงการแนะนำให้ประชาชนเคารพต่อ

กฎหมายการเลือกตั้ง 
 

๔.๒๐ 
 

๑.๑๓ 
 

มาก 
๗. การรับทราบถึงการชักชวนให้ประชาชนเคารพต่อ

สถานท่ีเลือกตั้ง 
 

๔.๓๐ 
 

๑.๐๒ 
 

มากท่ีสุด 
รวม ๔.๒๑ .๙๕ มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนในชุมชนท่าเตียนมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังท่ัวไปของ

ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง อยู่ในระดับมากท่ีสุด (=๔.๒๑,  
S.D. = ๐.๙๕)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด-มาก โดยเรียงตามลำดับ
ค่าเฉล่ีย ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ ข้อท่ีว่า “ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนให้เกียรติกันและกัน ไม่กดขี่ข่ม
แหงกัน โดยเฉพาะการให้เกียรติสตรี” (=๔.๔๔, S.D.=๐.๙๓) รองลงมาได้แก่ ข้อท่ีว่า “ได้มีส่วน
ร่วมในการช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร” (=๔.๓๒, S.D.=๑.๐๘) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ีว่า “ท่านได้เข้าร่วม
ประชุมกับภาครัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปเลือกตั้ง” (=๓.๗๕, S.D.=๑.๔๕) ตามลำดับ 

x



๗๙ 

ตารางที่ ๔.๔  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
เลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง  
ของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

 (n=๒๔๗) 

ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
๑. การไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกครั้ง ๔.๖๓ .๗๘ มากท่ีสุด 
๒. การใช้สิทธิเลือกผู้สมัครท่ีไม่ทำผิดกฎหมายและ

เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง 
 

๔.๕๔ 
 

.๘๕ 
 

มากท่ีสุด 
๓. การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตรงตามวันเวลาท่ีกำหนดไว้ ๔.๖๐ .๘๓ มากท่ีสุด 
๔. การไปใช้สิทธิเลือกผู้สมัครท่ีไม่รังแกข่มเหงสตรี ๔.๔๒ .๙๓ มากท่ีสุด 
๕. การให้ความเคารพและรับฟังความเห็นต่างของผู้ท่ีไป

ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 

๔.๕๕ 
 

.๘๕ 
 

มากท่ีสุด 
๖. การไปใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยเคารพต่อกฎหมายการ

เลือกตั้ง 
 

๔.๖๒ 
 

.๗๔ 
 

มากท่ีสุด 
๗. การไปใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยให้การเคารพต่อสถานท่ี

เลือกตั้ง 
 

๔.๑๕ 
 

.๘๗ 
 

มาก 
รวม ๔.๕๗ .๗๐ มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนในชุมชนท่าเตียนมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังท่ัวไปของ

ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (=๔.๔๗, S.D.=๐.๗๐) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงตามลำดับค่าเฉล่ีย 

ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ ข้อท่ีว่า “ท่านไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกครั้ง” (=๔,๖๓, S.D.=๐.๗๘) 

รองลงมาได้แก่ ข้อท่ีว่า “ท่านไปใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยเคารพต่อกฎหมายการเลือกต้ัง” (=๔.๖๒, 

S.D.=๐.๗๔) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ีว่า “ท่านไปใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยให้การเคารพ

ต่อสถานท่ีเลือกตั้ง” (=๔.๑๕, S.D.=๐.๘๗) ตามลำดับ 
 
 
 
 

x



๘๐ 

ตารางที่ ๔.๕  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
เลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการติดตามตรวจสอบการ
เลือกต้ัง ของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

  (n=๒๔๗) 

ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
๑. การได้มีส่วนร่วมติดตามการนับคะแนนผลการ

เลือกตั้ง 
 
 ๔.๒๔ 

 
๑.๑๗ 

 
มากท่ีสุด 

๒. การได้มีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบการทำงานของ
เจ้าหน้าท่ี มีความเป็นอิสระในการทำงานไม่ถูกข่ม
แหงรังแก 

 
 

๔.๐๗ 

 
 

๑.๒๔ 

 
 

มาก 
๓. การได้ติดตามตรวจสอบการนับคะแนนของ

เจ้าหน้าท่ี ตรงตามวันและเวลาท่ีกำหนดไว้ 
 

๔.๑๗ 
 

๑.๑๘ 
 

มาก 
๔. การได้ติดตามตรวจสอบการนับคะแนนของ

เจ้าหน้าท่ี ว่าให้ความเคารพต่อคะแนนเสียงของผู้ท่ี
เห็นต่าง 

 
 

๔.๐๕ 

 
 

๑.๒๑ 

 
 

มาก 
๕. การมีส่วนรับทราบถึงการตรวจสอบสถานท่ีเลือกตั้ง 

มีความพร้อมให้การคุ้มครองและรักษาดูแลผู้ท่ีมาใช้
สิทธิ 

 
 

๔.๐๔ 

 
 

๑.๒๗ 

 
 

มาก 
๖. การมีส่วนร่วมรับทราบถึงการตรวจสอบการเลือกต้ัง 

ว่าปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับตามกฎหมายการ
เลือกตั้ง 

 
 

๓.๙๘ 

 
 

๑.๒๗ 

 
 

มาก 
๗. การมีส่วนร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง ว่ามีความ

เท่ียงธรรมและเป็นธรรม 
 

๓.๙๘ 
 

๑.๒๙ 
 

มาก 
รวม ๔.๐๘ ๑.๑๕ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนในชุมชนท่าเตียนมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังท่ัวไปของ

ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๘, S.D.=๑.๑๕) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก-มากท่ีสุด โดยเรียงตามลำดับค่าเฉล่ีย ข้อท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ ข้อท่ีว่า “ท่านได้มีส่วนร่วมติดตามการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง” (=๔.๒๔, 
S.D.=๑.๑๗ รองลงมาได้แก่ ข้อท่ีว่า “ท่านได้ติดตามตรวจสอบการนับคะแนนของเจ้าหน้าท่ีตรงตาม

x



๘๑ 

วันและเวลาท่ีกำหนดไว้” (=๔.๑๗, S.D.=๑.๑๘) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ีว่า 
“ท่านมีส่วนร่วมรับทราบถึงการตรวจสอบการเลือกต้ัง ว่าปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับตามกฎหมาย

การเลือกต้ัง” (=๓.๙๘, S.D.=๑.๒๗) และ“ท่านมีส่วนร่วมตรวจสอบการเลือกต้ังว่ามีความเท่ียง

ธรรมและเป็นธรรม” (=๓.๙๘, S.D.=๑.๒๙) ตามลำดับ 
 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
เลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งท่ัวไปของ
ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน โดยใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ๒ กลุ่ม  
ในเรื่อง เพศ และการทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมีมากกว่า ๒ กลุ่ม ในเรื่อง อายุ อาชีพ และ
รายได้ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) ดังนี้ 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชน 
ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี ๑ ใช้สถิติ t-test คือ กลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่ม มีความเป็นอิสระ 
ต่อกัน ใช้ระดับความเช่ือมั่น ๙๕% ดังนั้น จะเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ 
และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏดังต่อไปนี้  
ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของ

ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ โดยรวม 
   (n=๒๔๗) 

 

เพศ 
 ระดับการมีส่วนร่วม 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ชาย ๑๓๖ ๔.๒๖ .๘๗ มากท่ีสุด 
หญิง ๑๑๑ ๔.๓๒ .๗๘ มากท่ีสุด 

รวม ๒๔๗ ๔.๒๙ .๘๓ มากที่สุด 

  
จากตารางที่  ๔.๖  พบว่า การมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชน  ท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร โดยรวม จำแนกตามเพศอยู่ในระดับมาก (=๔.๒๙ , S.D.=๐.๘๓) 



๘๒ 

ตารางที่ ๔.๗ แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของ
ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ โดยรวม 

  (n=๒๔๗) 

การมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ทั่วไปของชุมชนท่าเตียน

กรุงเทพมหานคร 
n   SD. t Sig. 

๑. ด้านการรณรงค์
หาเสียงเลือกต้ัง 

ชาย ๑๓๖ ๔.๑๗ ๑.๐๖ -.๘๐๖ .๔๒๑ 
หญิง ๑๑๑ ๔.๒๗ .๘๐   

๒. ด้านการใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ชาย ๑๓๖ ๔.๕๒ .๗๕ -๑.๑๒๓ .๒๖๓ 
หญิง ๑๑๑ ๔.๖๒ .๖๒   

๓. ด้านการติดตาม
ตรวจสอบการ
เลือกตั้ง 

ชาย ๑๓๖ ๔.๐๙ ๑.๑๒ .๑๘๑ .๘๕๗ 
หญิง ๑๑๑ ๔.๐๖ ๑.๑๙   

รวม 
ชาย ๑๓๖ ๔.๒๖ .๘๗ -.๕๓๙ .๕๙๑ 
หญิง ๑๑๑ ๔.๓๒ .๗๘   
รวม ๒๔๗ ๔.๒๙ .๘๓   

        
จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับ

การเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกต้ังทั่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี ๒ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น ๙๕% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ

เลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร  จำแนกตามอายุ 
โดยรวม 

(n=๒๔๗) 
 

อาย ุ
 ระดับการมีส่วนร่วม 
n x̅ S.D. การแปลผล 

๑๘ – ๓๐ ปี    ๓๐ ๔.๐๒ .๔๕ มาก 
๓๑ – ๔๐ ปี ๖๓ ๔.๐๙ .๙๖ มาก 
๔๑ – ๕๐ ปี    ๗๘ ๔.๓๓ .๙๑ มากท่ีสุด 
๕๑ ปีขึ้นไป ๗๖ ๔.๔๗ .๖๖ มากท่ีสุด 

รวม ๒๔๗ ๔.๒๙ .๘๓ มากที่สุด 

  
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับ

การเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวม จำแนกตามอายุ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(=๔.๒๙, S.D.=๐.๘๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

ตารางที่ ๔.๙ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
เลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ 

     (n=๒๔๗) 

การมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไป
ของชุมชนท่าเตียน  
กรุงเทพมหานคร 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการรณรงค์
หาเสียงเลือกต้ัง 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๒๕๘ ๓ .๔๑๙ .๔๕๙ .๗๑๑ 
ภายในกลุ่ม ๒๒๒.๐๐๑ ๒๔๓ .๙๑๔   
รวม ๒๒๓.๒๕๙ ๒๔๖    

๒. ด้านการใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ระหว่างกลุ่ม ๑๗.๖๙๖ ๓ ๕.๘๙๙ ๑๔.๑๕๘ .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๑๐๑.๒๔๐ ๒๔๓ .๔๑๗   
รวม ๑๑๘.๙๓๖ ๒๔๖    

๓. ด้านการติดตาม
ตรวจสอบการ
เลือกตั้ง 

ระหว่างกลุ่ม ๑๑.๑๓๕ ๓ ๓.๗๑๒ ๒.๘๖๔ .๐๓๗* 
ภายในกลุ่ม ๓๑๔.๘๙๘ ๒๔๓ ๑.๒๙๖   
รวม ๓๒๖.๐๓๒ ๒๔๖    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๗.๐๔๐ ๓ ๒.๓๔๗ ๓.๕๒๗ .๐๑๖* 
ภายในกลุ่ม ๑๖๑.๖๖๖ ๒๔๓ .๖๖๕   
รวม ๑๖๘.๗๐๕ ๒๔๖    

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับ
การเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร  โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการหา
ผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference)  
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นั ยสำคัญ น้ อย ท่ี สุด  LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามอายุ  
โดยรวม 

(n=๒๔๗) 

อาย ุ  ๑๘ – ๓๐ ปี    ๓๑ – ๔๐ ปี ๔๑ – ๕๐ ปี    ๕๑ ปีขึ้นไป 

  ๔.๐๒ ๔.๐๙ ๔.๓๓ ๔.๔๗ 
๑๘ – ๓๐ ปี    ๔.๐๒ - ๐.๐๗ ๐.๓๑ ๐.๔๕* 
๓๑ – ๔๐ ปี ๔.๐๙  - ๐.๒๔ ๐.๓๘* 
๔๑ – ๕๐ ปี    ๔.๓๓   - ๐.๑๔ 
๕๑ ปีขึ้นไป ๔.๔๗    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับ
การเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๒ คู่ ได้แก่  

ประชาชนท่ีมีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไป 
แตกต่างกับประชาชนท่ีมีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป 

และประชาชนท่ีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไป 
แตกต่างกับประชาชนท่ีมีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่างรายคู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๖ 

ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นั ยสำคัญ น้ อย ท่ี สุด  LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามอายุ   
ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง 

(n=๒๔๗) 

อาย ุ  ๑๘ – ๓๐ ปี    ๓๑ – ๔๐ ปี ๔๑ – ๕๐ ปี    ๕๑ ปีขึ้นไป 

  ๓.๙๔ ๔.๓๙ ๔.๖๔ ๔.๘๓ 
๑๘ – ๓๐ ปี    ๓.๙๔ - ๐.๔๕* ๐.๗๐* ๐.๘๙* 
๓๑ – ๔๐ ปี ๔.๓๙  - ๐.๒๕ ๐.๔๔* 
๔๑ – ๕๐ ปี    ๔.๖๔   - ๐.๑๙ 
๕๑ ปีขึ้นไป ๔.๘๓    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับ
การเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๔ คู่ ได้แก่  

ประชาชนท่ีมีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไป
แตกต่างกับประชาชนท่ีอายุ ๓๑ – ๔๐ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี และประชาชนท่ีอายุ ปี ๕๑ ปีขึ้นไป 

ประชาชนท่ีมีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไป
แตกต่างกับประชาชนท่ีอายุ ปี ๕๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่างรายคู่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๘๗ 

ตารางที่ ๔.๑๒ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นั ยสำคัญ น้ อย ท่ี สุด  LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามอายุ   
ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง  

   (n=๒๔๗) 

อาย ุ  ๑๘ – ๓๐ ปี    ๓๑ – ๔๐ ปี ๔๑ – ๕๐ ปี    ๕๑ ปีขึ้นไป 

  ๔.๐๕ ๓.๗๕ ๔.๑๐ ๔.๓๒ 
๑๘ – ๓๐ ปี    ๔.๐๕ - -๐.๓๐ ๐.๐๕ ๐.๒๗ 
๓๑ – ๔๐ ปี ๓.๗๕  - ๐.๓๐ ๐.๕๗* 
๔๑ – ๕๐ ปี    ๔.๑๐   - ๐.๒๒ 
๕๑ ปีขึ้นไป ๔.๓๒    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับ
การเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการติดตามตรวจสอบการ
เลือกตั้ง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๑ คู่ ได้แก่  

ประชาชนท่ีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไป
แตกต่างกับประชาชนท่ีมีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับ
การเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี ๓ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น ๙๕% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๑๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ  

เลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามการศึกษา 
โดยรวม 

(n=๒๔๗) 

 
การศึกษา 

 ระดับการมีส่วนร่วม 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ๕๑ ๔.๔๒ .๘๔ มากท่ีสุด 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๐๐ ๔.๔๒ .๖๖ มากท่ีสุด 
ปริญญาตรี      ๗๙ ๔.๑๖ .๙๗ มาก 
สูงกว่าปริญญาตรี ๑๗ ๓.๕๑ .๑๒ มาก 

รวม ๒๔๗ ๔.๒๙ .๘๓ มากที่สุด 

  
จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับ

การเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวม จำแนกตามการศึกษา อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด (=๔.๒๙, S.D.=๐.๘๓) 
 
 

 
 
 
 
 



๘๙ 

ตารางที่ ๔.๑๔ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
เลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามการศึกษา 

   (n=๒๔๗) 

การมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ทั่วไปของชุมชนท่าเตียน  

กรุงเทพมหานคร 
SS df MS F Sig. 

๔. ด้านการรณรงค์
หาเสียงเลือกต้ัง 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๒๓๑ ๓ ๒.๐๗๗ ๒.๓๒๕ .๐๗๕ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๗.๐๒๘ ๒๔๓ .๘๙๓   
รวม ๒๒๓.๒๕๙ ๒๔๖    

๕. ด้านการใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ระหว่างกลุ่ม ๑๒.๘๓๗ ๓ ๔.๒๗๙ ๙.๘๐๐ .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๑๐๖.๐๙๙ ๒๔๓ .๔๓๗   
รวม ๑๑๘.๙๓๖ ๒๔๖    

๖. ด้านการติดตาม
ตรวจสอบการ
เลือกตั้ง 

ระหว่างกลุ่ม ๓๙.๑๗๓ ๓ ๑๓.๐๕๘ ๑๑.๐๖๑ .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๒๘๖.๘๖๐ ๒๔๓ ๑.๑๘๐   
รวม ๓๒๖.๐๓๒ ๒๔๖    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๑๒.๐๐๑ ๓ ๔.๐๐๐ ๖.๒๐๓ .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๑๕๖.๗๐๔ ๒๔๓ .๖๔๕   
รวม ๑๖๘.๗๐๕ ๒๔๖    

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการหา
ผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference)  
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

ตารางที่ ๔.๑๕ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามการศึกษา 
โดยรวม 

   (n=๒๔๗) 

 

การศึกษา 

 ต่ำกว่า
มัธยมศึกษา 

มัธยมศึกษา
หรือ

เทียบเท่า 

ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญา
ตรี 

  ๔.๔๒ ๔.๔๒ ๔.๑๖ ๓.๕๑ 
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ๔.๔๒ - ๐.๐๐ -๐.๒๖* -๐.๙๑* 
มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า 

๔.๔๒  - -๐.๐๘ -๐.๙๑* 

ปริญญาตรี      ๔.๑๖   - -๐.๖๕* 
สูงกว่าปริญญาตรี ๓.๕๑    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมกับการเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๔ คู่ ได้แก่  

ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกตั้งท่ัวไปแตกต่างกับประชาชนท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 

ประชาชนท่ีมีการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกตั้งท่ัวไปแตกต่างกับประชาชนท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

ประชาชนท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไป
แตกต่างกับประชาชนท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 



๙๑ 

ตารางที่ ๔.๑๖ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามการศึกษา 
ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง 

(n=๒๔๗) 

 

การศึกษา 

 ต่ำกว่า
มัธยมศึกษา 

มัธยมศึกษา
หรือ

เทียบเท่า 

ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญา
ตรี 

  ๔.๙๔ ๔.๖๐ ๔.๓๖ ๔.๑๘ 
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ๔.๙๔ - -๐.๓๔* -๐.๔๘* -๐.๗๖* 
มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า 

๔.๖๐  - -๐.๒๔* -๐.๔๒* 

ปริญญาตรี      ๔.๓๖   - -๐.๑๘ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๔.๑๘    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๕ คู่ ได้แก่  

ประชาชนท่ีมีการศึกต่ำกว่ามัธยมศึกษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปแตกต่างกับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  

ประชาชนท่ีมีการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกต้ังท่ัวไปแตกต่างกับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่  

 
 
 
 

 
 



๙๒ 

ตารางที่ ๔.๑๗ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามการศึกษา
ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง 

   (n=๒๔๗) 

 

การศึกษา 

 ต่ำกว่า
มัธยมศึกษา 

มัธยมศึกษา
หรือ

เทียบเท่า 

ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญา
ตรี 

  ๔.๒๘ ๔.๓๓ ๓.๘๘ ๒.๖๒ 
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ๔.๒๘ - ๐.๐๕ -๐.๔๔* -๑.๖๖* 
มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า 

๔.๓๓  - -๐.๕๕* -๑.๗๑* 

ปริญญาตรี      ๓.๘๘   - -๑.๒๖* 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒.๖๒    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการติดตามตรวจสอบ
การเลือกตั้ง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๕ คู่ ได้แก่  

ประชาชนท่ีมีการศึกต่ำกว่ามัธยมศึกษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปแตกต่างกับ ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 

ประชาชนท่ีมีการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกตั้งท่ัวไปแตกต่างกับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 

ประชาชนท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี  มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งท่ัวไป
แตกต่างกับ สูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง
รายคู่ 

 
 
 
 



๙๓ 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกต้ังทั่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี ๔ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น ๙๕% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ ๔.๑๘ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ

เลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามอาชีพ 
โดยรวม 

(n=๒๔๗) 

 
อาชีพ 

 ระดับการมีส่วนร่วม 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว ๑๖๑ ๔.๔๖ .๗๑ มากท่ีสุด 
รับจ้าง/ลูกจ้างท่ัวไป ๖๐ ๔.๐๒ .๙๐ มาก 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๑๕ ๔.๑๑ ๑.๐๗ มาก 
อื่น  ๑๑ ๓.๐๓ .๕๒ ปานกลาง 

รวม ๒๔๗ ๔.๒๙ .๘๓ มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับ

การเลือกต้ังท่ัวไป ของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวม จำแนกตามอาชีพ อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด (=๔.๒๙, S.D.=๐.๘๓) 
 
 
 

 
 
 
 
 



๙๔ 

ตารางที่ ๔.๑๙ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
เลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามอาชีพ 

  (n=๒๔๗) 

การมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไป
ของชุมชนท่าเตียน  
กรุงเทพมหานคร 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการรณรงค์
หาเสียงเลือกต้ัง 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๒๓๑ ๓ ๒.๐๗๗ ๒.๓๒๕ .๐๗๕ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๗.๐๒๘ ๒๔๓ .๘๙๓   
รวม ๒๒๓.๒๕๙ ๒๔๖    

๒. ด้านการใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ระหว่างกลุ่ม ๑๒.๘๓๗ ๓ ๔.๒๗๙ ๙.๘๐๐ .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๑๐๖.๐๙๙ ๒๔๓ .๔๓๗   
รวม ๑๑๘.๙๓๖ ๒๔๖    

๓. ด้านการติดตาม
ตรวจสอบการ
เลือกตั้ง 

ระหว่างกลุ่ม ๓๙.๑๗๓ ๓ ๑๓.๐๕๘ ๑๑.๐๖๑ .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๒๘๖.๘๖๐ ๒๔๓ ๑.๑๘๐   
รวม ๓๒๖.๐๓๒ ๒๔๖    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๑๒.๐๐๑ ๓ ๔.๐๐๐ ๖.๒๐๓ .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๑๕๖.๗๐๔ ๒๔๓ .๖๔๕   
รวม ๑๖๘.๗๐๕ ๒๔๖    

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการหา
ผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference)  

 
 
 
 
 

 



๙๕ 

ตารางที่ ๔.๒๐ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นัยสำคัญน้อย ท่ี สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามอาชีพ
โดยรวม 

(n=๒๔๗) 

 

อาชีพ 

 ค้าขาย/
ประกอบ

อาชีพส่วนตัว 

รับจ้าง/
ลูกจ้างท่ัวไป 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

อื่นๆ  

  ๔.๔๖ ๔.๐๒ ๔.๑๑ ๓.๐๓ 
ค้าขาย/ประกอบ
อาชีพส่วนตัว 

๔.๔๖ - -๐.๔๔* -๐.๓๕ 
 

-๑.๔๓* 
 

รับจ้าง/ลูกจ้าง
ท่ัวไป 

๔.๐๒   ๐.๐๙ -๐.๙๙* 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

๔.๑๑   - -๑.๑๑* 

อื่นๆ ๓.๐๓    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมกับการเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๔ คู่ ได้แก่  

ประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกตั้งท่ัวไปแตกต่างกับประชาชนท่ีมีอาชีพ รับจ้าง/ลูกจ้างท่ัวไป และอื่นๆ 

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างท่ัวไปมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปแตกต่างกับประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ  

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง
ท่ัวไปแตกต่างกับประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่างรายคู่ 

 
 



๙๖ 

ตารางที่ ๔.๒๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นัยสำคัญน้อย ท่ี สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามอาชีพ  
ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง 

(n=๒๔๗) 

 

อาชีพ 

 ค้าขาย/
ประกอบ

อาชีพส่วนตัว 

รับจ้าง/
ลูกจ้างท่ัวไป 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

อื่นๆ 

  ๔.๗๒ ๔.๓๗ ๔.๒๔ ๓.๔๓ 
ค้าขาย/ประกอบ
อาชีพส่วนตัว 

๔.๗๒ - -๐.๓๕* -๐.๔๘* -๑.๐๗* 

รับจ้าง/ลูกจ้าง
ท่ัวไป 

๔.๓๗  - -๐.๑๓ -๐.๙๔* 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

๔.๒๔   - -๐.๘๑* 

อื่นๆ  ๓.๔๓    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๕ คู่ ได้แก่  

ประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกตั้งท่ัวไปแตกต่างกับประชาชนท่ีมีอาชีพ รับจ้าง/ลูกจ้างท่ัวไป รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ 

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างท่ัวไปมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปแตกต่างกับประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ 

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกตั้งท่ัวไปแตกต่างกับประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไม่
พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 



๙๗ 

ตารางที่ ๔.๒๒ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นัยสำคัญน้อย ท่ี สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามอาชีพ  
ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง 

(n=๒๔๗) 

อาชีพ  ค้าขาย/
ประกอบ

อาชีพส่วนตัว 

รับจ้าง/
ลูกจ้างท่ัวไป 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

อื่นๆ  

  ๔.๓๐ ๓.๗๕ ๓.๘๐ ๒.๓๘ 
ค้าขาย/ประกอบ
อาชีพส่วนตัว 

๔.๓๐ - ๐.๕๕* ๐.๕๐ ๑.๙๒* 

รับจ้าง/ลูกจ้าง
ท่ัวไป 

๓.๗๕  - ๐.๐๕ ๐.๓๗ 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

๓.๘๐   - ๑.๔๒* 

อื่นๆ  ๒.๓๘    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการติดตามตรวจสอบ
การเลือกตั้ง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๓ คู่ ได้แก่  

ประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมกับการเลือกตั้งท่ัวไปแตกต่างกับประชาชนท่ีมีอาชีพ รับจ้าง/ลูกจ้างท่ัวไป และอื่นๆ 

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกตั้งท่ัวไปแตกต่างกับประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไม่
พบความแตกต่างรายคู่ 

 
 
 

 



๙๘ 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกต้ังทั่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี ๕ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น ๙๕% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ ๔.๒๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ

เลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายได้ 
โดยรวม 

(n=๒๔๗) 
 

รายได้ 
 ระดับความคิดเห็น 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท   ๖ ๓.๕๘ .๗๓ มาก 
๕,๐๐๑–๑๐,๐๐๐ บาท ๕๖ ๓.๘๙ .๗๖ มาก 
๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท ๙๕ ๔.๔๔ .๘๒ มากท่ีสุด 
๑๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป ๙๐ ๔.๔๑ .๗๙ มากท่ีสุด 

รวม ๒๔๗ ๔.๒๙ .๘๓ มากที่สุด 

 
จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับ

การเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวม จำแนกตามรายได้ อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด (=๔.๒๙, S.D.=๐.๘๓) 
 
 
 
 

 
 
 

 



๙๙ 

ตารางที่ ๔.๒๔ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
เลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายได้ 

   (n=๒๔๗) 

การมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไป
ของชุมชนท่าเตียน  
กรุงเทพมหานคร 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการรณรงค์
หาเสียงเลือกต้ัง 

ระหว่างกลุ่ม ๓๙.๐๖๒ ๓ ๑๓.๐๒๑ ๑๗.๑๗๘ .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๑๘๔.๑๙๗ ๒๔๓ .๗๕๘   
รวม ๒๒๓.๒๕๙ ๒๔๖    

๒. ด้านการใช้สิทธิ
เลือกต้ัง 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๕๒๒ ๓ ๑.๕๐๗ ๓.๒๐๒ .๐๒๔* 
ภายในกลุ่ม ๑๑๔.๔๑๓ ๒๔๓ .๔๗๑   
รวม ๑๑๘.๙๓๖ ๒๔๖    

๓. ด้านการติดตาม
ตรวจสอบการ
เลือกต้ัง 

ระหว่างกลุ่ม ๒๓.๗๐๑ ๓ ๗.๙๐๐ ๖.๓๕๐ .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๓๐๒.๓๓๑ ๒๔๓ ๑.๒๔๔   
รวม ๓๒๖.๐๓๒ ๒๔๖    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๑๕.๗๑๗ ๓ ๕.๒๓๙ ๘.๓๒๑ .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๑๕๒.๙๘๘ ๒๔๓ .๖๓๐   
รวม ๑๖๘.๗๐๕ ๒๔๖    

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการหา
ผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference)  
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

ตารางที่ ๔.๒๕ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นัยสำคัญน้อยท่ี สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามรายได้
โดยรวม 

(n=๒๔๗) 

 

รายได้ 

 ต่ำกว่า 
๕,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๑–
๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๑๕,๐๐๑ บาท 
ขึ้นไป 

  ๓.๕๘ ๓.๘๙ ๔.๔๔ ๔.๔๑ 
ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ 
บาท 

๓.๕๘ - ๐.๓๑* ๐.๘๖* -๑.๙๓* 

๕,๐๐๑–๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๓.๘๙  - ๐.๕๕ -๐.๕๒* 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐ บาท 

๔.๔๔    ๐.๐๓ 

๑๕,๐๐๑ บาท 
ขึ้นไป 

๔.๔๑    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมกับการเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๔ คู่ ได้แก่  

ประชาชนท่ีมีรายได้ ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง
ท่ัวไปแตกต่างกับประชาชนท่ีมีรายได้ ๕ ,๐๐๑–๑๐,๐๐๐ บาท, ๑๐ ,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท และ 
๑๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป, 

ประชาชนท่ีมีรายได้ ๕,๐๐๑–๑๐,๐๐๐ บาท  มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกต้ังท่ัวไปแตกต่างกับประชาชนท่ีมีรายได้ ๑๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

 
 



๑๐๑ 

ตารางที่ ๔.๒๖ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นัยสำคัญน้อยท่ี สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามรายได้   
ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 

      (n=๒๔๗) 

 

รายได้ 

 ต่ำกว่า 
๕,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๑–
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ บาท 
ขึ้นไป 

  ๒.๓๘ ๓.๗๖ ๔.๔๑ ๔.๔๑ 
ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ 
บาท 

๒.๓๘ - ๑.๓๘* ๒.๐๓* ๒.๐๓* 

๕,๐๐๑–๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๓.๗๖  - ๐.๖๕* ๐.๖๕* 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐ บาท 

๔.๔๑   - ๐.๐๐ 

๑๕,๐๐๑ บาท  
ขึ้นไป 

๔.๔๑    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๕ คู่ ได้แก่  

ประชาชนท่ีมีรายได้ ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง
ท่ัวไปแตกต่างกับประชาชนท่ีมีรายได้ ๕ ,๐๐๑–๑๐,๐๐๐ บาท, ๑๐ ,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท และ 
๑๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 

ประชาชนท่ีมีรายได้ ๕,๐๐๑–๑๐,๐๐๐ บาท  มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกต้ังท่ัวไปแตกต่างกับประชาชนท่ีมีรายได้ ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท และ ๑๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 



๑๐๒ 

ตารางที่ ๔.๒๗ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหา
ผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
รายได้ ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง 

         (n=๒๔๗) 

 

รายได้ 

 ต่ำกว่า 
๕,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๑–
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ บาท 
ขึ้นไป 

  ๔.๖๗ ๔.๓๕ ๔.๕๖ ๔.๗๑ 
ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ 
บาท 

๔.๖๗ - ๐.๓๒ -๐.๑๑ ๐.๐๔ 

๕,๐๐๑–๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๔.๓๕  - ๐.๒๐ ๔.๓๖* 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐ บาท 

๔.๕๖   - ๐.๑๕ 

๑๕,๐๐๑ บาท ขึ้น
ไป 

๔.๗๑    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๑ คู่ ได้แก่  

ประชาชนท่ีมีรายได้ ๕,๐๐๑–๑๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกต้ังท่ัวไปแตกต่างกับประชาชนท่ีมีรายได้ ๑๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

 
 
  
 

 



๑๐๓ 

ตารางที่ ๔.๒๘ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นัยสำคัญน้อยท่ี สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามรายได้   
ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง 

(n=๒๔๗) 

 

รายได้ 

 ต่ำกว่า 
๕,๐๐๐ บาท 

๕,๐๐๑–
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ บาท 
ขึ้นไป 

  ๓.๖๙ ๓.๕๖ ๔.๓๖ ๔.๑๒ 
ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ 
บาท 

๓.๖๙ - -๐.๑๓ -๐.๖๗* -๐.๔๓* 

๕,๐๐๑–๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๓.๕๖  - -๐.๐๘ ๐.๕๖ 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐ บาท 

๔.๓๖   - ๐.๒๔ 

๑๕,๐๐๑ บาท  
ขึ้นไป 

๔.๑๒    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการติดตามตรวจสอบ
การเลือกตั้งแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๒ คู่ ได้แก่  

ประชาชนท่ีมีรายได้ ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง
ท่ัวไปแตกต่างกับประชาชนท่ีมีรายได้ ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท และ รายได้ ๑๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่  

 
 
 
 
 

 



๑๐๔ 

ตารางที่ ๔.๒๙ สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อระดับการมีส่วม
ร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไป ของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร  
โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

สมมติฐานที่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม t/F Sig ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

     ยอมรับ ปฏิเสธ 
๑ เพศ การมีส่วนร่วมกับ

การเลือกตั้งท่ัวไป 
-.๕๓๙ .๕๙๑ - ✓  

๒ อายุ การมีส่วนร่วมกับ
การเลือกตั้งท่ัวไป 

๓.๕๒๗ .๐๑๖* ✓  - 

๓ การศึกษา การมีส่วนร่วมกับ
การเลือกตั้งท่ัวไป 

๖.๒๐๓ .๐๐๐* ✓  - 

๔ อาชีพ การมีส่วนร่วมกับ
การเลือกตั้งท่ัวไป 

๖.๒๐๓ .๐๐๐* ✓  - 

๕ รายได้ การมีส่วนร่วมกับ
การเลือกตั้งท่ัวไป 

๘.๓๒๑ .๐๐๐* ✓  - 

 
จากตารางที่ ๔.๒๙ พบว่า ประชาชนท่ีมี อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน 

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมี ส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีในสำคัญตามสมมติฐาน ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้ ส่วนประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๕ 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิดท่ีเกีย่วกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอท่ีได้จาก
การตอบแบบสอบถามของประชาชน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๓๐ ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหา และแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกั บก าร เลือก ต้ั ง ท่ั ว ไปของ ชุมชน ท่ าเตี ยน  ก รุ ง เทพ มหาน คร  
ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 

ปัญหา แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๑.ประชาชนยังขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ท่ี ไม่ ท่ั วถึงและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีไม่
ต่อเนื่อง ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

๑.ประชาสัมพันธ์ปลูกฝังอุดมการณ์สร้าง
จิตสำนึกท่ีถูกต้องทางการเมือง เพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมมากขึ้น 

๒ .ป ระ ช าชน บ าง ส่ วน ยั ง ไม่ เห็ น ถึ ง
ความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิเท่าท่ีควร 

๒.สร้างความเข้าใจและความสำคัญของ
การไปใช้สิทธิ 

๓.การประชาสัมพันธ์ท่ีไม่ท่ัวถึงการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารท่ีล่าช้าของประชาชนจึงทำให้
ไม่ได้รับข่าวสารเท่าท่ีควร 

๓.จัดประชุม สัมมนา เสวนา ให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และรับฟังปัญหาเพื่อท่ีจะสร้างการ
มีส่วนร่วมร่วมกันของเจ้าหน้าท่ีและประชาชน 

จากตารางที่  ๔ .๓๐ พบว่า มีประชาชนบางส่วนยังขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
การเมือง การประชาสัมพันธ์ท่ีไม่ท่ัวถึง การรับรู้ข่าวสารท่ีไม่ต่อเนื่อง การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีล่าช้าจึง
ทำให้ไม่ได้รับข่าวสารเท่าท่ีควร ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ ส่วน
ข้อเสนอแนะของประชาชนนั้น อยากให้ภาครัฐนั้นมีการจัดประชุม สัมมนา เสวนา ให้ความรู้ ความ
เข้าใจ หรือการปลูกฝังอุดมการณ์อธิปไตยให้เกิดกับประชาชน การให้สิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงออกทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่องและไม่ถูกจำกันกัด 

 
 
 
 

 



๑๐๖ 

ตารางที่ ๔ .๓๑ ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหา และแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการ 
ใช้สิทธิเลือกต้ัง 

ปัญหา แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๑.การได้มาซึ่งนักการเมืองเดิมๆ ระบบ

เดิมๆ รูปแบบเดิมๆ ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาทาง
การเมือง 

๑.มีการจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนให้
นึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  หรือของ
ประเทศชาติมากกว่าส่วนตน ก่อนไปทำหน้าท่ี  

๒.ประชาชนบางส่วนไม่เห็นความสำคัญ
ในการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง การเลือกต้ังบ่อยครั้ง
ทำให้ประชาชนเบ่ือหน่าย 

๒.ทำความมั่นคงและเสถียรภาพทางการ
เมืองให้เกิดข้ึน  

๓ .การไปใช้สิทธิแต่ละครั้ งมีขั้นตอน
ยุ่งยากและใช้เวลานาน 

๓.รัฐควรนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การเลือกตั้ง เพื่อลดปัญหาของผู้มาใช้สิทธิ 

จากตารางที่ ๔.๓๑ พบว่า การไปใช้สิทธิของประชาชนแต่ละครั้งมีขั้นตอนวิธีการยุ่งยาก
ยุ่งยากใช้เวลานาน การเลือกตั้งบ่อยครั้งทำให้ประชาชนเกิดความเบ่ือหน่ายไม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมือง เมื่อไปใช้สิทธิเลือกผู้สมัครแล้วรูปแบบการเมืองก็เดิมๆ ไม่เปล่ียนแปลง การเข้าไป
แสวงหาผลประโยชน์หรืออำนาจยังมีให้เห็น ส่วนข้อเสนอแนะของประชาชนนั้นการส่งเสริมให้
นักการเมืองคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและของประชาชนให้มาก จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและ
เสถียรภาพทางการเมืองทำให้ไม่เกิดปัญหาทางการเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

ตารางที่ ๔.๓๒ ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหา และแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการ
ติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง 

ปัญหา แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๑ .การนับคะแนน หรือการคำนวน

คะแนนผิดพลาด คะแนนไม่ตรงกับผู้ไปใช้สิทธิ  
๑ .ราย งาน ผลการดำ เนิ น งาน ห รื อ

กิจกรรมให้ประชาชนทราบอย่างตรงไปตรงมา
และท่ัวถึง 

๒.ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในการเข้ามา
ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีเท่าท่ีควร 

๒.เปิดโอกาสเปิดพื้นท่ีให้ประชาชนหรือ
ผู้นำชุมชนได้มี ส่วนร่วมเมื่ อมีกิจกรรมทาง
การเมือง 

๓ .ผู้สมัครไม่มี ส่วนร่วมกับชุมชน ไม่มี
เวลามารับฟังปัญหาของชุมชน เข้ามาเฉพาะใน
เวลาหาเสียง 

๓.นักการเมืองควรเข้ามารับฟังปัญหา
ภายในชุมชน เพื่อท่ีจะร่วมช่วยกันแก้ไข และ
เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 
จากตารางที่ ๔.๓๒ พบว่า การทำหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือเจ้าหน้าท่ียัง

มีความผิดพลาด เลือกปฏิบัติ การนับคะแนน การคำนวณคะแนน และการประกาศคะแนนยังมีปัญหา 
ทำให้ประชาชนสงสัยถึงการทำหน้าท่ีไม่โปร่งใสหรือไม่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม 
โดยเปิดรับสมัครตัวแทนของประชาชนท่ีมีความสนใจเข้าไปสังเกตการณ์ ไปติดตามการทำงานหรือ
ตรวจสอบการทำหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี หน่วยงานของรัฐต้องมีการประกาศคะแนนท่ีชัดเจนทำให้
ประชาชนเช่ือถือได้ ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองว่า
เป็นไปตามนโยบายท่ีหาเสียงไว้หรือไม่ โดยมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

กล่าวโดยสรุป ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามนั้นได้เสนอปัญหาและอุปสรรคคือ 
ประชาชนยังขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ท่ัวถึง การรับรู้ข่าวสารท่ี
ไม่ต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีล่าช้า จึงทำให้ไม่ได้รับข่าวสารท่ีถูกต้อง การไปใช้สิทธิมีขั้นตอน
วิธีการยุ่งยากใช้เวลานาน การเลือกต้ังบ่อยครั้งทำให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมือง การได้มาซึ่งนักการเมืองก็เดิมๆ รูปแบบเดิมๆ การเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์
ทำให้เกิดความไม่มั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง ควรส่งเสริมด้วยการปลูกฝังอุดมการณ์ทาง
การเมืองท่ีถูกต้องแก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแก่ประชาชน
และให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองโดยไม่ถูกจำกัด เปิดรับประชาชนให้เข้ามา
ตรวจสอบการทำหน้าท่ีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน 
 



๑๐๘ 

๔.๕ ผลสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของ
ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

การสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ใน ๓ ด้าน  
คือ ๑.ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๒. ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง และ ๓. ด้านการติดตามตรวจสอบ
การเลือกตั้ง สรุปบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant)  

ผลการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) สามารถสรุปผลโดยจำแนกตาม
รายด้านของการวิจัยดังนี้ 

๔.๕.๑ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองกับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
๑. ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปใช้

สิทธิเลือกต้ัง เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง นอกจากนี้ในการประชาสัมพันธ์
ภาครัฐต้องสร้างลักษณ์ท่ีดี สร้างความรู้ความเข้าใจต่อการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
และตระหนักถึงการใช้สิทธิเลือกตั้ง๑  

๒. คณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องควรรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจถึง
ความสำคัญถึงการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ในการเลือกต้ัง และส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจ
ในระบอบการปกครองประชาธิปไตยท่ีทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน การเพิ่มช่องทางใหม่ๆ 
ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้มากกว่าท่ีมีอยู่๒  

๓. พื้นฐานของสังคมไทยเราโดยท่ัวไปประชาชนยังขาดการรับรู้และมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง เพราะจะเห็นได้ว่าในการไปเลือกต้ังแต่ละครั้ง 
จะเลือกเฉพาะคนรู้จักหรือสนิทกับเรา โดยไม่มองถึงนโยบายผู้สมัครผู้อื่น ยังมีการเล่นพรรคเล่นพวก 
ตรงนี้จึงเป็นเหตุให้ประชาธิปไตยผิดเพี้ยนไป ในความเป็นจริงเราต้องเลือกคนท่ีมีความสามารถ  
มีความดี ดังนั้นจึงจะเห็นคนอยู่ ๒ กลุ่ม คือ เลือกเพราะนโยบาย และเลือกเพราะรู้จักกัน๓  

๔. รัฐบาลควรเข้าถึงประชาชนเข้าถึงผู้นำชุมชน เพื่อมุ่งส่งเสริมหรือปลูกฝังความรู้ความ

เข้าใจและความสำคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองไปยังกลุ่มเยาวชน นักศึกษา วัยทำงาน

 
๑สัมภาษณ์ นายเกรียงไกร โอฬารพันธ์ุสกุล, ประธานชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 
๒สัมภาษณ์ นายพัฒนา ปิติวัฒาลัย, รองประธานชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 
๓สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ นิรันตสุขรักษ์, นักวิชาการชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 



๑๐๙ 

ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย โดยต้องเปิดพื้นท่ีทางการเมืองของชุมชนให้กับ
กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีโอกาสแสดงบทบาทของตนเองเพิ่มมากขึ้น๔  

๕. ภาครัฐทุกหน่วยงาน หรือพรรคการเมืองควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยผ่านการสัมมนา เสวนา เพื่อท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีแก่ผู้นำชุมชนหรือประชาชน
ในชุมชน ทำให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเข้าถึงประชาชน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับฟัง
ปัญหาจะทำให้ประชาชนให้ความสนใจ๕  

๖. คณะกรรมการการเลือกต้ังควรคำนึ งถึงว่าใน สังคมปัจจุบันนี้ ส่ือออนไลน์  
มีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของประชาชนและเป็นทางเลือกใหม่นอกจากการอ่าน
หนังสือพิมพ์หรือการดูทีวี เพราะฉะนั้นภาครัฐจึงควรมีนโยบายท่ีจะนำเอาส่ือต่างๆ  เหล่านี้  
เช่น facebook line เป็นต้น เพื่อท่ีจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นในการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง โดยผ่านช่องทางเหลานี้๖  

๗. การมีส่วนร่วมตามแนวอปริหานิยธรรมนี้  เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การการรณรงค์หาเสียงจะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมท่ีมีหลักการ เช่นการร่วมกลุ่มกัน
ประชุมเพื่อการวางแผนหรือกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การออกกฎระเบียบเพื่อความเรียบร้อย 
หรือวางนโยบายในการหาเสียงเพื่อท่ีจะให้มีรูปแบบและนโยบายท่ีเป็นแนวทางเดียวกันมีความเข้าใจ
เป็นอันเดียวกัน มีการประชุมกันอยู่เป็นประจำเพื่อแลกเปล่ียนปัญหา๗  

๘. ภาครัฐควรส่งเสริมการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในทางการเมืองให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกต้ังตามวันเวลาท่ีกำหนด และเคารพและรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลอื่นท่ีเห็นต่าง แนะนำให้ประชาชนเคารพต่อกฎหมายการเลือกต้ังหรือสถานท่ี
เลือกตั้ง โดยการไม่ทำผิดต่อกฏหมายเลือกตั้ง เช่นการฉีกบัตรเลือกตั้ง ทำใหป้ระชาชนเกิดความรู้และ
ความเข้าใจในการท่ีจะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีในการไปใช้สิทธิ โดยผ่านการจัดประชุม สัมมนาใน
กลุ่มชุมชน๘ 

 

 
๔สัมภาษณ์ นายพจน์ตะวัน ชินนาสวัสด์ิ, นักวิชาการชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 
๕สัมภาษณ์ นายอรรถกร แก้วกรประดิษฐ์, ตัวแทนประชาชนชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 
๖สัมภาษณ์ นายกฤศกร ถ่ินทัพไทย, ตัวแทนประชาชนชุมชนท่าเตียน, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓. 
๗สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรเอกชัย ฐิตปญฺโญ, อาจารย์ประจำโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓. 
๘สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ๒๓ มกราคม 

๒๕๖๓. 



๑๑๐ 

ตารางที่ ๔.๓๓ สรุปความถี่จำนวนผู้ตอบประเด็น การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไป
ของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 

ข้อ 
ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คน 
๑ ประชาชนเกิดการต่ืนตัวในการใช้สิทธิ ๔ ๑,๒,๔,๖ 
๒ ปลูกฝังวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ  ๓ ๑,๕,๘ 
๓ กระตุ้นจิตสำนึกในความเป็นพลเมือง ๒ ๒,๗ 
๔ ให้ความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง 
๒ ๔,๖ 

๕ เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สมัครและประชาชน ๔ ๑,๓,๕,๗ 

 
จากตารางที่ ๔.๓๓ พบว่า นโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองหรือการส่ือสารทาง

การเมืองควรมีการกระทำให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ไม่ใช้เป็นนโยบายท่ีจับต้อง
ไม่ได้หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน การส่ือการในการหาเสียงควรเป็นไปในทาง
สร้างสรร คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช้ว่าคิดแต่จะเอาชนะฝ่ายเดียว ไม่ควรสร้างความ
เกียจชังทางสังคมแบ่งพรรคแบ่งฝ่าย ปัจจุบันส่ือออนไลน์เป็นทางเลือกท่ีผู้สมัครต่างๆ ใช้กันมากขึ้น
และเป็นทางเลือกหนึ่งแทนการรณรงค์หาเสียงผ่าน โทรทัศน์ วิทยุ ใบปลิว แผ่นป้าย แต่ส่ือออนไลน์ยัง
มีการต้ังข้อจำกัดในการหาเสียง ทำให้ผู้สมัครไม่มีเสรีภาพในการใช้ส่ือออนไลน์หาเสียงมากท่ีควร 
ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการให้สิทธิและเสรีภาพในการรณรงค์หาเสียเลือกตั้งให้มากกว่า
นี้ เพื่อให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 

๔.๕.๒ ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง   
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 

มีส่วนร่วมทางการเมืองกับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
๑. การเลือกต้ังบางครั้งอาจใช้เวลานานพอสมควร หรือบางคนต้องกลับไปเลือกต้ังท่ี

ภูมิลำเนา ทำให้ประชาชนบางส่วนออกไปใช้สิทธิน้อย แต่ปัจจุบันรัฐบาลเปิดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า 
ทำให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ตอบโจทน์กับปัญหาท้ังหมด รัฐบาลต้องมีการศึกษา
ปัญหาและรับฟังปัญหาของประชาชนแล้วนำมาแก้ไขเพื่อท่ีจะตอบสนองความต้องการของประชาชน
และทำให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิมากขึ้น๙  

 
๙สัมภาษณ์ นายเกรียงไกร โอฬารพันธ์ุสกุล, ประธานชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 



๑๑๑ 

๒. สิทธิของบุคคลควรมีอิสระไม่ถูกจำกัดมากเกินไปสามารถใช้ได้อย่างอิสระตามท่ีกฎ
หมาดกำหนดไว้ และประชาชนควรมีส่วนร่วมในการท่ีจะตรวจสอบผู้ลงสมัครว่ามีคุณธรรม  
มีจริยธรรม มีคุณสมบัติท่ีเราจะสามารถพึ่งพาได้หรือไม่๑๐  

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีการต่ืนตัวของ
ประชาชนและเข้ามามีสวนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ
และเห็นถึงความสำคัญในการไปใช้สิทธิ ๑๑  

๔. ประชาชนต้องมีสิทธิ เสรีภาพท่ีจะเลือกผู้สมัครท่ีตนเองชอบโดยไม่ถูกกลุ่มการเมือง
หรือหัวคะแนนต่างๆ ช้ีนำ เพราะการแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝ่ายแบ่งสีกันเป็นผลเสียอย่างยิ่งในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการเชิญชวนทำให้ประชาชนไม่มีอิสระทางความคิด๑๒  

๕. ภาครัฐควรปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง เช่นการเลือกตั้งให้มีอยู่ในระดับต่างๆ หรือ
กิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการเลือกต้ัง ปลูกฝังให้เกิดเป็นความรู้และ
ความสำคัญแก่ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิของตัวเองและเห็นถึงความสำคัญ๑๓  

๖. ประเทศไทยเรานั้นอยู่ในยุค ๔.๐ การท่ีจะให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ต้องมีส่ิงท่ี
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เราควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลือกต้ังให้เกิดประโยชน์มาก
ยิ่งขึ้น นอกจากการเลือกตั้งในระบบปกติแล้ว ควรจะนำระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ๆ เช่นการเลือกตั้ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้๑๔  

๗. ผู้สมัครท่ีเข้าไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยการออกกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์ของ
ตัวเองและพวกพ้อง หรือการออกกฎหมายเพื่อท่ีจะทำลายคู่แข่งหรือฝ่ังตรงข้าม และการยกเลิก
กฎหมายบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เป็นการมีส่วนร่วมท่ีผิดจากหลักอปริหานิยธรรม 
เพราะหลักอปริหานิยธรรมนั้นเป็นหลังธรรมท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดความสามัคคีในการเลือก
ผู้สมัครท่ีเคารพต่อกฎหมาย เคารพต่อเสียงของประชาชน ทำให้ได้ผู้สมัครท่ีจะเข้าไปเพื่อแก้ไขปัญหา
ของประชาชนอย่างแท้จริง๑๕  

๘. สิทธิในการเลือกต้ัง เป็นหน้าท่ีของประชาชนทุกคน เพื่อท่ีจะรักษาไว้ซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตย จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมีการต่ืนตัวทางการเมืองและพากัน

 
๑๐สัมภาษณ์ นายพัฒนา ปิติวัฒาลัย, รองประธานชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๑สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ นิรันตสุขรักษ์, นักวิชาการชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๒สัมภาษณ์ นายพจน์ตะวัน ชินนาสวัสด์ิ, นักวิชาการชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๓สัมภาษณ์ นายอรรถกร แก้วกรประดิษฐ์, ตัวแทนประชาชนชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๔สัมภาษณ์ นายกฤศกร ถ่ินทัพไทย, ตัวแทนประชาชนชุมชนท่าเตียน, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๕สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรเอกชัย ฐิตปญฺโญ, อาจารย์ประจำโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓. 



๑๑๒ 

ออกไปใช้สิทธิมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญของการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
คณะกรรมการการเลือกต้ังควรจะมีการศึกษาถึงปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข การจัดประชุม
ประจำ การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีต่อเนื่องและประจำจะช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน๑๖ 

 
ตารางที่ ๔.๓๔ สรุปความถี่จำนวนผู้ตอบประเด็น การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไป 

ของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง 

ข้อ 
ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คน 
๑ รักษาสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมาย ๕ ๑,๒,๓,๕,๗ 
๒ เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ๓ ๔,๗,๘ 
๓ ได้นักการเมืองตามอุดมคติของตน ๓ ๕,๖,๘ 
๔ ทำหน้าท่ีในฐานะประชาชนคนหนึ่งท่ีมีสิทธิในการออกเสียง ๒ ๒,๔ 
๕ มีส่วนร่วมทำให้ระบบประชาธิปไตยดำเนินไปอยากถูกวิธี ๔ ๑,๓,๕,๗ 

 
จากตารางที่ ๔.๔๓ พบว่า การต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในปัจจุบัน ทำให้เห็นว่า

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความคัญ
หรือยังไม่เห็นถึงความสำคัญในการไปใช้สิทธิ รัฐบาลควรมุ่งส่งเสริมหรือปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและ
ความสำคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยการปลูกฝังไปยังกลุ่มผู้
ท่ีไม่เห็นความสำคัญของการไปใช้สิทธิ ควรมีการสำรวจและตรวจสอบประชาชนเหล่านั้นถึงปัญหา
หรืออุปสรรคท่ีทำให้เขาไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ การไม่เห็นความสำคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองแล้วนำมาหาทางแก้ไข  

๔.๕.๓ ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองกับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้งควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงบทบาท
สิทธิและหน้าท่ีของตนเองตามรัฐธรรมนูญท่ีเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยผ่าน
การจัดประชุม อบรมหรือการสัมมนา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจหรือการนำเสนอแผนงานท่ีจะทำให้
ประชาชนรับทราบ ทำให้ประชาชนหันมามีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบมากยิ่งขึ้น๑๗  

 
๑๖สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ๒๓ มกราคม 

๒๕๖๓. 
๑๗สัมภาษณ์ นายเกรียงไกร โอฬารพันธ์ุสกุล, ประธานชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 



๑๑๓ 

๒. ภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมในการเลือกต้ังทุกระดับและให้ความรู้ความเข้าใจแก่
หน้าท่ีให้ถูกต้องชัดเจน แบ่งหน้าท่ีหรือมอบหมายงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท่ีจะเตรียมการ
เลือกตั้งให้พร้อม และสามารถป้องกันการทุจริต๑๘  

๓. ประชาชนมีติดตามตรวจสอบการเลือกต้ังก็พอมีบ้าง แต่ก็มีข้อสังเกตว่า การหาเสียง
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนท่ีจะให้นโยบายแก่ประชาชนแต่ละครั้งต้องมีความเช่ือมั่นเป็น
นโยบายท่ีทำได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องเรื่องค่าแรงแรงงานขึ้นต่ำ ๔๐๐ – ๔๕๐ แต่พอเอาเข้าจริง 
ก็ตรงกันข้ามก็ทำไม่ได้ เพราะเศรษฐกิจมันถดถอยก็ทำไม่ได้ประชาชนก็ประท้วงกัน อีกประการหนึ่ง 
เรื่องการย้ายพรรคนี้ก็เป็นเรื่องแปลก เพราะช้ีให้เห็นว่าสุดท้ายคุณก็หนีไม่พ้นผลประโยชน์๑๙  

๔. หัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคการเมือง ต้องมีมาตรฐานทางการเมืองหรือแนวทางทาง
การเมืองท่ีชัดเจนในการรับสมัครสมาชิกพรรคท่ีมีแนวความคิดเป็นอันเดียวกัน  การกำหนดนโยบาย
พรรค วิธีการทำงานเป็นส่ิงสำคัญ เพื่อให้เกิดการสร้างเข้าใจและการทำงานเป็นอันเดียวกัน จะทำให้
ประชาชนเกิดความศรัทธาและทำให้พรรคการเมืองมั่นคง๒๐  

๕. หน่วยงานภาครัฐต้องมีการกำหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการตรวจสอบและควบคุมการ
เลือกต้ังให้เป็นไปตามกฎหมาย บริสุทธิยุติธรรม ควบคุมการเลือกต้ังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 
ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน มีความเป็นกลางท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบและให้ความไว้วางใจได้๒๑  

๖ . คณะกรรมการการเลือกต้ังในฐานะหน่วยงานท่ีกำกับดูแลพรรคการเมืองและ
นักการเมืองโยตรง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานของ คณะกรรมการการ
เลือกต้ังมากยิ่งขึ้น เช่น การสังเกตการณ์ การนับคะแนน การรับฟังความคิดเห็น การรับข้อมูลการ
ร้องเรียนต่างๆ หรือการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ประชาชนยังไม่ชัดเจน จะเห็นได้ว่าในการเลือกตั้ง วันท่ี ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา การทำหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น เกิดความผิดพลายหลายจุด 
เช่น การทำงานล่าช้า การนับคะแนน หรือผลคะแนนการเลือกต้ังล่วงหน้าท่ีมาจาก นิวซีแลนด์ 
กลายเป็นบัตรเสีย การคำนวณคะแนนต่างๆ เหล่านี้เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการเลือกตั้งท่ีผ่านมา๒๒  

๗. ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ังว่ามีความ
เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง เคารพต่อสิทธิของคนอื่น มีความจริงใจในการหน้าท่ี มีเวลาท่ีจะให้

 
๑๘สัมภาษณ์ นายพัฒนา ปิติวัฒาลัย, รองประธานชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 
๑๙สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ นิรันตสุขรักษ์, นักวิชาการชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 
๒๐สัมภาษณ์ นายพจน์ตะวัน ชินนาสวัสด์ิ, นักวิชาการชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 
๒๑สัมภาษณ์ นายอรรถกร แก้วกรประดิษฐ์, ตัวแทนประชาชนชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 
๒๒สัมภาษณ์ นายกฤศกร ถ่ินทัพไทย, ตัวแทนประชาชนชุมชนท่าเตียน, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓. 



๑๑๔ 

ความสำคัญแก่ประชาชนในการรับฟังปัญหาและช่วยหาทางแก้ไข นี้เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๒๓  

๘. ผู้นำชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกต้ังทุกครั้งต้องเป็นไปด้วยความ
สุจริตโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  มีการรายงานผลการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ 
ให้ประชาชนทราบ เพื่อท่ีประชาชนจะได้ติดตามข่าวสารต่างๆ และติดตามตรวจสอบการทำหน้าท่ี
ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรว่ามีการเข้าร่วมประชุมสภาเป็นประจำหรือไม่ มีการออกกฎหมายหรือ
ยกเลิกกฎบ่างอย่างท่ีจะช่วยอำนวยผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องหรือไม่ มีการเคารพผู้นำ 
ให้เกียรติผู้นำหรือสมาชิกด้วยกันเอง ๒๔ 

 
ตารางที่ ๔.๓๕ สรุปความถี่จำนวนผู้ตอบประเด็น การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไป

ของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง 

ข้อ 
ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คน 
๑ ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ๓ ๓,๔,๗ 
๒ วางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการ

เลือกตั้ง 
๓ ๒,๕,๘ 

๓ มีความโปร่งใสและเป็นกลางในการทำหน้าท่ี ๔ ๓,๖,๗,๘ 
๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๔ ๑,๒,๔,๖ 
๕ รับฟังการร้องเรียนและบังคับใช้กฏหมาย ๒ ๕,๗ 

 
จากตารางที่ ๔.๓๕ พบว่า การติดตามและตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทำ

ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ทำให้ทราบถึงการทำงาน
ว่าสุจริต โปร่งใส ยุติธรรมสามารถทำให้ประชาชนเช่ือมั่นและเช่ือใจในการทำงาน การตรวจสอบการ
ทำหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีจะทำให้เราทราบถึงการทำงานหรือข้อผิดพลาดและความไม่ถูกต้อง เพื่อท่ีจะ
ได้ช่วยกันแก้ไขหรือร้องเรียนการทำหน้าท่ี เมื่อมีการตรวจสอบจากภาคประชาชนก็จะทำให้เจ้าหน้าท่ี
คอยระวังการปฏิบัติหน้าท่ี มีความรอบคอบ และมีความเป็นกลางในการทำงานไม่กล้าทำผิด 
 

 
๒๓สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรเอกชัย ฐิตปญฺโญ, อาจารย์ประจำโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓. 
๒๔สัมภาษณ์ พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ๒๓ มกราคม 

๒๕๖๓. 



๑๑๕ 

๔.๖ องค์ความรู้ 
๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย  

จากการวิจัย เรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการทำวิจัยดังแสดงในแผนภาพท่ี ๔.๑   

แผนภาพที่ ๔.๖.๑ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

 

 

ด้านการรณรงค์หาเสียง
เลือกต้ัง

รณรงค์ให้เกียรติกัน
และกัน

ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้ไปใช้สิทธิ

ชักชวนให้เคารพ
สถานท่ีเลือกตั้ง

ไม่สร้างความเกียจ
ชังทางสังคมเคารพ

กันและกัน

การใช้ส่ือออนไลน์ใน
การรณรงค์หาเสียง

ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุก
ครั้ง

เคารพกฎหมาย
เลือกตั้ง

ไปใช้สิทธิตามวัน
เวลาท่ีก าหมด

ปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรม

ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติ

ด้านการติดตาม
ตรวจสอบการเลือกต้ัง

ติดตามผลการนับ
คะแนนเลือกตั้ง

การนับคะแนนตาม
วันเวลาท่ีก าหมดไว้

มีความเป็นอิสระใน
การท างาน

มีความโปร่งใส 
สุจริต ยุติธรรม ท า
หน้าท่ีเป็นกลาง

เกิดการพัฒนาใน
องค์กรหรือ
หน่วยงาน



๑๑๖ 

จากแผนภาพที่ ๔.๖.๑ แสดงองค์ความรู้ท่ีได้รับจากจากการทำวิจัยดังนี้ 
๑. ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 
การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง คือ การประชาสัมพันธ์หรือชักชวนประชาชนโดยผ่านส่ือ

ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ใบปลิว ป้าย และส่ือออนไลน์ เป็นต้น เป็นการเชิญชวนท่ีมีทางเลือก
หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับทราบข้อมูลทุกระดับและทุกชนช้ัน ทำให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลรับรู้ถึงวันเวลาและสถานท่ีหรือการเตรียมตัว การรับฟังนโนบายในการหาเสียงของพรรค
การเมือง การปฎิบัติตัวให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับในการเลือกตั้งเป็นการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

๒. ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง 
การใช้สิทธิเลือกต้ัง คือ การท่ีประชาชนไปใช้สิทธิและทำหน้าท่ีของคนเองตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ และเคารพต่อกฎหมายเลือกตั้ง หรือสถานท่ีเลือกต้ัง เพื่อท่ีจะคัดสรรหรือเลือกตัวแทนใน
การไปทำหน้าท่ีแทนตนเองโดยผ่านระบบรัฐสภา การไปใช้สิทธิทุกครั้งและตามวันเวลาสถานท่ีท่ี
กำหนดเป็นการเห็นความสำคัญเสือกต้ัง เป็นการแสดงออกถึงการต่ืนตัวทางการเมืองการเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตย การไปใช้สิทธิเป็นการรักษาระบอบประชาธิปไตยและทำให้ระบอบการปกครอง
นี้สามารถดำเนินไปได้ ทำให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและแก่คนเอง 

๓. ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง 
การติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง คือ ติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของนักการเมืองหรือ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกต้ัง มีการทำงานเป็นกลาง สุจริต หรือเท่ียงธรรม มีการ
ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ประชาชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
การตรวจการนับคะแนนตรงตามวันเวลา หรือการคำนวณคะแนนเป็นไปตามระเบียบท่ีกำหนดไว้
หรือไม่ และการทำหน้าท่ีของนักการเมืองได้ปฏิบัติตามท่ีให้นโยบายไว้ การปฏิบัติตามกฏหมาย 
ปฏิบัติหน้าท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีกฏระเบียบกำหมดไว้  
การทำหน้าท่ีตรวจสอบหาข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อท่ีให้เกิดการพัฒนาในองค์กร มีการรับฟังการ
ร้องเรียนถึงปัญหาต่างๆ แล้วมามาแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การเลือกต้ังครั้งต่อไป เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น มีการทำงานร่วมกันจะช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีแก่เจ้าหน้าท่ีและประชาชน 

 
 

 
 
 



๑๑๗ 

๔.๖.๒ องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย   
จากการวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จากการทำวิจัย ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๖.๒  

  

 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๖.๒ องค์ความรู้ “NARONG” Model 

 
 
 
 



๑๑๘ 

 
ผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการสรุปเนื้อหาของงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล

จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ซึ่ งนำสรุปมาเป็น “NARONG” Model โดยมีสาระสำคัญ
ดังต่อไปนี้ 

N = อุเบกขา ความเป็นกลาง (Neutralization) ได้แก่ ความเป็นกลางในการใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ท่ีจะเลือกผู้นำของชุมชนท่ีมีทัศนคติท่ีจะช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
โดยไม่มีอคติความลำเอียง ไม่เห็นแก่วัตถุนิยมท่ีเขาเสนอให้เพียงเพื่อเป็นแรงจูงใจในการใช้สิทธิ
เลือกตั้ง หากแต่มองนโยบายและภาวะผู้นำของบุคคลนั้นๆ เป็นหลัก 

A = สัมมาทิฎฐิ ทัศนคติความเห็นที่ ถูกต้อง (Attitude) หมายถึง บุคคลผู้ใช้สิทธิ
จำเป็นต้องมีความเห็น ความคิด ความอ่านต่อการเลือกต้ังท่ีถูกต้อง มีความเป็นกลาง ไม่มองในทาง
ลบหรือทางบวก แต่มองให้เห็นประโยชน์ท่ีแท้จริงของการเลือกตั้งต่อชุมชนและสังคม 

R = ความรับผิดชอบ (Responsibility) ช้ีให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจและความ
รับผิดชอบต่อการเลือกต้ัง ในเวลาท่ีมีการเลือกผู้นำก็ไปใช้สิทธิทุกครั้ง ไม่ละเลยหน้าท่ีในฐานะ
ประชาชนคนหนึ่งท่ีมีสิทธิในการออกเสียง การเลือกผู้นำนั้นเป็นการยอมรับทิศทางท่ีจะขับเคล่ือน
ชุมชนโดยมองนโยบายเป็นหลัก 

O = ลงมือทำ (Operation) การท่ีประชาชนในสังคมหรือชุมชนนั้นๆ มีการต่ืนตัว
ออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังทุกครั้งท่ีมีการเลือกต้ัง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเลือกผู้นำมาบริหาร
ชุมชนอันเป็นส่วนหนึ่งท่ีประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารชุมชนผ่านการลงคะแนนเสียง 

N = สัญชาติ (Nationality) ในฐานะพลเมืองคนไทยคนหนึ่ง การลงคะแนนเสียงในการ
เลือกต้ัง เป็นกระบวนการเพื่อการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนท่ีจะพึงได้ตามท่ีกฎหมาย
กำหนด ขณะเดียวกันส่งเสริมให้เกิดการรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกโดยผ่าน
การเลือกตั้ง 

G = ยุคสมัย (Generation) การเลือกต้ังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนตามชุมชนท่ีมี
วัฒนธรรมท่ีเจริญแล้ว ซึ่งเป็นกระบวนการส่งต่อไปถึงรุ่นสู่รุ่น โดยเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังใน
การเลือกผู้นำมาบริหารชุมชนสังคมและประเทศ 

 



 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื ่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้งทั ่วไปของชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร จะได้รับการอภิปรายเป็นรายข้อดังต่อไปนี้ ๑. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกตั้งทั่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ๒. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งทั ่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร  
โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research) ระหว่างการวิจัย เชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) จากการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ 
สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๘ รูปหรือคน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัย คือประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 
๖๔๕ คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรของ Taro Yamane ซึ่งได้ระดับความ เชื่อมั่นท่ี 
๐.๐๕ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๒๔๗ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

๕.๑.สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้งทั่วไปของชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 
๕.๑.๑ ข้อมูลปัยจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๑๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑ มี อายุ

ระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
จำนวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗ ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว จำนวน ๑๖๘ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐ และส่วนใหญ่มีรายได้ ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๙๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕ 
 



๑๒๐ 
 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
เลือกต้ังทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของ
ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (=๔.๒๙, S.D.=๐.๘๓) เมื่อจำแนก
เป็นรายด้านเรียงลำดับความคิดเห็นของประชาชนได้ดังนี้ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง มีระดับ
มากที่สุด (=๔.๒๑, S.D.=๐.๙๕) ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้งมีระดับมากที่สุด (=๔.๕๗, S.D.=
๐.๗๐) ส่วนด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั ้งอยู ่ในระดับมาก ( =๔.๐๘, S.D.=๑.๑๕ ) 
ตามลำดับ 

๑) ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง พบว่า ประชาชนในชุมชนท่าเตียนมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (=๔.๒๑, S.D. 
= ๐.๙๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด-มาก โดยเรียงตามลำดับ
ค่าเฉล่ีย ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ ข้อท่ีว่า “การร่วมรณรงค์ให้ทุกคนให้เกียรติกันและกัน ไม่กดข้ีข่ม
แหงกัน โดยเฉพาะการให้เกียรติสตรี” (=๔.๔๔, S.D.=๐.๙๓) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การได้มี
ส ่วนร ่วมในการช ่วยรณรงค ์ประชาส ัมพันธ ์และเช ิญชวนให ้ประชาชนไปใช ้ส ิทธ ิ เล ือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” (=๔.๓๒, S.D.=๑.๐๘) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า 
“การได้เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปเลือกตั้ง” (=๓.๗๕, S.D.=
๑.๔๕) ตามลำดับ 

๒) ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง พบว่า ประชาชนในชุมชนท่าเตียนมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง
ทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๔๗, S.D.=
๐.๗๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงตามลำดับค่าเฉล่ีย ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “การไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกครั้ง” (=๔,๖๓, S.D.=๐.๗๘) 
รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเคารพต่อกฎหมายการเลือกตั้ง” (=๔.๖๒, 
S.D.=๐.๗๔) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ีว่า “การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยให้การเคารพต่อ
สถานท่ีเลือกตั้ง” (=๔.๑๕, S.D.=๐.๘๗) ตามลำดับ 

๓) ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง พบว่า ประชาชนในชุมชนท่าเตียนมีส่วนร่วม
ในการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=๔.๐๘,
S.D.= ๑.๑๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก-มากท่ีสุด โดยเรียงตามลำดับ
ค่าเฉลี่ย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “การได้มีส่วนร่วมติดตามการนับคะแนนผลการ
เลือกตั้ง” (=๔.๒๔, S.D.=๑.๑๗ รองลงมาได้แก่ ข้อท่ีว่า “การได้ติดตามตรวจสอบการนับคะแนน
ของเจ้าหน้าท่ี ตรงตามวันและเวลาที่กำหนดไว้” (=๔.๑๗, S.D.=๑.๑๘) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การมีส่วนร่วมรับทราบถึงการตรวจสอบการเลือกตั้ง ว่าปฏิบัติตามกฎและ



๑๒๑ 
 

ข้อบังคับตามกฎหมายการเลือกตั้ง” (=๓.๙๘, S.D.=๑.๒๗) และ“การมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
เลือกตั้ง ว่ามีความเท่ียงธรรมและเป็นธรรม” (=๓.๙๘, S.D.=๑.๒๙) ตามลำดับ 

๕.๑.๓ สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
กับการเลือกต้ังทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทั่วไปในชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งทั่วไปของ
ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  

พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งทั่วไปของ
ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ ๐.๐๕  
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการ
เลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไป
ของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ ๐.๐๕ 
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของ
ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ ๐.๐๕  
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งท่ัวไปของ
ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ ๐.๐๕  
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 
 



๑๒๒ 
 

๕.๑.๔ สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับการเลือกต้ังทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

๑) ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง พบว่า 
ปัญหา การม ีส ่วนร ่วมของประชาชนก ับการเล ือกต ั ้ งท ั ่ วไปของช ุมชนท่าเต ียน 

กรุงเทพมหานคร ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง คือ ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ต่อเนื่อง  

แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังทั่วไปของชุมชน
ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง คือ ควรปลูกฝังอุดมการณ์ ค่านิยมท่ี
ถูกต้องทางการเมืองให้กับประชาชนและ เยาวชน 

๒) ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง พบว่า 
ปัญหา การม ีส ่วนร ่วมของประชาชนก ับการเล ือกต ั ้ งท ั ่ วไปของช ุมชนท่าเต ียน 

กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ให้ความสำคัญกับการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง อาจเพราะปัญหาต่างๆ เช่น การเลือกตั้งบ่อยครั้ง การเดินทางกลับภูมิลำเนา การเข้าถึง
ข้อมูล การเลือกตั้งท่ีใช้เวลานาน   

แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้สิทธิเลือกตั ้ง คือ ควรรับฟังปัญหาของประชาชนแล้วนำมาแก้ไข  
และรณรงค์ให้ความรู้ถึงการไปทำหน้าท่ีในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้เห็นถึงสำคัญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

๓) ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง พบว่า 
ปัญหา การม ีส ่วนร ่วมของประชาชนก ับการเล ือกต ั ้ งท ั ่ วไปของช ุมชนท่าเต ียน 

กรุงเทพมหานคร ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง คือ การทำหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ียังมีความไม่
โปร่งใส ไม่สุจริตบางพื้นที่ยังมีการซื้อสิทธิขายเสียงทำให้ประชาชนไม่ไว้วางใจในการทำหน้าท่ี  
การรณงค์หาเสียงในชุมชนยังไม่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม การเสนอนโยบายที่เกินกว่าจะทำได้ ทำให้
ประชาชนบางส่วนเบ่ือหน่ายขาดการมีส่วนร่วม 

แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง คือ ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้
สิทธิให้มากๆ และให้ร ับรู ้ถ ึงคุณค่าหร ือความสำคัญของสิทธิของแต่ละบุคคลที ่มีอยู ่ตามรัฐ 
ธรรมนูญ เพราะในการใช้สิทธิแต่ละครั้งนั้นจะมีผลต่อต่อเราโยตรงจะทำให้เราได้ประโยชน์หรือเสีย
ผลประโยชน์อย่างไร การเปิดโอการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการณ์สังเกตการณ์ ในการทำ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี เพื่อท่ีจะให้ประชาชนเกิดความเช่ือใจและไว้วางใจในการทำงาน 



๑๒๓ 
 

๕.๑.๕ สรุปผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ
เลือกต้ังทั่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

๑) ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง พบว่า 
ปัญหา การม ีส ่วนร ่วมของประชาชนก ับการเล ือกต ั ้ งท ั ่ วไปของช ุมชนท่าเต ียน 

กรุงเทพมหานคร ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง คือ ประชาชนบางกลุ่มไม่มีความพร้อมเกิดจากการ
ประชาสัมพันธ์หรือการรณรงค์ท่ีไม่ท่ัวถึง ไม่มีการช้ีแจกขั้นตอนการปฏิบัติตัวหรือการเตรียมตัวก่อนท่ี
จะไปเลือกตั้ง ประชาชนบางกลุ่มเบ่ือหน่ายกับนโยบายของนักการเมืองท่ีหาเสียง เป็นนโยบายขายฝัน 
นโยบายท่ีเกินตัวไม่สามารถทำได้จริงตามท่ีหาเสียงไว้ การการห่างไกลจากคุณธรรมห่างไกลจากธรรม
มะทำให้เกิดการคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าส่วนรวม 

แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง คือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรมีนโยบายเชิงรุก  
มีการวางแผนการกำหนดแผนการทำงานที่ชัดเจน การประชาสัมพันธ์หรือการรณรงค์ให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย การเข้าถึงชุมชนโดยจัดประชุมสัมนาชี้แจงขั้นตอนหรือการเตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งก่อนการเลือกต้ัง เพื่อให้ประชาชนได้มีความพร้อม มีการวางแผนท่ีจะไปใช้สิทธิ การกำหนด
นโยบายในการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ ควรหน่วยงานของรัฐท่ีจะตรวจสอบวิเคราะห์หรือให้
คำแนะนำหรือยับยั้งบางนโยบายท่ีจะก่อนให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง ทำให้ปัญหาเดิมๆ ที่ประชาชน
เบ่ือหนายและควรจัดให้มีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบ่อยๆ 

๒) ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง พบว่า 
ปัญหา การม ีส ่วนร ่วมของประชาชนก ับการเล ือกต ั ้ งท ั ่ วไปของช ุมชนท่าเต ียน 

กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ บางคนยังไม่เห็นถึง
ความสำคัญของการไปใช้สิทธิ บางกลุ่มยังถูกจำกัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ การเมืองเดิมๆ หน้าเดิมๆ 
พรรคเดิมๆ การทุจริตคอรัปชั่น การเลือกบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติ เลือกเพราะผลประโยชน์ สิ่งเหล่านี้
เป็นปัญหาใหญ่ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

แนวทางในส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้งทั่วไปของชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง คือ ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจบางคนยัง
ไม่เห็นถึงความสำคัญของการไปใช้สิทธินั้นปัญหาเกิดมาจากอะไร ฐานะทางสังคมหรืออาชีพหน้าท่ี
การงาน การเมืองเดิมๆ คนเดิมๆ พรรคเดิมๆ การทุจริตคอรัปชั่น เมื่อพวกเขาไปเลือกแล้วก็ไม่เกิด
การพัฒนาทำให้ประชาชนบางกลุ่มเบื่อหน่าย สิ่งเหล่านี้ยังเป็นปัญหาเดิมๆที่เห็นมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันและยังไม่มีแนวทางการแก้ไข การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมต้ังแต่แรกหรือการบรรจุเป็น
หลักสูตรในการเรียนการสอบ เพื่อท่ีจะปลูกฝังให้เข้าถึงธรรมมะอย่างสม่ำเสนอ จะทำให้คนเรานั้นไม่
กล้าทำความช่ัว มีหิริ และโอตัปปะอยู่ในตัว 



๑๒๔ 
 

๓) ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง พบว่า 
ปัญหา ในการมีส ่วนร ่วมของประชาชนกับการเลือกตั ้งทั ่วไปของชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง คือ คณะกรรมการเลือกตั้งยังไม่มีความ
ชำนาญในการทำหน้าท่ี เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่เข้าใจถึงภาระหน้าที่ของตนเอง ทำให้มีช่องว่างมีช้ือ
เสียงขายเสียงกันอยู่ และใช้อิทธิพลในการเลือกพรรค การทำงานของคณะกรรมการเลือกต้ังยังล่าช้า
การใช้วิธีการคำนวนคะแนนยังไม่ชัดเจน ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ทำให้เกิดปัญหา
ตามมาทีหลัง  

แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง คือ หน่วยงานของคณะกรรมการเลือกตั้งเอง
ควรมีความพร้อมมีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ มีหน่วยงานที่คอยตรวจสอบการ
ชื้อเสียงขายเสียงเชิงรุก ไม่ใช้รอรับฟังจากการร้องเรียนของประชาชน การคำนวณคะแนนต่างๆควร
กำหนดให้ชัดเจน และทำให้ประชาชนไว้วางใจและเชื่อใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครก็เป็นสิ่งสำคัญ จะเห็นได้ว่ามีการร้องเรียนถึงคุณสมบัติของผู้สมัครมากมาย  
ส่ิงเหล่านี้เป็นปัญหา และก่อให้เกิดความเสียหายแก่การพัฒนาประเทศ การจะช่วยเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมในการติดตามตรวจสอบตามหลักอปริหานิยธรรมจะต้องการให้ความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมแก่
ประชาชนก่อน เช่น การทำหน้าที่ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีการเคารพต่อเสีงของประชาชน มีการ
เข้าประชุมอยู่เป็นนิตย์ มีการเคารพต่อกฎหมาย มีการให้การคุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นต้น 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้งทั่วไป 

ของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีส่วน
ร่วมโดยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกครั้งที่มีการเลือกต้ัง  
ซึ่งประชาชนรู้และเคารพต่อกฎหมายการเลือกตั้ง และก่อนเลือกตั้งก็ได้ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งให้
เกียรติกันและกัน เช่นได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ได้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง เช่นมีส่วนร่วมติดตามการนับคะแนนผลการเลือกต้ัง   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัลลิกา ฉิมพลี ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมการเลือกทางการเมือง
ท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์” 
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่น ของประชาชนในเขตองค์การบริหาร



๑๒๕ 
 

ส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก๑ สุนัดดา  
นราศร ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน 
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้าน
หนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับ
มาก๒ ปรารถนา ไวมงคุณ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นของ
ประชาชนในเขตองค์การบร ิหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาส จังหว ัดบุร ีร ัมย์” 
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาส จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก๓ 

๑) ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง พบว่า ประชาชนในชุมชนท่าเตียนมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีการติดตามและรับรู้ข่าวสารในการเลือกตั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
หนังสือพิมพ์ หรือส่ืออินเตอร์เน็ต และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ หรือเชิญ
ชวนให้ประชาชนรับรู ้ถึงความสำคัญในการไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ซึ ่งจะก่อให้เกิด
ทัศนคติท่ีดี ทำให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง ทราบถึง วันเวลาและสถานท่ีหรือข้อควร
ปฎิบัติก่อนไปเลือกตั้ง เพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิหรือโดนตัดสิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจินตนา โสภาเวทย์ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมใน
การใช้สิทธิทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน  ในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองท้องถิ่น ด้านการรณรงค์หาเสียงอยู่ในระดับ
มาก๔ 
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๓ปรารถนา ไวมงคุณ, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถ่ินของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาส จังหวัดบุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๒). 

๔สุจินตนา โสภาเวทย์, “การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒). 



๑๒๖ 
 

๒) ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง พบว่า ประชาชนในชุมชนท่าเตียนมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง
ทั ่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู ่ในระดับมากที่สุด  อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีการตื ่นตัวทางการเมือง  ซึ ่งมีผลมาจากการทำหน้าที ่ของนักการเม ือง  
หรือนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ที่เคยหาเสียงไว้ การทำผิดกฎหมายและไม่เคารพต่อกฎหมาย
บ้านเมือง การไม่รับฟังความเห็นต่างของประชาชน ส่ิงเหล่านี้เป็นเหตุให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิ
และหน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเลือกบุคคลที่จะไปใช้อำนาจแทนตนเองในการบริหาร 
หรือนิติบัญญัติ ผลเหล่านี้จึงเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตัวเองมาก
ยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อท่ีจะเลือกบุคคลท่ีมีจริยธรรม มีคุณธรรมไม่
ทำผิดกฎหมายและเคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองผู้ท่ีตนเองไว้วางใจท่ีจะมอบอำนาจให้ เพื่อเป็นตัวแทน
ตนเองโดยผ่านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มานพ เข็มเมือง ได้วิจัยเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลหนองแวง อำเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่น ของ
ประชาชน ใน เขต เทศบาล  ตำบลหนองแว ง  อ ำ เภอละหานทราย  จ ั ง หว ั ดบ ุ ร ี ร ั ม ย์   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการใช้สิทธิการเลือกต้ังอยู่ใน
ระดับมาก ประมวลศิลป โภคสวัสดิ์ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ จังหวัดมุกดาหาร” ผลการวิจัยพบว่า เหตุผลในการตัดสินใจ
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ของประชาชนในเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เขต ๑ จังหวัดมุกดาหารมากท่ีสุด คือการไปใช้สิทธิเลือกต้ังอยู่ในระดับมาก๕ สมพิศ สุขแสน ได้วิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์”  ผลการวิจัยพบว่า  
๑.ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก๖ ปวีณา 
อุดมกัน ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน: กรณีศึกษาตำบลบางทรายใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร” ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

 
๕ประมวลศิลป์ โภคสวัสด์ิ,“การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร เขต ๑ จังหวัดมุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๒). 

๖สมพิศ สุขแสน, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์”, รายงาน
การวิจัยรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๕๒). 



๑๒๗ 
 

ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก๗ สุพจน์ 
แก้วเจริญ ได้วิจัยเรื ่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลแดงใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก๘ สุจินตนา โสภาเวทย์ ได้
วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหนอง
สองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสอง
ห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองท้องถิ่น ด้านการใช้สิทธิ
เลือกตั้งอยู่ในระดับมาก ด้านการรณรงค์หาเสียง๙ 

๓) ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง พบว่า ประชาชนในชุมชนท่าเตียนมีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้งทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้
ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น มีการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการติดตามการทำงานและตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐต้ังแต่เริ่มตน การร่วมตรวจสอบ
คุณสมบัติของนักการเมือง การทำหน้าที่ของรัฐมีความเป็นกลางในการทำหน้าที่หรือไม่ การร่วม
สังเกตการณ์ในหน่วยเลือกตั้งต่างๆ การทุจริตการเลือกตั้ง การนับคะแนน และการทำหน้าที่ของ
นักการเมืองหลังจากได้รับเลือก ผลพวงเหล่านี้เป็นเหตุให้ประชาชนมีการตื่นตัวในการที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการทำหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จีราภรณ์ สารศรี ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนใน
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อยู ่ในระดับ 
ปานกลาง๑๐  

 
 

๗ปวีณา อุดมกัน, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน: กรณีศึกษาตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๓). 

๘สุพจน์ แก้วเจริญ, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๓). 

๙สุจินตนา โสภาเวทย์, “การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองท้องถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒). 

๑๐จีราภรณ์ สารศรี, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทย
สามัคคี อำเภอหนองหงส์ จ ังหวัดบุร ีร ัมย์”, วิทยานิพนธ์ร ัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๒). 



๑๒๘ 
 

๕.๓. ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื ่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้งทั่วไปของชุมชน 

ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีบางประเด็นที่มีปัญหา ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรนํามาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น มีขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) มีนโยบายในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการ จัดเวทีเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงออกทางการเมือง 

๒) มีนโยบายส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยตาม
รัฐธรรมนูญ  

๓) มีนโยบายการส่งเสริมใหน้ักการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน  
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) จัดให้มเีวทีแสดงความคิดเห็น หรือการแถลงนโยบายในการรณรงค์หาเสียง  
๒) จัดอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ สร้างจิตสำนึกท่ีถูกต้องทางการเมืองให้กับประชาชน  
๓) ตั ้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการทำหน้าที ่ของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ มีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลาให้รู้ทันต่อเหตุการณ์ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้งทั่วไปของชุมชนท่าเตยีน 

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเนอะแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
๑. ควรวิจัยเกี่ยวกับ “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีร่วมภาครัฐและประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนไปเลือกตั้ง” 
๒. ควรวิจัยเกี่ยวกับ “ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในชุมชนท่า

เตียน กรุงเทพมหานคร” 
๓. ควรวิจัยเกี ่ยวกับ “ศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและ

ประชาชน” 



 
บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย : 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย. อยุธยา: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ :  

(๑) หนังสือ 

กมล สมวิเชียร. ประชาธิปไตยกับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: ไทยวิวัฒนาพาณิช, ๒๕๑๖. 
กรมการปกครอง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ . กรุงเทพมหานคร : ส่วนท้องถิ่น , 

๒๕๕๐. 
จรูญ สุภาพ. หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗. 
จันทรา สุทธจารี . การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน . พิมพ์ครั้งท่ี ๔ .

กรุงเทพมหานคร: เครือข่ายกฎหมาย, ๒๕๔๘.  
ชาติชาย  ณ  เชียงใหม่ . การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินที่สุด . กรุงเทพมหานคร :  

สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕ 
ชุติระ ระบอบ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๒. 
ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิตร , 

๒๕๔๑. 
เชาวณะ ไตรมาส. การเลือกต้ังแบบใหม่: ทำไมคนไทยต้องไปเลือกต้ัง. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

นโยบายศึกษา, ๒๕๔๕. 
ณรงค์ สินสวัสด์ิ. จิตวิทยาการเมือง. กรุงเทพมหานคร: หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙  
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 

๒๕๖๒.  
ทินพันธุ์ นาคะตะ. รัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: พูลสวัสด์ิการพิมพ์, ๒๕๒๒. 
ธานินทร์ กรัยวิเชียร. ระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, ๒๕๒๐. 
ธีรนาถ กาจญอักษร. หญิงชายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอดิสันเพรส

โปรดักส์, ๒๕๔๓. 

 



๑๓๐ 
 

 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ธีรภัทร เสรีรังสรรค์. โครงการวิจัยเรื่อง การประเมิณผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘. 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง. เชียงใหม่:  
สิริลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๔๗.  

บุญธรรม เลิศสุขีเกษม . บทบาทประชาชนต่อการเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย . เชียงใหม่ : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓. 

ประคอง กรรณสูต. สถิติเพื่อการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระธรรมปิฎก. (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผู้นำ. พิมพ์ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๒๓. 

กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๕. 
พิมลจรรย์. นามวัฒน์ การเลือกต้ัง. เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมือง 

นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔. 
โภคิน พลกุล. ปัญหาและข้อคิดบางเร่ืองจากรัฐธรรมนูญไทย. กรุงเทมหานคร: ศูนย์การพิมพ์พลาชัย, 

๒๕๒๙. 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. ราชกิจจานุเบกษา, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐. 
                 ราชกิจจานุเบกษา, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
วัชรา ไชยสาร. ระบบการเลือกต้ังกับการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, ๒๕๔๑  
                 ระบบการเลือกต้ังกับการเมืองไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, ๒๕๔๔. 
วิษณุ เครืองาม. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: แสวงสุทธิการพิมพ์, ๒๕๓๐. 
วิสุทธิ์ โพธิแท่น . ประชาธิปไตย: แนวความคิดและตัวแบบประเทศประชาธิปไตยในอุดมคติ . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๔. 
สมนึก ภัททิยธนี. การวัดผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์, ๒๕๔๙. 
สมพงษ์  เกษมสิน . แบบเรียนสังคม ส. ๓๐๓ ลัทธิการเมือง ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย . 

กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๙. 
สมศักดิ ์คงเท่ียง. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๓ 
สำนักงานคณะกรรมการข้อราชการพลเรือน. รายงานประจำปี ๒๕๔๑-๒๕๔๓. กรุงเทพมหานคร: 

สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๓.  

 



๑๓๑ 
 

 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. การใช้สิทธิเลือกต้ัง. กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๕. 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง สถิติข้อมูลการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา . กรุงเทพมหานคร: 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๑. 
                รูปแบบของการมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง , 

๒๕๕๕ 
สำนักอัยการสูงสุด. คู่มือประชาธิปไตยสำหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน, ๒๕๔๑. 
สุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา. จิตวิทยาของสตรี. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๒๖. 
อคิน รพีพัฒน์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์การศึกษานโยบาย 

สาธารณสุข, ๒๕๔๗.   
อภิญญา กังสนารักษ์. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองค์กรที่ มีประสิทธิผลระดับคณะ  

ของสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔.  
อัษฎางค์ ปาณิกบุตร. แนวคิดเก่ียวกับการปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบาย

การศึกษา, ๒๕๔๔. 
เอนก เหล่าธรรมทัศน์. ๑ ทศวรรษแห่งประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพมหานคร: มิติใหม,่ ๒๕๔๕.  
(๒) วิทยานิพนธ์ 
จีราภรณ์ สารศรี. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทย

สามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.  
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย,์ ๒๕๕๒. 

จุฑามาศ ประยูรทอง. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา: กรณีศึกษาเปรียบเทียบนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับมหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ (ABAC)”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๔๗. 

จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล: 
ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา”.  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘. 

ตนุชา เรียงโพน. “การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่มน. ศึกษากรณีเฉพาะการเลือกต้ัง 
เมื่อวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์”. วิทยานิพนธ์ 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐. 

 

 



๑๓๒ 
 

 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

นภดล สำราญพงษ์. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกศรี อำเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒. 

บุษบา เขียวดี. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา: ศึกษากรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๒. 

ประมวลศิลป์ โภคสวัสด์ิ. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขต ๑ จังหวัดมุกดาหาร”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๒. 

ปรารถนา ไวมงคุณ . “การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาส จังหวัดบุรีรัมย์”. วิทยานิพนธ์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๒. 

ปวีณา อุดมกัน. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน: กรณีศึกษาตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๓. 

เพียงกมล มานะรัตน์ . “การเลือกต้ังเป็นการศึกษากระบวนการรณรงค์หาเสียงในการเลือกต้ัง” . 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๔๗. 

มัลลิกา ฉิมพลี. “การมีส่วนร่วมการเลือกทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๔. 

มานพ เข็มเมือง. “การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลหนอง
แวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ๒๕๕๖. 

รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์. “ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโครงสร้างอำนาจการบริหารส่วนท้องถิ่น: 
ศึกษากรณีเทศบาลนครเชียงใหม่” . วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ๒๕๔๐. 

สมพิศ สุขแสน. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์”. รายงาน
การวิจัยรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ,์ ๒๕๕๒. 
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๑๓๓ 
 

 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สุจินตนา โสภาเวทย์. “การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒. 

สุนัดดา นราศร. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนบ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๓. 

สุพจน์ แก้วเจริญ . “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด
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มหาสารคาม, ๒๕๕๓. 

เอกราช วรรณพงษ์. “การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล
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(๓) บทความ/สาระสังเขปออนไลน์ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร . การมีส่วน ร่วมของประชาชน . [ออนไลน์ . แหล่งท่ีมา : http:// 
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๒๕๖๒]. 

พระมหาบุญไทย ปุญฺ มโน. อปริหานิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญ. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: 
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กันยายน ๒๕๖๒]. 

สำนักคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา. ความสำคัญของการติดตามตรวจสอบ
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[๒๐ กันยายน ๒๕๖๒]. 

 
 

https://devcomru7/
https://www2/
http://bangkok.go.th/pranakorn


๑๓๔ 
 

 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

เสรี พงศ์พิศ. การมีส่วนร่วมของประชาชน. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: http:// www.phongphit Com 
[๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒].   

เสรี วงษ์มณฑา. การรณรงค์การเลือกต้ัง. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: https://www.thaipublica.org 
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Geneva: World Health Organization, 1980. 
Mibrath, Lester W. Political Participation. New York: University of Buffalo Press. 1971,  
Milbrath. Lester W. and Goel. M.L., Political Participation. New York: University of 

Buffalo Press, 1971. 
Nei. Norman, H. and Verba, Sydney (EDS). Handbook Political Science 

NonGovernment Politic Reading, Massachusetts; Addison Wesley, 1975. 
White, A.L. The Homeward Tide, (London: Granada, 1981 
WHO and UNICEF. Report of The International Conference on Primary Health Care, 

NewYork: N.P.Press, 1981. 

https://www.thaipublica.org/
http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/ewt_dl_link.php?nid=1353


 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 

 



๑๓๘ 

 



๑๓๙ 

 



๑๔๐ 

 



๑๔๑ 

 

 

 



๑๔๒ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

ภาคผนวก ข. 

ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔๓ 

ข้อ  
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC แปลผล 
๑. ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังตามแนวอปริหานิยธรรม 
๑ ท่านได้มีส่วนร่วมในการช่วยรณรงค์

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้
ป ร ะ ชาชน ไป ใช้ สิ ท ธิ เลื อ ก ต้ั ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 

๒ ท่านมีส่วนร่วมในการชักชวนบุคคล
อื่นๆ ให้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ตามวัน
เวลาท่ีกำหนด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 

๓ ท่านร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเคารพ
และรับฟังความเห็นคิดเห็นของ
บุคคลอื่น ท่ีแตกต่าง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 

๔ ท่านร่วมรณรงค์ให้ทุกคนให้เกียรติ
กั นและกัน  ไม่ กดขี้ ข่ มแหงกั น 
โดยเฉพาะการให้เกียรติสตรี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 

๕ ท่านได้เข้าร่วมประชุมกับพรรค
การเมืองเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนไปเลือกตั้ง 

+๑ +๑ -๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๖๐ ใช่ได้ 

๖ ท่านได้รับทราบว่ามีการแนะนำให้
ประชาชนเคารพต่อกฎหมายการ
เลือกตั้ง 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช่ได้ 

๗ ท่านได้รับทราบถึงการชักชวนให้
ประชาชนเคารพต่อสถานท่ีเลือกตั้ง 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช่ได้ 

๒. ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ังตามแนวอปริหานิยธรรม 
๑ ท่านไปใช้สิทธิในการเลือกต้ังทุก

ครั้ง 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 

๒ ท่านใช้สิทธิเลือกผู้สมัครท่ีไม่ทำผิด
กฎหมายและเคารพต่อกฎหมาย
บ้านเมือง 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 



๑๔๔ 

ข้อ  
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC แปลผล 
๓ ท่านไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ตรงตามวัน

เวลาท่ีกำหนดไว้ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 

๔ ท่านไปใช้สิทธิเลือกผู้สมัครท่ีไม่
รังแกข่มเหงสตรี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 

๕ ท่ าน ให้ความ เคารพและรับฟั ง
ความเห็นต่างของผู้ ท่ี ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 

๖ ท่านไปใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยเคารพ
ต่อกฎหมายการเลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 

๗ ท่านไปใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยให้การ
เคารพเคารพต่อสถานท่ีเลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 

๓.ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ังตามแนวอปริหานิยธรรม 
๑ ท่านได้มีส่วนร่วมติดตามการนับ

คะแนนผลการเลือกตั้ง 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 

๒ ท่านได้มีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบ
การทำงานของเจ้าหน้าท่ี มีความ
เป็นอิสระในการทำงานไม่ถูกข่ม
แหงรังแก 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช่ได้ 

๓ ท่านได้ติดตามตรวจสอบการนับ
คะแนนของเจ้าหน้าท่ี ตรงตามวัน
และเวลาท่ีกำหนดไว้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 

๔ ท่านได้ติดตามตรวจสอบการนับ
คะแนนของเจ้าหน้าท่ี ว่าให้ความ
เคารพต่อคะแนนเสียงของผู้ท่ีเห็น
ต่าง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 

๕ ท่ า น มี ส่ ว น รั บ ท ร าบ ถึ ง ก า ร
ตรวจสอบสถานท่ีเลือกต้ังมีความ
พร้อมให้การคุ้มครองและรักษา
ดูแลผู้ท่ีมาใช้สิทธิ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 



๑๔๕ 

ข้อ  
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC แปลผล 
๖ ท่านมีส่วนร่วมรับทราบถึงการท่าน 

มี ส่ ว น ร่ ว ม รั บ ท ร า บ ถึ ง ก า ร
ตรวจสอบการเลือกต้ัง ว่าปฏิบัติ
ตามกฎและข้อบังคับ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 

๗ ท่ านมี ส่ วน ร่วมตรวจสอบการ
เลือกต้ัง ว่ามีความเท่ียงธรรมและ
เป็นธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช่ได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

 
 
 
 



๑๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 

ผลการหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Try out) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 
 
 
 



๑๕๐ 

 
 
 

 



๑๕๑ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๒ 

 
 
 
 



๑๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 
 
 
 



๑๕๕ 

 
 
 
 



๑๕๖ 

 
 
 



๑๕๗ 

 
 
 



๑๕๘ 

 
 
 



๑๕๙ 

 
 
 
 



๑๖๐ 

 
 
 
 



๑๖๑ 

 
 
 
 



๑๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช. 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง : การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
 

คำช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษาในระดับปริญญาโท  หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต เรื่อง“การมี ส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือก ต้ังท่ั วไปของชุมชนท่าเตียน  
กรุงเทพมหานคร” สาขาวิชารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แบบสอบถามมี ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไป ของ

ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ ๓ เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางในการส่งเสริม“การมีส่วนร่วม

ของประชาชนกับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร” 
ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในครั้งนี้ จะใช้ในการค้นคว้าวิจัยตาม

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงใคร่
ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ทุกข้อตามความเป็นจริง  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอเจริญพรขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ 
                  

 

 

 

 (พระมหาณรงค์  ธมฺมเมธี) 
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณทิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 



๑๖๔ 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง : การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังทั่วไป  

ของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย    ลงใน  ท่ีตรงตามสถานภาพตรงตามความเป็นจริงของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
๑. เพศ   ๑) ชาย               ๒) หญิง 
    
๒. อายุ   ๑) ๑๘ – ๓๐ ปี   ๒) ๓๑ – ๔๐ ปี 
               ๓) ๔๑ – ๕๐ ปี   ๔) ๕๑ ปีขึ้นไป 
 
๓. การศึกษา  ๑) ต่ำกว่ามัธยมศึกษา   ๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  

 ๓) ปริญญาตรี   ๔) สูงกว่าปริญญาตรี 
 

๔. อาชีพ  ๑) ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว    ๒) รับจ้าง/ลูกจ้างท่ัวไป  
   ๓) รับราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  ๔) อื่น………(โปรดระบุ)      
               
๕.รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ  ๑) ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท        ๒) ๕,๐๐๑–๑๐,๐๐๐ บาท

     ๓) ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท    ๔) ๑๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 

    

 
 
 

 

 



๑๖๕ 

ตอนที่ ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่า
เตียน กรุงเทพมหานคร 
 

คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง         ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ท่ีสุด 

  ระดับ ๕ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
  ระดับ ๔ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มาก 
  ระดับ ๓ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
  ระดับ ๒ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อย 
  ระดับ ๑ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 

ข้อ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังทั่วไปของชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังตามแนวอปริหานิยธรรม 
๑ ท่านได้มีส่วนร่วมในการช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้

ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
     

๒ ท่านมีส่วนร่วมในการชักชวนบุคคลอื่นๆ ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามวันเวลา
ท่ีกำหนด 

     

๓ ท่านร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเคารพและรับฟังความเห็นคิดเห็นของบุคคล
อื่น ท่ีแตกต่าง 

     

๔ ท่านร่วมรณรงค์ให้ ทุกคนให้ เกียรติกันและกัน  ไม่กดขี้ข่มแหงกัน 
โดยเฉพาะการให้เกียรติสตรี 

     

๕ ท่านได้เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไป
เลือกตั้ง 

     

๖ ท่านได้รับทราบถึงการแนะนำให้ประชาชนเคารพต่อกฎหมายการเลือกตั้ง      
๗ ท่านได้รับทราบถึงการชักชวนให้ประชาชนเคารพต่อสถานท่ีเลือกตั้ง      
๒. ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ังตามแนวอปริหานิยธรรม 
๑ ท่านไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกครั้ง      
๒ ท่านใช้สิทธิเลือกผู้สมัครท่ีไม่ทำผิดกฎหมายและเคารพต่อกฎหมาย

บ้านเมือง 
     

๓ ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตรงตามวันเวลาท่ีกำหนดไว้      

  



๑๖๖ 

ข้อ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังทั่วไปของชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๔ ท่านไปใช้สิทธิเลือกผู้สมัครท่ีไม่รังแกข่มเหงสตรี      
๕ ท่านให้ความเคารพและรับฟังความเห็นต่างของผู้ท่ีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง      

๖ ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเคารพต่อกฎหมายการเลือกตั้ง      
๗ ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยให้การเคารพต่อสถานท่ีเลือกตั้ง      

๓.ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ังตามแนวอปริหานิยธรรม 

๑ ท่านได้มีส่วนร่วมติดตามการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง      
๒ ท่านได้มีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าท่ี มีความเป็น

อิสระในการทำงานไม่ถูกข่มแหงรังแก 
     

๓ ท่านได้ติดตามตรวจสอบการนับคะแนนของเจ้าหน้าท่ี ตรงตามวันและ
เวลาท่ีกำหนดไว้ 

     

๔ ท่านได้ติดตามตรวจสอบการนับคะแนนของเจ้าหน้าท่ี ว่าให้ความเคารพ
ต่อคะแนนเสียงของผู้ท่ีเห็นต่าง 

     

๕ 
 

ท่านมีส่วนรับทราบถึงการตรวจสอบสถานท่ีเลือกต้ัง มีความพร้อมให้การ
คุ้มครองและรักษาดูแลผู้ท่ีมาใช้สิทธิ 

     

๖ ท่านมีส่วนร่วมรับทราบถึงการตรวจสอบการเลือกต้ัง ว่าปฏิบัติตามกฎ
และข้อบังคับตามกฎหมายการเลือกตั้ง 

     

๗ ท่านมีส่วนร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง ว่ามีความเท่ียงธรรมและเป็นธรรม      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

ตอนที่ ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางในการส่งเสริม “การมีส่วนร่วมของประชาชน
กับการเลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร”  
 ๑) ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังตามแนวอปริหานิยธรรม 
ปัญหา 
…………………………………………………….....................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
๒) ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ังตามแนวอปริหานิยธรรม 
ปัญหา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
๓) ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ังตามแนวอปริหานิยธรรม 
ปัญหา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................              
 

 
********** 

 
เจริญพร ขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูล 

 
 
 



๑๖๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ. 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร” 

************** 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือ........................................................................................................................................ 
 ตำแหน่ง................................................................................................................................ 
 วัน/เวลาท่ีสัมภาษณ์.............................................................................................................. 

วิธีการให้สัมภาษณ์   สัมภาษณ์ปากเปล่า   เขียนตอบแบบสัมภาษณ์ 
 

ส่วนที่ ๒ คำจำกัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การท่ีกลุ่มประชาชน หรือขบวนการท่ีสมาชิกของ
ชุมชนท่ีกระทำการออกมาในลักษณะของการทำงานร่วมกัน เพื่อท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
และสังคมหรือการเมือง เป็นการกระทำโดยสมัครใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ทางสังคม เพื่อให้เกิดการร่วม
ดำเนินการ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบ ๓ ด้าน 

๑. ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งตามแนวอปริหานิยธรรม 
๒. ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้งตามแนวอปริหานิยธรรม 
๓. ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งตามแนวอปริหานิยธรรม 
ประชาชน หมายถึง ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง ในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่ี

อาศัยอยู่ในชุมชนท่าเตียน 

การเลือกต้ัง หมายถึง การเลือกต้ังในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่ีราษฎรใช้สิทธิของตนใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน เพื่อมาทำหน้าท่ีแทนตนในการปกครองแต่ละระดับของประเทศ เช่น 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด เป็นต้น 

ชุมชน หมายถึง กลุ่มชนหลายๆ กลุ่มท่ีอยู่รวมกันในพื้นท่ีแห่งหนึ่ง มีความเช่ือ ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมร่วมกันและสมาชิกทุกคนได้ให้ความสนใจในเรื่องราวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนนั้น
ร่วมกัน มีความสนใจท่ีคล้ายคลึงกัน มีการเกื้อกูลการเป็นอยู่ร่วมกัน 
 
 
 
 

(พระมหาณรงค์  ธมฺมเมธี) 
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณทิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๗๐ 

ส่วนที่ ๓ ข้อคำถามแบบสัมภาษณ์ 

๑. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นอย่างไร 

..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 ๒. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการ
เลือกตั้งท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานครท้ัง ๓ ด้านตามแนวอปริหานิยธรรม อย่างไร? 
 ๑. ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งตามแนวอปริหานิยธรรม 

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

๒. ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้งตามแนวอปริหานิยธรรม 

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

๓. ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งตามแนวอปริหานิยธรรม 

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

๓. ท่านมีแนวความคิดในการท่ีจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของ
ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร มีอะไรบ้าง ดังนี้ 

.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 ๔. ท่านมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร อย่างไร? 

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

 
เจริญพรขอบคุณ สำหรับการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูล 



๑๗๑ 

 
พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน,  

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓. 
 

 
นายวันชัย อินทคุณจินดา 

ประธานชุมชนปากคลองตลาด ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



๑๗๒ 

            
นายพจน์ตะวัน ชินนาสวัสด์ิ,  

นักวิชาการชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 
 

 
นายสุรินทร์ นิรันตสุขรักษ์,  

นักวิชาการชุมชนท่าเตียน, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓. 



๑๗๓ 
 

  

     ประวัติผู้วิจัย             

ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)     :  พระมหาณรงค์  ธมฺมเมธี (ศรีพันลม)  
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)    :   Phramaha Narong Dhammamedht (Sriphunlom)  
วัน/เดือน/ปีเกิด      :  ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๓๖  
สถานท่ีเกิด       :  ๓๐ หมู่ ๙  บ.โนนสา  ต.ฝ่ังแดง  อ.นากลาง  

จ.หนองบัวลำภู 
ท่ีอยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้   :  2/ น.๑ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ถนนสนามไชย   

แขวงพระบรมมหาราชวัง   เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 

โทรศัพท์      :  ๐๙๖-๙๔๑-๐๓๙๘ 
ตำแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน    : -  
ประวัติการศึกษา     :  - นักธรรม เอก  สำนักเรียนวัดพระเชตุพน  
        - ประโยค ป.ธ.๓ สำนักเรียนวัดพระเชตุพน      

- มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 
- ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาการปกครอง) 
มจร.  

ปีท่ีเข้าศึกษา       :  - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  
  

 


