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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์คือ ๑. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ๒. เพ่ือเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตำบลกันทรอม อำเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้สึกมี
สมรรถนะทางการเมือง และหลักอปริหานิยธรรมต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป
ของประชาชนในเทศบาลตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วิธีดำเนินการวิจัย ใช้การ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลการวิจัยด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓๘๙ คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ 
(Frequency  Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) วิเคราะห์สมมติฐานด้วยสถิติค่า t (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test, 
One way ANOVA) แ ล ะสั ม ป ระสิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ ข อ ง เพี ย ร์ สั น  (Pearson’s Correlation 
Coefficient)  
  

ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตำบล
กันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในด้านการดำเนินการเลือกตั้ง ด้านการร่วมรณรงค์การ
เลือกตั้งและด้านการตัดสินใจทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
 ๒. เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปฯ พบว่า อายุที่ต่างกัน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปแตกต่างกัน 
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 ๓. หลักอปริหานิยธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับน้อยมากกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองฯ ด้านการดำเนินการเลือกตั้งและมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับน้อยในด้านการร่วม
รณรงค์การเลือกตั้งและด้านการตัดสินใจทางการเมือง นอกจากนี้ในด้านการดำเนินการเลือกตั้งมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับน้อย และระดับปานกลางกับด้านการร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง และด้าน
การตัดสินใจทางการเมือง ตามลำดับ ด้านการร่วมรณรงค์การเลือกตั้งมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูงกับด้านการตัดสินใจทางการเมือง  
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Abstract 
 

 Objectives of this research were to : 1. To study the level of political 

participation in general elections of the people in kantom sub-district municipality, 
khun han district, sisaket province 2. To compare the political participation in the 
general elections of the people in the kantrom sub-district municipality, khun han 
district, sisaket province classified by personal factors and 3. To study the 
relationship of political efficacy caused and Aparihāniyadhamma principle of political 
participation in the general elections of the people in the kanthom sub-district 
municipality, khun han district, sisaket province. research method using quantitative 
research collecting research data through questionnaires. a sample of 389 people. 
the statistics used for data analysis consisted of frequency distribution, percentage, 
mean, standard deviation (SD), hypothesis analysis by t-test, F-test - One way ANOVA 
and pearson's correlation coefficient’s statistics. 
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The research results were found that 
 1. Context of political participation in the general elections of the people 
in the kantrom sub-district municipality, khun han district, sisaket province in the field 
of election operation electoral campaigning and political decision-making at the 
moderate level in all aspects. 
 2. When comparing the political participation in the general election of the 
people, it was found that only age differences made political participation in general 
elections different. 
 3. Aparihāniyadhamma principle have a very low positive correlation with 
political participation in general elections in electoral proceedings and a modestly 
positive correlation in electoral campaigning and political decisions in addition, there 
was a low positive relationship in electoral conduct and moderate level with the 
electoral campaign participation in terms of political decision-making, respectively, 
electoral campaigning, there was a high positive correlation with political decision-
making. 
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ทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป ที่มีการรับข้อมูลข่าวสารต่างกัน 
 

๑๐๖ 
๔.๑๐ แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองกับ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปจำแนกรายด้าน 
 

๑๐๖ 
๔.๑๑ แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักอปริหานิยธรรมกับการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปจำแนกรายด้าน 
 

๑๐๗ 
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สารบัญแผนภาพ 
 
แผนภาพที่  หน้า 

๒.๑ ลำดับขั้นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในบริบทสากล ๒๕ 
๒.๒ แสดงการรับรู้ ๖๘ 
๒.๓ แสดงกระบวนของการรับรู้ ๖๙ 
๒.๔ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๔ 
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คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 
การระบุหมายเลขและคำย่อ 
  การระบุหมายเลขและคำย่อพระไตรปิฎกผู้วิจัยได้ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังคำย่อชื่อคัมภีร์ 
เช่นที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ 
๒๗๖ หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

 
พระวินัยปิฎก 

 
เล่ม คำย่อ    ชื่อคัมภีร์             ภาษา 
 
๒ วิ.มหา.  (ไทย)  =วินัยปิฎก มหาวิภังค์         (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 
 
เล่ม คำย่อ    ชื่อคัมภีร์             ภาษา 

๑๐ ที.ม.  (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก   ทีฆนิกาย  มหาวรรค       (ภาษาไทย)  
๑๑ ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค       (ภาษาไทย) 
๑๒ ม.มู.   (ไทย) =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย   มูลปัณณาสก์       (ภาษาไทย) 
๑๔ ม.อุ.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์       (ภาษาไทย) 
๑๕ สํ.ส.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย  สคาถวรรค       (ภาษาไทย) 
๙ สํ.ข. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก  สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค       (ภาษาไทย) 
๑๘ สํ.สฬ.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค       (ภาษาไทย) 
๑๙ สํ.ม.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค       (ภาษาไทย) 
๒๐ องฺ.เอกก.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต       (ภาษาไทย) 
๒๑  องฺ.ติก.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกกนิบาต       (ภาษาไทย) 
๒๑ องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต       (ภาษาไทย) 
๒๒ องฺ. ปญฺจก.(ไทย) =  สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต       (ภาษาไทย) 
๒๒ องฺ.อฏฺ ก.(ไทย)   = สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต       (ภาษาไทย) 
๒๒ องฺ.นวก. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต       (ภาษาไทย) 
๒๒ องฺ.ทสก.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก   อังคตุตรนิกาย ทสกนิบาต       (ภาษาไทย) 
๒๕ ขุ.ธ.  (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ธรรมบท       (ภาษาไทย) 



ฎ 

 
๒๕ ขุ.สุ. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย สุตตนิบาต       (ภาษาไทย) 
๑๘ ขุ.เปต. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย เปตวัตถ ุ       (ภาษาไทย) 
๒๖ ขุ.เถร.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย เถรคาถา       (ภาษาไทย) 
๒๘ ขุ.ชา.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ชาดก       (ภาษาไทย) 
๓๑ ขุ.ป  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค       (ภาษาไทย) 

 
พระอภิธรรมปิฎก 

 
เล่ม คำย่อ    ชื่อคัมภีร์             ภาษา 

 
๓๔ อภิ.สงฺ.  (ไทย) =  อภิธรรมปิฎก    ธรรมสังคณ ี         (ภาษาไทย) 
๓๕ อภิ.วิ.  (ไทย) =  อภิธรรมปิฎก    วิภังค ์         (ภาษาไทย) 

 



กิตติกรรมประกาศ 
 

                

สาระนิพนธ์เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาล

ต าบลกันทรอม อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ” ส าเร็จเสร็จสมบูรณ์ได้ เพราะได้รับความเมตตา

จาก  รศ.ดร.ธัชนันท์ อิศรเดช และ รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล และ กรรมการควบคุม ที่กรุณาให้

ค าแนะน าและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และผู้มีพระคุณหลายท่าน ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณมา 

ณ โอกาสนี้ ขอบคุณประธานและคณะกรรมการสอบทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน าและชี้แนะให้งานวิจัย

ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่ เมตตาท าให้การท า วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ลุล่วงไปด้วยด

ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ที่เสียสละอันมีค่าเป็นผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ในท าการวิจัย ขอขอบคุณคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ที่กรุณาให้ความรู้และประสบการณ์ในการเรียนที่ ดี และ

ขอขอบคุณประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกันทรอม อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ทุกท่านที่กรุณา

ตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย  

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ที่ให้การช่วยเหลือทั้งก าลังกายและ

ก าลังใจมาโดยตลอด อนึ่ง คุณค่าอันเป็นประโยชน์พึงเกิดขึ้นจากงานวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอยกคุณความดี

นี้บูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจน บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ 

รวมทั้งพุทธบริษัทสี่ และผู้มีพระคุณทุกท่าน      

                                                                                                 นายโสภณ สุพงษ์ 

  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  



บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนฉบับที่ประกาศใชใน
ปจจุบันไดบัญญัติใหการเลือกต้ังเปน “หนาที่” ของประชาชนโดยตรงที่ทุกคนมีสิทธิเลือกต้ังในแตละ
ระดับ เปนการทําหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ถาบุคคลใดละเลย เพิกเฉย หรือไมใช
สิทธิของตนเองในการไปเลือกต้ังตามหนาที่ของตนเองโดยไรเหตุผลอันสมควรจะถูกตัดสิทธิหรือ
ประโยชนอื่นๆที่พึงมีตามกฎหมาย๑ แสดงใหเห็นวารัฐใหความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกต้ังเปนอยางย่ิง
อันเปนพื้นฐานสําคัญของระบอบประชาธิปไตย 
 การที่รัฐใหความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกต้ังและการไปใชสิทธิเลือกต้ังของประชาชนผูมี
สิทธิเลือกต้ังน้ี เพราะเห็นความสําคัญวาเปนกิจกรรมทางการเมืองที่สําคัญอยางหน่ึงของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยเพื่อใหไดมาซึ่งตังแทนของประชาชนอยางเปนทางการเปนการเปดโอกาสให
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในทองถ่ินไดมีโอกาสเลือกต้ังผูแทนของตนเองเขามาบริหารองคกรปกครอง
ทองถ่ิน หรือองคกรในระดับประเทศตามระดับการเลอืกต้ังที่มีการจัดใหมีการเลอืกต้ัง โดยการยอมรับ
ในเสียงสวนใหญที่ประชาชนมาใชสิทธิอยางถูกตองตามกฎหมาย  การเลือกต้ังมีความสําคัญอยางย่ิง 
เน่ืองจากเปนการแสดงทางดานสิทธิเสรีภาพ ความคิดของประชาชนที่ตองการตัวแทนของตนเองใหมี
นโยบายในการบริหารงานในรูปแบบใดหรือตองการใหมีการพัฒนาทองถ่ินหรือประเทศไปในทิศทาง
ใด และตองการผูแทนของตนเองที่มีคุณลักษณะเชนใด  ดังน้ันจะเห็นไดวากิจกรรมทางการเมือง
เกี่ยวกับการไปใชสิทธิเลือกต้ังของประเทศในระบอบประชาธิปไตยจะเปนการสะทอนถึงอิสระดาน
ความคิดของประชาชน รวมถึงพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนวาในแตละทองถ่ิน
จะมีลักษณะเชนใด เปนตน 
 ในหลายๆเหตุผลการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเขามามีสวนรวมของ
ประชาชนน้ันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไดจึงตองอาศัยการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชน เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนใหเกิดความเขมแข็งไดอยางเปนอันหน่ึงอันเดียวกันอยาง
ย่ังยืน ประชาชนจําเปนตองมีการดําเนินงานในลักษณะของ “ประชาสังคม” โดยการรวมตัวกันเปน
องคกร ชมรม หรือกลุมคณะตางๆ อยางหลากหลายตามความตองการของประชาชน เพื่อใหทุกคนได
มีสวนรวมทั้งในดานการกําหนดวิสัยทัศน ดานการกําหนดปญหา ดานการวิเคราะหปญหา ดานการ
วางแผน ดานการดําเนินการ และดานการติดตามกํากับการ โดยการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนจะเปนภาคีหน่ึงที่สําคัญและมีบทบาทหนาที่รวมกับองคกรตางๆ ในการดําเนินการพัฒนา
ประเทศชาติอีกทั้งการมีสวนรวมของประชาชนยังเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงทัศนะ 

                                                             
 ๑ สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา, ๒๕๖๐), หนา ๑. 



๒ 
 

วิสัยทัศน และไดเขารวมในกิจกรรมที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนเอง รวมทั้งมีการนําเอา
ความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของภาครัฐ การมีสวน
รวมของประชาชนจะเปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปดเพื่อเปนการสื่อสารสองทาง คืออยางเปน
ทางการและไมเปนทางการซึ่งประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันและเปนการเสริมสรางความ
สามัคคีในชาติและสังคมไทย๒ 
 “การมีสวนรวมทางการเมือง”เปนการกระทําใดๆก็ตามที่เกิดโดยความสมัครใจไมวาจะ
ประสบผลสาํเร็จหรอืไมมีการจดัการอยางไรเปนระเบยีบหรือไม และไมวาจะเกิดข้ึนเปนครั้งคราวหรือ
ตอเน่ืองกัน จะใชวิธีการที่ถูกตองตามกฎหมายหรือไมถูกกฎหมาย เพื่อใหผลที่เกิดข้ึนมีอิทธิพลตอการ
เลือกนโยบายของรัฐหรือตอการบริหารงานของรฐั หรือตอการเลอืกผูนําทางการเมืองของรัฐบาลไมวา
จะเปนในระดับทองถ่ินหรือในระดับชาติก็ตาม๓ ทั้งน้ีการมีสวนรวมทางการเมืองมีความสําคัญตอการ
พัฒนาประชาธิปไตย กลาวคือทําใหผูปกครองและผูถูกปกครองไดมีโอกาสทราบความตองการของกัน
และกันอยางแทจริงในการที่จะทําใหการดําเนินนโยบายของรัฐสามารถตอบสนองตอผูเปนเจาของ
ประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโดยสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการใน
ทุกๆ ดานมีองคประกอบเปนสถาบันหลัก คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง 
สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา โดยทุกสถาบันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไม
หยุดย้ัง รวมถึงสถาบันการเมืองก็เชนกัน จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา๔ โดยการเปลี่ยนแปลง
จะเปนไปในลักษณะเดียวกัน คือ เปลี่ยนจากเชิงประเพณีไปสูเชิงทันสมัย กลาวคือการเมืองเชิง
ประเพณีน้ันจะมีลักษณะของการเผด็จการในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เชนหัวหนาชนเผา เจาผูครอง
นคร หรือการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยสวนเชิงทันสมัยน้ันเปนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง๕  
 การบริหารงานในเขตเทศบาลของทุกทองถ่ินทั่วประเทศ เปนการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน เปนอีกรูปแบบหน่ึงของการบริหารราชการไทยที่เปนไปตามหลักการกระจายอํานาจโดย
มุงเนนการแกไขปญหาและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่ แลวแตจะ
พบวามีความแตกตางกันซึ่งรัฐบาลสวนกลางไมสามารถจะใหบริการไดทันทั่วถึง และตรงกับความ
ตองการของประชาชน ดังน้ันจึงไดจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินข้ึนเพื่อดําเนินงานพรอมกับ
กระจายอํานาจทางการปกครองไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ และเทศบาลก็
เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รัฐบาลไดจัดต้ังข้ึน เพื่อชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลในการ
ใหบริการสาธารณะเพื่อสนองความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล มีฐานะเปนนิติบุคคล มี

                                                             
 ๒ วิภาส ทองสุทธ์ิ, การเมืองการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพรวมมิตร, ๒๕๕๑), 
หนา ๑๗๒. 
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Sequences in Political Development, (New Jersey: Princeton University Press, 1971), p. 98.   
 ๔ Vago, R.M., The Sound Pattern of Hungarian, (Washington: Georgetown University 
Press, 1980), pp. 33-62. 
 ๕ สุริยะ วิริยะสวัสดิ์, “การพัฒนาอําเภอสูความเปนเลิศ”, วารสารเทศาภิบาล, ปที่ ๙ ฉบับที่ ๒ 
(มกราคม ๒๕๕๑): ๑๐๓-๑๑๘. 
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อํานาจหนาที่การบริหารงานบุคคลและงบประมาณเปนของตนเอง เปนหนวยงานที่สรางพื้นฐาน
การเมืองการปกครองและการบรหิารตามระบอบประชาธิปไตย เทศบาลมี ๓ ประเภท ไดแก เทศบาล
นคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล มีโครงสรางการบรหิารที่ประกอบดวยสภาเทศบาลเปนฝายนิติ
บัญญัติ กับนายกเทศมนตรีเปนฝายบริหารกิจการของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ทั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนใน
เขตเทศบาลน้ันๆ๖  
 การมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยของไทยในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือที่มีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเองก็ตามถือวายังถือวาอยูในระดับที่นอย เพราะ
ประชาชนสวนใหญหลังจากที่ไปลงคะแนนเสียงในการเลอืกต้ังผูบรหิารทองถ่ิน หรือเลือกต้ังทั่วไปแลว 
ประชาชนจะมีสวนรวมทางการเมืองดานอื่นๆ นอย เชน การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การ
แสดงความคิดเห็นตอการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การควบคุม และติดตามผลการ
บริหารงาน ซึ่งอาจเปนไปไดวาการที่ประชาชนไมไดเขามามีสวนรวมหลงัเสร็จสิ้นกิจกรรมการเลือกต้ัง
น้ัน เพราะผูบริหารทองถ่ินน้ันไมใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และ
ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการปกครองหรือประชาชนมีทัศนคติทางการเมืองแบบเดิม 
โดยมองวากิจกรรมทางการเมืองเปนเรื่องของผูนําไมเกี่ยวของกับตนเอง จึงไมเขามามีบทบาทหรือมี
สวนรวมเทาที่ควร การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ถือเปนสิง่ที่สําคัญอยางย่ิงใน
ระบอบประชาธิปไตยเพราะหลักสําคัญของประชาธิปไตย คือ เปนการปกครองของประชาชนโดย
ประชาชนและเพื่อประชาชน ดังน้ัน รัฐบาล ผูบริหารทองถ่ิน และผูที่เกี่ยวของอื่นๆ จําเปนตองทําทุก
วิถีทางที่จะกอใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในสังคมไทยใหมากที่สุด 
 ปญหาของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเกิดข้ึนในหลายสวนสรุปไดดังน้ี ๑. 
ประชาชนที่เปนกลุมคนช้ันกลางข้ึนไปมีความรูความเขาใจในเรื่องการเมืองดี แตก็ปฏิเสธที่จะเขารวม
ทางการเมืองในรูปแบบที่เปนทางการหรือการใชสิทธ์ิเลือกต้ังเพราะขาดความเช่ือมั่นและศรัทธาตอ
พฤติกรรมของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่สังกัดอยูนอกจากน้ีวิถีชีวิตในโลกเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ทําใหคนกลุมน้ีมีความเรงรบีในการดํารงชีวิตแสวงหาความมั่งค่ัง ความกาวหนาในหนาที่การงาน 
และชีวิตสวนตัว โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนมากกวาขาดจิตที่เปนสาธารณะจนทําใหไมสนใจการมี
สวนรวมทางการเมือง ๒. ประชาชนที่เปนกลุมคนระดับลางในสังคมที่มีฐานะยากจนขาดการศึกษา
ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ทําใหประชาชนมองไมเห็นและไมเขาใจวาการมีสวนรวมทางการ
เมืองจะมีความสําคัญการหาเลี้ยงชีพตนเองอยางไรจงึปฏิเสธการมีสวนรวมทางการเมืองเมือ่ขาดปจจยั
จูงใจ ๓. การมีสวนรวมทางการเมืองในเชิงสัญลักษณโดยปราศจากความตระหนักและความเขาใจใน
คุณคาของการมีสวนรวมทางการเมืองอยางแทจริงหรือเปนการมีสวนรวมทางการเมืองเพราะมีปจจัย
แทรกซอนอื่นๆ เชน การไปใชสิทธ์ิในการเลือกต้ังสงูมาก แตในความเปนจริงมีการซือ้สิทธ์ิขายเสียงกัน
อยางมาก พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองเชนน้ียังกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคขัดขวางการ
พัฒนาการเมืองรวมถึงการปฏิเสธการเมอืงอกีดวย ๔. การมีสวนรวมทางการเมืองอยางไมมีระบบและ 

                                                             
 ๖ เอกวิทย มณีธร, ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนของไทย, (กรุงเทพมหานคร: หาง
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มีสวนรวมทางการเมืองอยางไมเปนทางการมากเกินไป ที่ผานมาจะเห็นวาเกิดการประทวง กดดัน
รัฐบาลเพื่อใหออกมาแกปญหาตางๆ อยางตอเน่ือง ซึ่งการมีสวนรวมทางการเมืองลักษณะน้ีบางครั้ง
จะสงผลกระทบรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศได ๕. ปญหาจากบทบาทของ
พรรคการเมือง การที่ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองนอยน้ันมีสาเหตุประการหน่ึง คือ การขาด
องคกรหรือสถาบันทางการเมืองที่คอยกระตุนใหประชาชนมีความกระตือรือรนทางการเมืองอยูเสมอ 
สถาบันทางการเมืองที่สําคัญ คือ“พรรคการเมือง”ในปจจุบันพรรคการเมืองยังเปนองคกรที่ออนแอ
มากและยังขาดความเปนสถาบันที่ตอเน่ือง ปญหาที่สําคัญที่สุดของพรรคการเมืองไทย คือเปนองคกร
ที่ซับซอนและตองเผชิญกับความรับผิดชอบที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว พรรคการเมืองไทยต้ังข้ึนจากการ
รวมตัวของสมาชิกเพื่อสนับสนุนผูนําทางการเมืองคนใดคนหน่ึงเทาน้ัน พรรคการเมืองทุกพรรคไมวา
เล็กหรือใหญมีสาขาพรรคนอย สาขาพรรคบางแหงมีแตรูปแบบเทาน้ันไมมีบทบาทอะไร๗  
 นอกจากสาเหตุดังกลาวแลวยังมีปญหาอีกประการ คือ ปญหาวัฒนธรรมทางการเมืองของ
คนไทย มีงานวิจัยหลายเรื่องสรุปและแสดงถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยไมสนับสนุนให
ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพราะประชาชนโดยทั่วไปเช่ือวาการเมืองหรือการบริหาร
ประเทศเปนเรื่องของคนกลุมนอยบางกลุมเทาน้ัน อีกประการหน่ึงคนไทยยังเห็นวาการเมืองเปนเรื่อง
ของผลประโยชนอยางชัดแจงเกินไป ความรูสึกเชนน้ีทําใหประชาชนขาดความศรัทธา หรือความ
กระตือรือรน ที่จะเขามามีสวนรวมทางการเมืองแตถาเขามาก็มักจะมีวัตถุประสงคอยางอื่น เชน เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับเงินทองหรือการชวยเหลือในรูปแบบตางๆ ไมใชเปนเรื่องของจิตสํานึกทางการเมือง 
ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองคนไทยอีกประการหน่ึงที่ไมสนับสนุนการมีสวนรวมทางการเมือง 
คือ การยอมรับในอํานาจนิยมของความเปนขาราชการ น่ันคือ ประชาชนโดยทั่วไปมองวาขาราชการ
เปนชนช้ันผูนําเมื่อขาราชการแนะนําหรือชักจูงไปในทางใดประชาชนจึงมักปฏิบัติตามโดยไมโตแยงซึ่ง
ไมสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย 
 สรุปไดวาประเทศไทยมีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนโดยเฉพาะในระดับทองถ่ินอยางจรงิจัง การแสดงออกซึ่งกิจกรรมทางการเมืองของบุคคลใน
สังคม รวมทั้งความสัมพันธระหวางประชาชนกับรัฐบาล การแสดงออกทางการเมืองเหลาน้ี คือ
กระบวนการทางการเมือง ซึ่งจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายที่ประชาชนตองการ ในฐานะที่การมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนและองคประกอบทางการเมืองที่ครอบคลุมปฏิสัมพันธทางการเมือง
ทั้งหมด จะสงเสริมใหเขาใจบทบาทการมีสวนรวมทางการเมืองของบุคคลและองคกรทางการเมืองได
ชัดเจนย่ิงข้ึน โดยมุงเนนการพัฒนาปรับปรุงและเรงสรางแนวคิดของประชาชนตลอดจนผูบริหาร
เจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของกับการปกครองในระดับตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนที่มีตอการเมืองการปกครองนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาประเทศตอไป 

                                                             
 ๗ อมร รักษาสัตยและคณะ, ประชาธิปไตยอุดมการณ หลักการ และแบบอยางการปกครองหลาย
ประเทศ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๔๒๗-๔๒๙. 



๕ 
 

 เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีวิสัยทัศนวา “สิ่งแวดลอมดี มี
กีฬา พัฒนาแบบมีสวนรวม สรางความเขมแข็งใหชุมชนนําประชาชนพนความยากจน”๘ ซึ่งเปน
วิสัยทัศนที่เปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนในเขตเทศบาลไดรวมกันพัฒนา สรางความย่ังยืน และ
ความสมดุลของชีวิตอยางมั่นคง โดยการพัฒนาแบบมีสวนรวมน้ีเปนตัวช้ีวาเทศบาลไดสงเสริมวิถี
ประชาธิปไตย เปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดใชความรูความสามารถเขามาบริหารจัดการเทศบาลผาน
การเลือกต้ัง ในปจจุบันเทศบาลกันทรอมแบงเขตการเลือกต้ังเปน ๒ เขต ไดแก  ๑. เขตเลือกต้ังที่ ๑ 
ประกอบดวย หมูที่ ๑, ๓, ๕, ๘, ๙ และ ๑๓ และ ๒.เขตเลือกต้ังที่ ๒ ประกอบดวย หมูที่ ๒, ๔, ๖, 
๗, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒๙ 
 จากการเลือกต้ังที่ผานมาจะเห็นวาเกิดการต่ืนตัวไปใชสิทธิเลือกต้ังของประชาชนเปน
จํานวนมาก ผูวิจัยซึ่งอาศัยอยูในเขตพื้นที่ดังกลาว และศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร ประกอบกับความ
ต่ืนตัวในการไปใชสิทธิเลือกต้ังของประชาชนที่ผานมา จึงสนใจวาที่จะคนหาสาเหตุวาประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลกันทรอมที่มีความแตกตางในปจจัยดานตางๆ จะมีระดับการมีสวนรวมในการไปใชสิทธิ
เลือกต้ังทั่วไปแตกตางกันหรอืไม หรือมีปจจัยใดที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในการไปใชสิทธิ
เลือกต้ัง เน่ืองดวยเปนกลุมพื้นฐานทางการปกครองคือเปนประชาชนที่ตองใชสิทธิของตัวเองในการ
แสดงออกทางการเมือง และทําใหทราบวาปจจัยอะไรบางที่ทําใหมีความแตกตางทางดานการมีสวน
รวมในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง  
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จึงเปนกลุม
เฉพาะที่ผูวิจัยตองการศึกษาเน่ืองจากเปนกลุมที่อยูในบริบทพื้นที่ที่ผูวิจัยอาศัยอยู และผูวิจัยตองการ
ทราบวาประชาชนจะมีความต่ืนตัว สืบเสาะเพื่อใหตนเองไดรอบรูขอมูลขาวสาร และมีการแสดงออก
ในทางความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการไปใชสิทธิเลือกต้ังอยางไร และถือเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยที่แทจริง 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ ทั้งน้ีขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะไดนํามาปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนใน
การไปใชสิทธิเลือกต้ังของหนวยงานภาครัฐมากย่ิงข้ึน และสามารถนําไปพัฒนาการมีสวนรวมในการ
ไปใชสิทธิเลือกต้ังของประชาชนในโอกาสตอไป เปนประโยชนตอหนวยงานตางๆของภาครัฐที่จะ
พัฒนาระบบการเลือกต้ังใหดีย่ิงข้ึน และเพื่อใหกิจกรรมทางการเมืองคือการเลือกต้ังไดรับการพัฒนา
อยางตอเน่ืองตลอดไป 
 

๑.๒ คําถามการวิจัย 
 

 ๑.๒.๑ บริบทการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาล
ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เปนอยางไร 

                                                             
 ๘ เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ , (ออนไลน) , แหลงที่มา: 
http://kantrom.go.th/ [๒๖ เมษายน ๒๕๖๓]. 
 ๙ อางแลว. 



๖ 
 

 ๑.๒.๒ เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชน
ในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เปนอยางไร 
 ๑.๒.๓ แนวทางความสัมพันธระหวางความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง และหลักอปริ
หานิยธรรมตอการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทร
อม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เปนอยางไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 ๑.๓.๑ เพื่อศึกษาบริบทการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนใน
เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
 ๑.๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนใน
เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
 ๑.๓.๓ เพื่อศึกษาความสัมพันธของความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง และหลักอปริ
หานิยธรรมตอการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทร
อม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๑.๔ สมมติฐานการวิจัย 
 

 ๑.๔.๑ ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปแตกตางกัน 
 ๑.๔.๒ ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปแตกตางกัน 
 ๑.๔.๓ ประชาชนที่มีสถานภาพการสมรสตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ัง
ทั่วไปแตกตางกัน  
 ๑.๔.๔ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป
แตกตางกัน  
 ๑.๔.๕ ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปแตกตาง
กัน 
 ๑.๔.๖ ประชาชนที่ไดรับขอมูลขาวสารตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ัง
ทั่วไปแตกตางกัน 
 ๑.๔.๗ ประชาชนมีความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองมีความสัมพันธกับการสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป 
 ๑.๔.๘ ประชาชนที่มีการเขารวมตามหลักอปริหานิยธรรมมีความสัมพันธกับการสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป 
 

 
 
 
 
 



๗ 
 

๑.๕ ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาล 
ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ” ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
  

 ๑.๕.๑ ขอบเขตดานเน้ือหา 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนใน
เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และปจจัยที่เกี่ยวของ ตามแนวคิด ทฤษฎีที่
คนควาจากตํารา เอกสาร วารสาร บทความ รายงานการวิจัย รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
บริบทพื้นที่วิจัยเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดย
มีขอบเขตทฤษฎีเชิงรัฐศาสตร โดยผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่วาดวยการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
ไปใชสิทธิเลือกต้ังทั่วไป แบงการศึกษาออกเปน ๔ ดาน ดังน้ีคือ ๑. ดานการดําเนินการเลือกต้ัง ๒. 
ดานรวมรณรงคเลือกต้ัง ๓. ดานการตัดสินใจทางการเมือง๑๐ และ ๔. หลักอปริหานิยธรรม๑๑ 

 

๑.๕.๒ ขอบเขตดานประชากร 
  

 ประชากรไดแก ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน ๑๔,๐๔๔ คน๑๒ 
 

 ๑.๕.๔ ขอบเขตดานตัวแปร 
 

 ๑. ตัวแปรตน ประกอบดวย สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนตัวแปรทางชีว
สังคม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา รายได และการไดขาวสารการเลือกต้ัง 
และความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง 
 ๒. ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนใน
เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบดวย ๑. การดําเนินการเลือกต้ัง ๒. 
รวมรณรงคเลือกต้ัง ๓. การตัดสินใจในทางการเมือง และ ๔. หลักอปริหานิยธรรม 

 

 ๑.๕.๕ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 

 พื้นที่การศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
  

๑.๕.๓ ขอบเขตดานระยะเวลา 
 

 ผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ในชวงเดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ถึง 
เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ รวมเปนระยะเวลา ๖ เดือน 
 

                                                             
 ๑๐ Almond, Gabriel A. and Jr. B.G. Powell, Comparative Political Today, (Boston: 
Little Brown and Company, 1976), pp. 145 - 146. 
 ๑๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๘/๗- ๘. 
 ๑๒ เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, สภาพและขอมูลพื้นฐาน, [ออนไลน], 
แหลงที่มา: http://kantrom.go.th/data_2998 (๑๔ เมษายน ๒๕๖๓). 



๘ 
 

๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
  

 ๑. การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไป หมายถึง ประชาชนในเทศบาล
ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไดเขาไปมีบทบาท เชน การคิด การพูด การ
แสดงออก การใชสิทธิเลือกต้ัง รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเมือง ในการเลือกต้ังทั่วไป
ตามระบอบประชาธิปไตย แบงออกเปน ๔ ดานคือ ๑. ดานการดําเนินการเลือกต้ัง ๒. ดานรวม
รณรงคเลือกต้ัง ๓. ดานการตัดสินใจทางการเมือง และ ๔. หลักอปริหานิยธรรม 
 ๒. ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง หมายถึง ความรูสึกของบุคคล ซึ่งแสดงถึง
ความสามารถในการตอบสนองทางดานการเมือง โดยมีความเช่ือวาตนเองสามารกระทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และมีอิทธิพลตอผูมีอํานาจทางการเมืองในการกําหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจทางการเมือง ทั้งน้ีความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองมี ๔ องคประกอบ ดังน้ี ๑) การ
บริหารงานของรัฐบาลที่เกิดข้ึน ๒) การแสดงออกในฐานะของประชาชนในทางการเมือง  ๓) การ
เลือกต้ัง และ ๔) การกําหนดอนาคตสังคมการเมืองของตนเอง 
 ๓. หลักอปริหานิยธรรม หมายถึง ธรรมเปนที่ต้ังแหงความไมเสื่อม ๗ ประการ ผูปฏิบัติ 
ธรรมน้ีจะเปนไปเพื่อความเจริญ ไดแก  
  ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย การอยูรวมกัน การทํางานรวมกันของคนใน
สังคมจะตองมีการพบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสม่ําเสมอ เพื่อแกไขปญหาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับในเหตุผลที่ถูกตองที่เปนประโยชน เพื่อความเขาใจที่ดีตอกันของทุกคน
ในสังคมซึ่งความเจริญไมเกิดความเสื่อมในทุกกรณี เชน ในครอบครัว พอ แม ลูก มีอะไรพูดกัน
ปรึกษากัน ลูกก็จะอบอุน ปญหาลูกไปติดยาเสพยติด ก็จะไมเกิดข้ึน ในสถานที่ทํางาน หัวหนามีการ
ประชุมปรึกษากับผูรวมงานทุกครั้ง งานก็จะราบรื่น หากมีขอผิดพลาด ทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งที่
เกิดข้ึน  
  ๒. พรอมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและกระทํากิจที่ควรทํา เพื่อใหเกิด
ความยุติธรรมเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของหมูคนที่อยูรวมกันไมกินแหนงแคลงใจกัน จะทํางานอะไรก็
สําเร็จได เชนในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ตองอยูพรอมๆ กันเพื่อทุกคนจะไดยอมรับในสิ่งที่
จะทําลงไปดวยความเต็มใจ 
  ๓. ไมบัญญัติสิ่งที่ ยังไมไดบัญญัติและไมเลิกลมสิ่งที่บัญญัติไวแลว เชน 
บานเมืองจะสงบสุขได ทุกคนจะตองบัญญัติและไมลมเลิก ระเบียบกฎเกณฑตางๆ ของคณะและ
สังคมตามความพอใจของตนหรือของกลุมโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง ตัวอยาง เชน นักเรียนจะตอง
แตงเครื่องแบบของโรงเรียนเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย จะแตงกายตามใจตนเองไมได 
  ๔. เคารพนับถือผูใหญการเคารพและรับฟงคําสั่งสอนของผูใหญถือวาเปนสิ่ง
ที่ดี เพราะผูใหญเกิดกอน ผานประสบการณมามากกวา ประกอบกับการอยูรวมกันในสังคมตองมีผูนํา 
ถาเราใหการเคารพและเช่ือฟงผูนํา สังคมก็จะไมวุนวาย เชน ถาลูกเช่ือฟงพอ แม ก็จะเปนคนดีได
เพราะไมมีพอแมคนไหน อยากลูกตนเองใหช่ัว 
  ๕. ไมขมเหงลวงเกินสตรี สตรีถือวาเปนเพศแม เปนเพศที่ออนแอ บุรุษควรให
เกียรติให การยกยอง ปกปองไมใหใครละเมิดสิทธิหรือขมเหงรังแก ถาสังคมใดๆ ผูหญิงถูกฉุดครา
ขมขืน มากๆ ความเสื่อมก็จะเกิดกับสังคมน้ัน 



๙ 
 

  ๖. สักการะเคารพเจดีย หมายถึงการใหความเคารพและปกปองรักษาปูชนีย
สถานที่สําคัญในศาสนา เพื่อจะเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจของกลุมคนในหมูคณะที่อยูรวมกันและ
ระลึกถึงกันเชน การเคารพพระปฐมเจดีย 
  ๗. ใหการอารักขา คุมครอง อันชอบธรรมแกพระอรหันต คือการคุมครอง
บรรพชิตซึ่งเปนผูสืบทอดพระพุทธศาสนาใหคงอยูตลอดไป เชนการทําบุญดวยปจจัย 4 เปนตน 
 ๔. การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเลือกต้ัง หมายถึง ประชาชนในเทศบาลตําบล
กันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลือกต้ังทั่วไปที่จัดใหมี
ตามวาระปกติของระบอบประชาธิปไตยจากสื่อตางๆ ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หรือสื่ออื่นใด
ที่มีความทันสมัย ในการรับรูขอมูลขาวสาร เปนตน 
 ๕. เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ หมายถึง สถานที่ต้ังที่เปน
สํานักงานของเทศบาลเทศบาลตําบลกันทรอม และมีประชาชนอยูในเขตการปกครองของเทศบาล 
 

๑.๗ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
  

 ๑.๗.๑ ทําใหทราบระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนใน
เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
 ๑.๗.๒ ทําใหทราบระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนใน
เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
 ๑.๗.๓ ทําใหทราบความสัมพันธของความรูสึกสมรรถนะทางการเมือง และการเขารวม
ตามหลักอปริหานิยธรรมกบัการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาล
ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๗.๔ ทําใหสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในเขตเทศบาลอื่นๆ ในการลือกต้ังทั่วไปที่มีสภาพและบริบทใกลเคียงกัน  



บทท่ี ๒ 
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาล
ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ” ผูวิจัยดําเนินการศึกษาโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ วิธีการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่มีความเหมาะสมและสัมพันธกับการมีสวนรวมในการไปใช
สิทธิเลือกต้ังทั่วไปเปนกรอบแนวคิดในการศึกษารวมกับเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
และการศึกษาสภาพปญหา แนวทาง รูปแบบ  ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่ศึกษา เพื่อใหไดองคความรูในการศึกษาวิจัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การศึกษาวิจัย มีลําดับข้ันตอนการเสนอขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี  

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง 
๒.๒ การมีสวนรวมทางการเมืองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองและการรับรูขาวสารทางการเมือง 
๒.๖ แนวคิดเกี่ยวกับความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง 
๒.๗ ขอมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง 
 

 การเมือง หมายถึง ระเบียบปฏิบัติชวยกันจัดบานเมืองหรือสังคมหรือโลกใหมันหมด
ปญหาหรือการชวยแกปญหาบานเมืองสังคมทั้งหมดน่ันเอง๑ การมีสวนรวมทางการเมืองน้ันเปน
แนวทางหรือกิจกรรมที่สําคัญย่ิงของการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือไมวาการปกครองรูปแบบใด
ก็ตามบทบาทของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนยอมจําเปนอยางย่ิงตอการรักษาความ
สมดุลระหวางผูบริหารประเทศ (รัฐบาล) กับผูรับผลประโยชนอันเกิดจากการบริหารประเทศ
(ประชาชน) ซึ่งหากแมวาระบบการเมืองใดก็ตามที่ละเลยในประเด็นการมีสวนรวมทางการเมืองยอม
ไมสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงเชนกันสําหรับแนวคิดที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองดังมี
รายละเอียดตอไปน้ี 
 

 ๒.๑.๑ ความหมายของการมีสวนรวมทางการเมือง 
 

 “ประชาธิปไตย” มีความหมายตามที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
กําหนดไววาหมายถึง “ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญ, การถือเสียงขางมากเปนใหญ”

                                                             
 ๑ พุทธทาสภิกข,ุ ธรรมะกับการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๖), หนา ๒๑. 



๑๑ 
 

จากความหมายดังกลาวสามารถกลาวไดวาประชาธิปไตยเปนเรื่องที่ใหความสําคัญกับประชาชน และ
มีความเกี่ยวของกับประชาชนเปนอยางมาก หรืออีกนัยหน่ึงอาจกลาวไดวา เปนความสําคัญขอ
ประชาธิปไตย คือ “เสียงของประชาชน” และเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนของหลักประชาธิปไตย       
ตามระบอบประชาธิปไตย ผูวิจัยขอกลาวถึงรากฐานที่สําคัญของหลักประชาธิปไตย ๕ ประการ 
ไดแก๒ 
 ๑. หลักการอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ประชาชนแสดงออกซึ่งการเปนเจาของโดยใช
อํานาจที่มีตามกระบวนการเลือกต้ังอยางอิสระและทั่วถึงในการใหไดมาซึ่งตัวผูปกครองและผูแทนของ
ตน รวมทั้งประชาชนมีอํานาจในการคัดคานและถอดถอนผูปกครองและผูแทนที่ประชาชนเห็นวา 
มิไดบริหารประเทศในทางที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เชน มีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ  
 ๒. หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระทําหรืองดเวนการกระทํา
อยางใดอยางหน่ึงตามที่บุคคลตองการ ตราบเทาที่การกระทําของเขาน้ัน ไมไปละเมิดลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่น หรือละเมิดตอความสงบเรียบรอยของสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติ  
 ๓. หลักความเสมอภาค การเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงทรัพยากรและ
คุณคาตาง ๆ ของสังคมที่มีอยูจํากัดอยางเทาเทียมกัน โดยไมถูกกีดกันดวยสาเหตุแหงความแตกตาง
ทางช้ันวรรณะทางสังคม ชาติพันธุ วัฒนธรรมความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือดวยสาเหตุอื่น 
 ๔. หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม การใหความคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐาน
ของประชาชนทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน การแสดงออก การดํารงชีพ ฯลฯ อยางเสมอหนา
กัน โดยผูปกครองไมสามารถใชอํานาจใด ๆ ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได และไม
สามารถใชอภิสิทธ์ิอยูเหนือกฏหมาย หรือเหนือกวาประชาชนคนอื่น ๆ ได 
 ๕. หลักการเสียงขางมาก (Majority Rule) ควบคูไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงขาง
นอย (Minority Right) การตัดสินใจใด ๆ ที่สงผลกระทบตอประชาชนหมูมาก ไมวาจะเปนการ
เลือกต้ังผูแทนของประชาชนเขาสูระบบการเมือง การตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร หรือ
ฝายตุลาการ ยอมตองถือเอาเสียงขางมากที่มีตอเรื่องน้ัน ๆ เปนเกณฑในการตัดสินทางเลือก โดยถือ
วาเสียงขางมากเปนตัวแทนที่สะทอนความตองการ/ขอเรียกรองของประชาชนหมูมาก หลักการน้ีตอง
ควบคูไปกับการเคารพและคุมครองสทิธิเสยีงขางนอยดวย ทั้งน้ี ก็เพื่อเปนหลักประกันวาฝายเสียงขาง
มากจะไมใชวิธีการพวกมากลากไปตามผลประโยชนความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอยาง
สุดโตง แตตองดําเนินการเพื่อประโยชนของประชาชนทั้งหมด เพื่อสรางสังคมที่ประชาชนเสียงขาง
นอย รวมทั้งชนกลุมนอย ผูดอยโอกาสตาง ๆ สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข โดยไมมีการเอา
เปรียบกันและสรางความขัดแยงในสงัคมมากเกินไป คานิยม ทัศนคติ ที่สงเสริมประชาธิปไตย ระบอบ
ประชาธิปไตย นอกจากจะเปนระบอบการเมืองแลว ยังเปนระบอบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมดวย 
ดังน้ัน จึงไมใชอยูที่รัฐธรรมนูญ กฏหมาย การเลือกต้ัง และการตอรองทางการเมืองเทาน้ัน หากอยูที่
สมาชิกในสังคมจะตองชวยกันหลอหลอม สรางคานิยม วิถีชีวิต ที่เปนประชาธิปไตยมาต้ังแตใน
ครอบครัว โรงเรียน ที่ทํางาน ชุมชน เพื่อจะนําไปสูหรือการปกปอง ระบอบประชาธิปไตย ทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
                                                             
 ๒ วิทยากร  เชี ย งกูล ,  หลักการของระบอบประชาธิป ไตย ,  [ออนไลน ],  แหล งที่ มา : 
https://witayakornclub.wordpress.com/2007/06/26/democratic/ [๑๑ เมษายน ๒๕๖๓]. 
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 รากฐานสําคัญของประชาธิปไตยตามที่กลาวมาขางตนสะทอนให เห็นถึงการให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในประเด็นตาง ๆ การใหความสําคัญกับเสียงขางมากของ
ประชาชนซึ่งเปนหลักการสําคัญของประชาธิปไตย 
 คํากลาวที่วา “การเมืองเปนเรื่องของคนทุกคนและทุกคนก็ไมสามารถปฏิเสธผลกระทบ
ทางการเมืองตอการดํารงชีวิตของประชาชนได” คํากลาวน้ีไดสะทอนใหนักวิชาการหลายทานไดหัน
มาใหความสนใจและศึกษาไวอยางมากมายจนสามารถสะทอนแนวคิดตางๆออกมาตามบริบททาง
สังคมการเมืองและวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะประเด็นความหมายการมีสวนรวมทางการเมืองมี
ผูใหแนวคิดไวอยางหลากหลาย เชน ไมรอน วีเนอรไดรวบรวมความหมายของการมีสวนรวมทางการ
เมืองไวในหลายลักษณะตางๆใน ๑๐ ประการไดแก 
 ๑) การเขารวมทางการเมือง คือ การกระทําในรูปแบบการสนับสนุนหรือเปนการกระทํา
เพื่อเรียกรองตอรัฐบาล (support and demand) 
 ๒) การเขารวมทางการเมือง คือ พยายามเพื่อกอใหเกิดสัมฤทธิผลการในการใชอิทธิพล 
(influence) ตอการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือการเลือกสรรผูนํารัฐบาล 
 ๓) การเขารวมทางการเมือง คือ การกระทําที่ ถูกตองตามกฎหมายของพลเมือง
(legitimate) 
 ๔) การเขารวมทางการเมือง คือ การกระทําที่มีตัวแทนทางการเมือง (representation) 
 ๕) การเขารวมทางการเมือง คือ สภาพที่บุคคลไมตองการที่จะเขามามีสวนรวมทางการ
เมือง (alienation) เพราะเห็นวาการเขามามีสวนรวมน้ันไมไดกอใหเกิดประโยชนกับตัวเอง ซึ่ง
แตกตางจากการเฉยเมยทางการเมือง (apathy) เปนการขาดความสนใจตอการเมืองทั้งสิ้น 
 ๖) ผูที่เขารวมทางการเมืองจะหมายถึงผูกระตือรือรน (active) หรือผูที่มีความต่ืนตัวทาง
การเมืองเปนพิเศษ (activists) เชนผูที่สมัครเขารับการเลือกต้ัง การเปนสมาชิกพรรคการเมือง การ
รวมประชุมทางการเมืองและการใหความสนใจตอปญหาสาธารณะ นอกจากน้ันยังรวมถึงการเขารวม
ทางการเมืองในระดับตน ๆ ไดแก การไปใชสิทธ์ิเลือกต้ัง (ซึ่งถือเปนการกระทําที่มีแรงจูงใจนอยมาก) 
หรือการไมไดไปใชสิทธ์ิเลือกต้ัง แตมีการพูดคุยกับเพื่อนบานในเรื่องเกี่ยวกับการเมือง การแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงประชามติทางการเมือง รวมทั้งการใหความสนใจติดตามขาวสารทางการเมือง
จากสื่อมวลชน 
 ๗) การเขารวมทางการเมือง คือ การกระทําที่มีตอเน่ืองอยูตลอดเวลา (persistence 
continuum) ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความเปนสถาบัน (institutionalized) และมีการจัดต้ัง นอกจากน้ัน  
ยังรวมไปถึงการกระทําทีเ่ปนครั้งคราว ซึ่งเกิดข้ึนมาอยางทันทีทันใด และบีบค้ันความรุนแรง เชน การ
จลาจลการยกพวกตีกันการรวมกลุมและการลอบฆานักการเมือง 
 ๘) การเขารวมทางการเมือง คือ การกระทําที่เปนความพยายามในการที่จะเขามามี
อิทธิพลเหนือการปฏิบัติการของราชการ (bureaucratic actions) และนโยบายสาธารณะ (public 
policy) 
 ๙) การเขารวมทางการเมือง คือ การกระทําที่มีผลตอการเมืองในระดับชาติ (national 
politics) และการเมืองในระดับทองถ่ิน 
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 ๑๐) การเขารวมทางการเมือง คือ การกระทําทางการเมือง (politicalaction) แตใน
ขณะเดียวกันแตละสังคมมีการกระทําทางการเมอืงแตกตางกันออกไปตามบรบิทของสังคมน้ันๆเชนวา 
ในสังคมหน่ึงถือวาการมีสวนรวมทางการเมืองเปนการกระทําที่เกิดจากความสมัครใจไมวาจะประสบ
ผลสําเร็จหรือไมก็ตามหรืออาจเกิดข้ึนเพียงบางครัง้คราวหรือตอเน่ือง อาจถูกตองตามกฎหมายหรือไม
ก็ไดซึ่งการกระทําเหลาน้ีเพื่อการมีอิทธิพลในการจัดสรรนโยบายสาธารณะและบริหารนโยบายของ
รัฐบาลตลอดจนการเลือกผูนําทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน๓ 
 นอกจากน้ียังมีนักวิชาการไทยอีกหลายทานไดสะทอนแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนไวอยางหลากหลายเชนเดียวกันดังเชนความหมายที่วาการมีสวนรวม
ทางการเมืองเปนการมีสวนรวมที่ประชาชนจะพึงมีในการกําหนดนโยบายเชน การเขาเปนรัฐบาล การ
มีอิทธิพลตอรัฐบาลการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง๔ ยังหมายถึงการมีสวนรวมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชนตามสิทธิที่ระบบการเมืองและกฎหมายกําหนดใหกระทําได เปนการกระทําที่
ตองเกิดข้ึนจากความสมัครใจของประชาชนเพื่อใหมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐทั้งใน
การเมืองการปกครองระดับทองถ่ินและระดับชาติ๕  สอดคลองกับแนวคิดของ พรศักด์ิ ผองแผว ที่ได
อธิบายการมีสวนรวมทางการเมืองไววาการมีสวนรวมทางการเมืองเปนกิจกรรมตางๆ ตามความสมัคร
ใจของสมาชิกในสังคมการเมืองที่จะกระทําโดยมจีุดมุงหมายทั้งทางตรงและทางออมตองการมีอิทธิพล
ตอการกําหนดนโยบายหรือการทํางานของรัฐบาลไมวาจะในระดับทองถ่ินหรือระดับชาติรวมถึง
กิจกรรมงาย ๆ เชน การไปใชสิทธิเลือกต้ัง การถกเถียงปญหาการเมือง หรือการสมัครรับเลือกต้ังเปน
ตัวแทนของประชาชน เปนตน๖  ซึ่งการกระทําอาจจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย อาจใชความ
รุนแรงหรือไมใชความรุนแรงการกระทําตาง ๆ อาจโดยสํานึกทางการเมืองหรือถูกชักจูงระดมพลังก็ได
เชนกัน และตองสะทอนการกระทํา (Activity) ของแตละบุคคลซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
รัฐบาลเรียกวา “การมีสวนรวมโดยตนเอง” (Autonomous Participation) การมีสวนรวมซึ่งมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในนโยบายโดยออมเรียกวา“การมีสวนรวมโดยการถูกระดม” (Mobilization 
Participation)๗ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ณรงค สินสวัสด์ิ ที่ไดอธิบายการมีสวนรวมทางการเมือง
ไววา บุคคลที่สนใจทางการเมืองมีความเขาใจการเมืองเช่ือวาตนเองมีประสิทธิภาพทางการเมืองมี
ความศรัทธาในกระบวนการทางการเมือง ตัวนักการเมอืง และคิดวาการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง
เปนหนาที่ของตนซึ่งเปนคนที่มีความสามารถในการเขาสังคมและเปนคนที่มีความหวังในชีวิต๘  
                                                             
 ๓ Myron Wiener, “Political Participation: Crisis of the Political Process”, in Crisis on 
Sequences in Political Development, (Princeton : Princeton University, 1971), pp. 161-163. 
 ๔ จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หนา ๓๑๐. 
 ๕ จันทนา สุทธิจาร,ี การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ วี.เจ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔), หนา ๔๑๐. 
 ๖ พรศักดิ์ ผองแผว, ขาวสารการเมืองของคนไทย, (กรุงเทพมหานคร : เจาพระยาการพิมพ, ๒๕๒๖), 
หนา ๒๓-๒๔. 
 ๗ ทิพาพร พิมพิสุทธ์ิ, พัฒนาทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๑),  
หนา ๒๐๔ – ๒๐๕. 
 ๘ ณรงค สินสวัสดิ,์ จิตวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๘), หนา 
๑๑๗. 



๑๔ 
 

รวมถึงการมีสวนรวมที่เปนพฤติกรรมในการกําหนดตัวผูปกครองการถอดถอนผูปกครองการตัดสินใจ
ในโครงการขนาดใหญของรัฐโดยการรวมทําประชาพิจารณ การรวมผลักดันการกําหนดนโยบายของ
รัฐ การวิพากษวิจารณและการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมือง๙  นอกจากน้ี สิทธิพันธ พุทธหุน ไดสรปุ
ความหมายของการเขามีสวนรวมทางการเมือง ไววา กิจกรรมของประชาชนที่มุงจะเขาไปมีอิทธิพล
ตอการตัดสินนโยบายของรัฐบาลในระดับตางๆ ซึ่งรูปแบบการเขาไปมีสวนรวมในทางการเมืองในแต
ละสังคมยอมแตกตางกันไปดวย๑๐  รวมถึง ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ ใหความหมายการมีสวนรวม
ทางการเมืองไววา การปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงดวยความสมัครใจ ในรูปแบบตางๆ ไมวาจะใช
วิธีการที่ถูกตองตามกฎหมายหรือไมมีกฎหมายบัญญัติรองรับมีการดําเนินการแบบจัดองคกรหรือไมมี
โดยจะเปนการกระทําที่มคีวามตอเน่ืองหรอืเปนครั้งคราวก็ไดรวมทั้งจะเปนผลสําเร็จหรือไมก็ตามการ
กระทําน้ันมุงประสงคที่จะมีอิทธิพลตอการเลือกนโยบายสาธารณะ การบริหารงานนโยบายสาธารณะ 
และการเลือกผูนําทางการเมืองไมวาจะเปนระดับชาติหรือระดับทองถ่ิน๑๑  
 เมื่อพิจารณาจากแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปการมีสวนรวม
ทางการเมืองไววา การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกิจกรรมที่ประชาชนเขาไปมีบทบาทเปนสําคัญที่
สงผลการกระทําน้ันถึงรัฐบาลหรือผูนําทางการเมือง ทั้งในระดับทองถ่ินและระดับชาติ เชน การไปใช
สิทธิเลือกต้ัง การชุมนุมเรียกรองของประชาชนทางการเมอืง การตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาลอันมี
ผลตอประชาชนทั้งทางตรงและทางออม การทําประชาพิจารณ ผลแหงการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมืองอาจสําเร็จหรือไมสําเร็จก็ได 
 เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ผานมาจนถึงฉบับปจจุบัน ตองการ
ปฏิรูปการเมืองโดยการสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวม
ในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มข้ึน ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมี
เสถียรภาพและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน กอนประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีปญหาสําคัญประการหน่ึงทีเ่รยีกวา “การเมืองของนักการเมอืง” พลเมอืงเจาของประเทศซึ่ง
เปนผูเลือกต้ังผูแทนราษฎรมีสิทธิและเสรีภาพนอย ไมมีสวนในการตัดสินใจทางการเมืองเลย เปน
การเมืองของนักการเมืองหรือที่เรียกในทางวิชาการวา “ระบอบประชาธิปไตยแบบมีผูแทนราษฎร” 
(Representrative Democracy) เทาน้ัน เจตนารมณผูรางรัฐธรรมนูญตองการเปลี่ยนแปลงการเมือง
ของนักการเมืองใหเปน “การเมืองของพลเมือง” จะเห็นไดจากการเลือกต้ังที่ผานมามีการคํานวณ
คะแนนการเลือกต้ังที่ไมใหคะแนนของประชาชนตกหลนสูญหาย ทําใหพรรคการเมืองตางๆ มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามคะแนนที่พึงได หลักการน้ีเปนการเพิ่มสิทธิเสรีภาพใหพลงเมือง และ
ปรับประชาธิปไตยแบบผูแทนเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเปนตน สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการมี
สวนรวมทางการเมืองมีนักวิชาการหลายทานเสนอไวดังน้ี 

                                                             
 ๙ สมบัติ ธํารงธัญวงศ, การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๙), หนา ๕๗๐. 
 ๑๐ สิทธิพันธ พุทธหุน, ทฤษฎีพัฒนาการเมือง, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๑), หนา ๑๕๖ – ๑๕๗. 
 ๑๑ ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, โครงการการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็น
ตอการทํางานของรัฐบาลและองคกรอิสระ, ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ, 
(สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๖), หนา ๘. 



๑๕ 
 

 “การมีสวนรวมทางการเมือง” (Political Participation) หมายถึง การกระทําใดๆ ก็
ตามที่เกิดข้ึนโดยความเต็มใจ ไมวาจะประสบความสําเร็จหรือไม ไมวาจะมีการจัดอยางเปนระเบียบ
หรือไม และไมวาจะเกิดข้ึนเปนครั้งคราวหรือตอเน่ืองกัน จะใชวิธีการที่ถูกตองตามกฎหมายหรือไม 
เพื่อผลในการที่จะมีอิทธิพลตอการเลือกนโยบายของรัฐ หรือตอการบริหารงานของรัฐ หรือตอการ
เลือกผูนําทางการเมืองของรัฐบาล ไมวาจะเปนไปในระดับทองถ่ินหรือระดับชาติก็ตาม๑๒ 
 “การมีสวนรวมทางการเมือง” หมายถึง กิจกรรมทางกฎหมายของพลเมือง ที่มี
จุดมุงหมายเพื่อมีอิทธิพลในการเลอืกกาํหนดบคุคลในวงการรัฐบาล หรือกดดันรัฐบาลใหกระทําตามที่
พลเมืองผูน้ันหรือกลุมน้ันตองการ๑๓ 
 “การมีสวนรวมทางการเมือง” หมายถึง การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชนตามสิทธิที่ระบบการเมืองและกฎหมายกําหนดใหกระทําได เปนการกระทําที่ตองเกิดข้ึน
จากความสมัครใจของประชาชน เพื่อใหมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐทั้งในการเมือง การ
ปกครองระดับทองถ่ินและระดับชาติ๑๔ 
 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง กลาววา การมีสวนรวม คือ การเปดโอกาสให
ประชาชนไมวาจะเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ไมวาจะเปน
ทางตรงหรือทางออมในลักษณะของการรวมรับรู รวมคิด รวมทําในสิ่งที่มีผลกระทบตอตนเองหรือ
ชุมชน๑๕ 
 การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) เปนการกระจายโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน 
โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการ
ควบคุมโดยตรงจากประชาชน๑๖ 
 การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ หมายถึงการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในดานการใหและรับรูขอมูลขาวสาร การให
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมตัดสินใจทั้งในข้ันตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทําแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

                                                             
 ๑๒ ไวนเนอร (Weiner), อางถึงใน ประทาน คงฤทธ์ิศึกษากร, การปกครองทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร 
: โอเดียนสโตร, ๒๕๒๖), หนา ๑๒๖. 
 ๑๓ ไน และเวอรบาร (Nie and Verba), อางถึงใน ประทาน คงฤทธ์ิศึกษากร, การปกครองทองถิ่น, 
(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๒๖), หนา ๑๓๒. 
 

๑๔ จันทนา สุทธิจารี, การปกครองสวนทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๒๖), หนา 
๖๘. 
 ๑๕ สํ า นักงานคณะกรรมการการ เ ลือกตั้ ง ,  การ มีส วนร วม ,  [ออนไลน ],  แหล งที่ มา : 
https://www.ect.go.th/ewt/ ewt/ect_th/news_page.php?nid=767. [๑๒ เมษายน ๒๕๖๓]. 
 ๑๖ คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ, แนวทางการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ : ปญหา อุปสรรค และทางออก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมดา
เพลส, ๒๕๔๕), หนา ๗๘. 



๑๖ 
 

และสังคม การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตาม และ
ประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมน้ัน๑๗ 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมทางการเมืองที่นักวิชาการไดระบุไวขางตนน้ันมีลักษณะที่รวมกัน 
๒ ประการ คือ ตองเปนไปตามความสมัครใจ และมีจุดมุงหมายเพื่อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูมี
อํานาจ และมีลักษณะที่ตางกันประการหน่ึงคือ ไวเนอร (Weiner) เห็นวากิจกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองอาจใชวิธีการที่ไมถูกตองตามกฎหมายได แตขณะที่นักวิชาการทานอื่นๆ เห็นวา ตอง
เปนไปตามระบบการเมอืงและกฎหมายกําหนดใหกระทําได และการมีสวนรวมของประชาชนเปนการ
เปดโอกาสใหประชาชนไดมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่อาจสงผลกระทบตอ
ประชาชนทั้งทางตรงหรือทางออม 
 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ไวนเนอร (Weiner), 
อางถึงใน ประทาน คงฤทธ์ิศึกษากร, 
(๒๕๒๖, หนา ๑๒๖) 

“ ก า ร มี ส ว น ร ว ม ท า ง ก า ร เ มื อ ง ”  ( Political 
Participation) หมายถึง การกระทําใดๆ ก็ตามที่
เกิดข้ึนโดยความเต็มใจ ไมวาจะประสบความสําเร็จ
หรือไม ไมวาจะมีการจัดอยางเปนระเบียบหรือไม และ
ไมวาจะเกิดข้ึนเปนครั้งคราวหรือตอเน่ืองกัน จะใช
วิธีการที่ถูกตองตามกฎหมายหรือไม เพื่อผลในการที่จะ
มีอิทธิพลตอการเลือกนโยบายของรัฐ หรือตอการ
บริหารงานของรัฐ หรือตอการเลือกผูนําทางการเมือง
ของรัฐบาล ไมวาจะเปนไปในระดับทอง ถ่ินหรือ
ระดับชาติก็ตาม 

ไน และเวอรบาร (Nie and Verba), 
อางถึงใน ประทาน คงฤทธ์ิศึกษากร,  
(๒๕๒๖, หนา ๑๓๒) 

“ก า ร มี ส ว น ร ว ม ท า ง ก า ร เ มื อ ง ”  ( Political 
Participation) หมายถึง การกระทําใดๆ ก็ตามที่
เกิดข้ึนโดยความเต็มใจ ไมวาจะประสบความสําเร็จ
หรือไม ไมวาจะมีการจัดอยางเปนระเบียบหรือไม และ
ไมวาจะเกิดข้ึนเปนครั้งคราวหรือตอเน่ืองกัน จะใช
วิธีการที่ถูกตองตามกฎหมายหรือไม เพื่อผลในการที่จะ
มีอิทธิพลตอการเลือกนโยบายของรัฐ หรือตอ 

 
 
 

                                                             
 ๑๗ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, รายงานการศึกษา เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.พี.กราฟค ดีไซนและการพิมพ จํากัด, 
๒๕๕๔), หนา ๑๘. 



๑๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง (ตอ) 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

 การบริหารงานของรัฐ หรือตอการเลือกผูนําทางการ
เมืองของรัฐบาล ไมวาจะเปนไปในระดับทองถ่ินหรือ
ระดับชาติก็ตาม 

จันทนา สุทธิจารี, 
(๒๕๒๖, หนา ๖๘) 

“การมีสวนรวมทางการเมือง” หมายถึง การมีสวนรวม
ทางการเมืองการปกครองของประชาชนตามสิทธิที่
ระบบการเมืองและกฎหมายกําหนดใหกระทําได เปน
การกระทําที่ ตอง เกิด ข้ึนจากความสมัครใจของ
ประชาชน เพื่อใหมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของ
รัฐทั้ งในการเมือง การปกครองระดับทองถ่ินและ
ระดับชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, 
(ออนไลน, ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓) 

การมีสวนรวม คือ การเปดโอกาสใหประชาชนไมวาจะ
เปนบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ใดกิจกรรมหน่ึง ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมใน
ลักษณะของการรวมรับรู  รวมคิด รวมทําในสิ่งที่มี
ผลกระทบตอตนเองหรือชุมชน 

คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ, 
(๒๕๔๕, หนา ๗๘) 

การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง 
และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ 
รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่ง
จะสงผลกระทบตอวิถีชี วิตและความเปนอยูของ
ประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ให
คําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบั ติ  รวม
ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 

ปทมา สูบกําปง, 
(๒๕๕๔, หนา ๑๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทั้งในดานการใหและรับรูขอมูล
ขาวสาร การใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวม
ตัดสินใจทั้งในข้ันตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทํา
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดลอม การวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่ งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตาม 
และประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือ
กิจกรรมน้ัน 
 



๑๘ 
 

 ๒.๑.๒ รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมือง 
 

 รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองถือวาเปนภาพสะทอนของการมีสวนรวมทางการเมือง
ภาคประชาชนอยางเห็นไดชัด ซึ่งตามแนวคิดของ บารเบอร เจ เดวิด ไดแบงรูปแบบการมีสวนรวม
ทางการเมือง ไว ๒ ประการ ดังน้ี 
 ๑) การมีสวนรวมโดยตรง เปนลักษณะที่ประชาชนเปนผูดําเนินการปกครองตนเอง
โดยตรง เชน การบริหารงาน การกําหนดนโยบาย และการตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง 
 ๒) การมีสวนรวมโดยทางออม เปนลักษณะที่ประชาชนเขามีสวนรวมแตมิไดเปน
ผูดําเนินการปกครองดวยตนเองโดยตรง แตเปนการเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาที่ดวยวิธีการเลือกต้ัง
โดยประชาชนอยางเสร ีซึ่งกลไกน้ีตองการใหประชาชนเขามาควบคุมการบริหารงานฝายปกครองให
เปนไปตามความตองการ๑๘ 
 สวนแนวคิดของ เจมสอาร ทาวนเซนด ไดมองภาพกวางที่สะทอนระบอบการปกครอง 
ที่วารูปแบบของกิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองวามี ๒ ลักษณะ ไดแก  
 ๑) ลักษณะแบบตะวันตก ในประเทศที่มีระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่ง
ประชาชนมักจะเกี่ยวของกับการเมืองโดยความสมัครใจอยูเสมอ  
 ๒) ลักษณะแบบสังคมคอมมิวนิสต ซึ่งประชาชนถูกบังคับใหเขามาเกี่ยวของกับการเมือง
ในเรื่องที่รัฐบาลเห็นวามีความจําเปนตอการบริหาร๑๙ 
 นอกจากน้ี อัลมอนดและโพเวลล ไดจําแนกรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองเปน ๒ 
รูปแบบใหญ ๆ ดังน้ี 
 ๑) รูปแบบตามธรรมเนียมปฏิบัติ (Conventional Forms) สามารถแบงเปนรูปแบบ
ยอยๆ ไดดังน้ี 
  ๑.๑) การออกเสียงเลือกต้ัง 
  ๑.๒) การสนทนาเรื่องการเมือง 
  ๑.๓) การรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง 
  ๑.๔) การจัดต้ังและการเขารวมเปนสมาชิกกลุมตาง ๆ 
  ๑.๕) การติดตอสวนตัวกับเจาหนาที่การเมือง 
 ๒) รูปแบบที่ไมเปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ (Unconventional Forms) แบงเปน
รูปแบบยอยๆ ดังน้ี 
  ๒.๑) การย่ืนขอเรียกรอง 
  ๒.๒) การเดินขบวน 
  ๒.๓) การเขาประจันหนากัน 
  ๒.๔) การละเมิดกฎหมายของสังคม 
  ๒.๕) การใชความรุนแรงทางการเมือง 

                                                             
 ๑๘ Barber J. David, Citizen Politics, (Chicago : Markham, 1972), p. 3. 
 ๑๙ James R. Townsend, Political Participation in Communist China, (Berkley and Los 
Angeles : University of California Press, 1967), pp. 25 – 29. 



๑๙ 
 

  ๒.๖) สงครามแบบกองโจรและการปฏิวัติรัฐประหาร๒๐  
 อน่ึงในการจําแนกรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองที่เดนชัดอีกทานหน่ึง คือ เลสเตอร 
ดับเบิลยู มิลบราท ไดจําแนกรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองไว ๖ รูปแบบดวยกัน ไดแก 
 ๑) การเลือกต้ัง (Voting) เปนการมีสวนรวมทางการเมืองที่สามารถแยกกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการรณรงคหาเสียงและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพรรคการเมือง การไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
เปนเพียงการแสดงออกของประชาชนถึงความจงรักภักดีตอระบอบการเมืองมากกวาเปนการกระทํา
ตามความตองการของตน เปนการไปทําตามความสํานึกในหนาที่พลเมืองดีมากกวา ที่จะเช่ือวาการ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังน้ันจะมีผลทางการเมืองที่แตกตางกันออกไป 
 ๒) การเปนเจาหนาที่พรรคการเมืองและผูรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง  (Party and 
Campaign Workers) หมายถึงการเขามีสวนรวมในพรรคการเมืองทั้งในชวงระหวางการเลือกต้ังและ
การรณรงคหาเสียง การบริจาคเงินชวยเหลือผูสมัครรับเลือกต้ัง การชักชวนประชาชนไปลงทะเบียน
เพื่อสิทธิในการลงคะแนนการเขารวมและสนับสนุนพรรคการเมือง การพยายามชักชวนใหประชาชน
ลงคะแนนเสียงแกพรรคหรือผูสมัครที่ตนขอ การลงสมัครรับเลือกต้ัง การมีสวนรวมทางการเมืองน้ี
เปนแบบแผนของความสัมพันธระหวางปจเจกชนกับรัฐ 
 ๓) การเปนผูมีบทบาทในชุมชน (Community Activities) เปนการกอต้ังกลุมเพื่อแกไข
ปญหาสังคม หรือรวมมือกับกลุมตาง ๆ ที่มีอยูแลว เพื่อเขาไปมีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะ
หรือติดตอกับทางราชการในเรื่องปญหาสังคม ผูมีบทบาทในชุมชนจึงนับวาเปนผูที่มีความ
กระตือรือรนสูงตลอดจนมีระดับความผูกพันทางจิตใจกับชุมชน 
 ๔) การติดตอกับทางราชการ (Contracting Officials) เปนกิจกรรมที่เนนเฉพาะของ
บุคคล ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอบุคคลน้ันเองเทาน้ัน เชน การติดตอกับทางราชการในเรื่องการเสียภาษี 
โรงเรียน การทําถนน การติดตอขอรับสวัสดิการ เปนตน 
 ๕) การเปนผูประทวง (Protestors) ขอบเขตของกิจกรรมในการมีสวนรวมทางการเมือง
รูปแบบน้ี คือ การเขารวมเดินขบวนตามถนนหรือกอใหเกิดจลาจล (ถาจําเปน) เพื่อบังคับใหรัฐแกไข 
บางสิ่งบางอยาง ซึ่งเกี่ยวของกับการเมืองใหถูกตอง การประทวงที่เปดเผยตอสาธารณะชน 
 ๖) การเปนผูสื่อขาวสารทางการเมือง (Communicators) ไดแก การติดตอขาวสาร
ทางการเมืองอยูเสมอ การสงขาวสารแสดงการสนับสนุนใหแกผูนําทางการเมืองเมื่อเขากระทําในสิ่งที่
ถูกตองหรือสงคําคัดคานเมื่อเขากระทําในสิ่งที่เลวราย การรวมถกปญหาทางการเมือง การใหขอมูล
ความรูเกี่ยวกับการเมืองแกเพื่อนในชุมชน การใหความสนใจแกทางราชการ และการเขียนจดหมาย
หรือบทความถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ ผูเขารวมลักษณะน้ีมักจะเปนคนที่มีการศึกษาสูง มีขอมูล
เกี่ยวกับการเมืองมาก และมีความสนใจทางการเมืองมากดวย การเปนผูสื่อสารทางการเมืองเหลาน้ีจะ
วิพากษวิจารณรัฐบาล มากกวาเจาหนาที่พรรคการเมืองหรือผูรักชาติ แตจะไมแสดงออกดวยการ
ประทวง๒๑ 

                                                             
 ๒๐ Almond, Gabriel A. and Jr. B.G. Powell, Comparative Political Today, (Boston : 
Little Brown and Company, 1976), pp. 145 - 146. 
 ๒๑ Lester W. Milbrath, Aspects of Political Development, (Boston : Little, Brown, 
1971), pp. 12 –16. 



๒๐ 
 

 แนวคิดดังกลาวขางตนไดสอดคลองกับแนวคิดของซามูเอล พี ฮันทิงตัน และ โจแอน เอ็ม 
เนลสัน เชนเดียวกัน ซึ่งไดแบงการมีสวนรวมทางการเมืองออกเปน ๕ รูปแบบ ไดแก 
 ๑) กิจกรรมการเลือกต้ัง (Electoral Activity) หมายถึงกิจกรรมการออกเสียงเลือกต้ัง
และการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง 
 ๒) การว่ิงเตน (Lobby) หมายถึง การติดตอเจาหนาที่หรือผูนําทางการเมือง เพื่อหาทาง
เขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และการกําหนดนโยบายของรัฐบาล โดยใชขอมูลตางๆเพื่อ
ผลประโยชนของกลุมเปนเกณฑ 
 ๓) กิจกรรมขององคการ (Organization Activity) เปนกิจกรรมทางการเมืองของกลุม
องคการใดองคการหน่ึง โดยมีจุดมุงหมายที่จะเขาไปมีสวนรวมในเรื่องผลประโยชนเฉพาะอยางหรือ 
อาจจะเปนผลประโยชนตอสวนรวมก็ได 
 ๔) การติดตอในบางประเด็น (Counteracting) หมายถึง การติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐ
หรือเจาหนาที่ทางการเปนสวนตัว โดยมุงหวังประโยชนสวนตัว เฉพาะครอบครัวหรือหมูคณะของตน 
 ๕) การใชความรุนแรง (Violence) หมายถึง กิจกรรมที่พยายามสรางผลกระทบตอการ
ตัดสินใจ การกําหนดนโยบายของรัฐบาล โดยการทํารายรางกาย ทําลายทรัพยสิน กิจกรรมน้ีอาจ
ดําเนินไปโดยมีจุดมุงหมายในการเปลี่ยนแปลงผูนําทางการเมือง เชน การกอการรัฐประหาร การลอบ
สังหารผูนําทางการเมือง หรืออาจมุงที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง เปนตน๒๒ 
 สวนนักวิชาการของไทยไดสะทอนแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองไว
เชนเดียวกัน และมีความสอดคลองและคลายคลึงกับนักวิชาการชาวตางชาติ ดังเชน การมีสวนรวม
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเปน ๒ รูปแบบ ไดแก 
 ๑) การมีสวนรวมทางการเมืองแบบเปนทางการ การมีสวนรวมทางการเมืองแบบเปน
ทางการมีลักษณะที่กฎหมายรองรับใหกระทําได หรือตองกระทํา ไดแก 
  ๑.๑) การเลือกต้ัง 
  ๑.๒) การใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
  ๑.๓) การจัดต้ังและเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
  ๑.๔) การมีสวนรวมโดยการรวมตัวเปนกลุมผลประโยชน 
 ๒) การมีสวนรวมทางการเมืองแบบไมเปนทางการ การมีสวนรวมทางการเมืองแบบไม
เปนทางการน้ันจะมีลักษณะที่ไมเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม และมีกฎหมายกําหนดขอ
หามไวอยางชัดเจน ไมมีกฎหมายรองรับวาใหกระทําได ไดแก 
  ๒.๑) การเดินขบวนหรือชุมนุมประทวง 
  ๒.๒) การกอความไมสงบทางการเมือง๒๓ 
 นอกจากน้ี วรทิพย มีมาก และคณะ ไดอธิบายรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยที่สําคัญไวอยางนาสนใจดังน้ี 

                                                             
 ๒๒ Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, Participation and Political Study, 
(Cambridge : Cambridge University Press, 1982), pp. 12 – 13. 
 ๒๓ จันทนา สุทธิจาร,ี การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, หนา ๔๑๒ - ๔๑๔. 



๒๑ 
 

 ๑) การมีสวนรวมในรูปแบบของกลุมผลประโยชน การรวมตัวกันของบุคคลเปนกลุมหรือ
องคกรในสังคม จะมีเปาหมายหลกัอยูทีก่ารรกัษาผลประโยชนของกลุมตนเทาน้ัน โดยไมมีเปาหมายที่
จะเขาไปเปนรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศแตอยางใด สําหรับเปาหมายของแตละกลุมจะแตกตางกันไป 
บางกลุมอาจเรียกรองใหรัฐบาลทําตามสิ่งที่กลุมตนตองการ เชน สมัชชาคนจน ก็จะเรียกรองใหรัฐ
แกไขปญหาเรื่องที่ดินทํากิน หน้ีสินของเกษตรกร ฯลฯ กลุมผูปกระกอบการเอกชนก็จะเรียกรองใหมี
การแกไขกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับเดิม หรือการออกกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับใหมเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกกลุมของตน เชน กฎหมายภาษี กฎหมายการคาและการลงทุน ฯลฯ บางกลุม
อาจเรียกรองใหรัฐบาลจัดทํานโยบายหรือโครงการที่กลุมตนไดประโยชน เชน การสรางบอน กาสิโน 
การขยายเวลาปดสถานเริงรมย เปนตน 
 ๒) การมีสวนรวมในรูปแบบของพรรคการเมือง เปนการเขามารวมกลุมกันของบุคคลที่มี
ความเช่ือทางการเมืองที่คลายคลึงกัน เปาหมายหลักจะอยูที่การสงสมาชิกลงสมัครรับเลือกต้ังเพื่อไป
ทําหนาที่ทั้งผานนิติบัญญัติและฝายบริหาร อยางไรก็ตาม การเขามารวมตัวกันรูปแบบพรรคการเมือง
ยังมีเปาหมายอื่นอีกเชน การใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน การดูแลและรักษาผลประโยชน
ของสวนรวม การสรางผูนําทางการเมือง การควบคุมติดตามและตรวจสอบทางการเมือง ฯลฯ ในสวน
ของประชาชนก็สามารถเขาไปมีสวนรวมในพรรคการเมืองได เชน การสมัครเปนสมาชิกพรรค การเขา
ประชุมพรรค การประชาสัมพันธกิจกรรมของพรรค การชวยรณรงคหาเสียงในชวงที่มีการเลือกต้ัง 
ฯลฯ 
 ๓) การมีสวนรวมในรูปแบบของการไปใชสิทธิเลือกต้ัง การไปออกเสียงเลือกต้ังถือเปน
รูปแบบที่มีความสําคัญของการบริหารในระบอบประชาธิปไตยแตสิ่งที่ควรตระหนักคือ ประเทศที่ให 
ประชาชนไปใชสิทธิเลือกต้ังหรือประเทศที่ประชาชน ไปใชสิทธิเลือกต้ังกันอยางมากมายไมได
หมายความวา ประเทศน้ันจะเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง การไปใชสิทธิเลือกต้ังในรูปแบบของ
ประชาธิปไตยที่แทจริงน้ัน ตองมีลักษณะดังน้ี 
  ๓.๑) การใชสิทธิโดยอิสระ กลาวคือ การไปออกเสียงตองเกิดจากความสมัคร
ใจ ไมไดเกิดมาจากการบังคับหรือขมขูหรือสัญญาวาจะใหผลตอบแทนในการไปออกเสียง 
  ๓.๒) การเลือกต้ังโดยลับ การออกเสียงตองกระทําในคูหาเลือกต้ังแตเพียง
ลําพัง โดยไมมีผูอื่นอยูรวมดวย เฉพาะผูกาบัตรเทาน้ันที่จะทราบวา ตนเองออกเสียงใหแกผูสมัครคน
ใด การออกเสียงเลือกต้ังของบุคคล ไมสามารถประกาศใหทราบเปนการทั่วไปได 
  ๓.๓) ความเสมอภาคในการเลือกต้ัง บุคคลแตละคนมีสิทธิออกเสียงไดคนละ
หน่ึงเสียงเทาน้ัน บัตรที่มีการกาหมายเลขมากกวาหน่ึงหมายเลข ถือเปนบัตรเสียง 
  ๓.๔) ความเปนกลาง บุคคลที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของในการเลือกต้ังทุกคนตอง
ปฏิบัติหนาที่อยางเที่ยงธรรม ไมลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหน่ึง 
 ๔) การมีสวนรวมในรูปแบบของการแสดงออก บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
การเขียน การพูด การโฆษณา การพิมพซึ่งการแสดงออกเหลาน้ีอาจอยูในรูปแบบของการวิพากษ 
วิจารณตามสื่อตางๆ รานกาแฟ บานเรือน สถานที่สาธารณะ ฯลฯ รัฐบาลตองไมขัดขวางหรือหาม
ปรามการแสดงออกของประชาชน โดยเฉพาะโครงการที่มีผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชนและชุมชน รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติแลว รัฐบาลตองเปดโอกาสให



๒๒ 
 

ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นกอนลงมือดําเนินการเสมอเชน การสรางทอกาซ การสรางเข่ือน การ
สรางสนามบิน ฯลฯ นอกจากน้ี การแสดงออกที่สาํคัญอีกรปูแบบหน่ึง คือ การชุมนุมหรือการประทวง
โดยสงบและปราศจากอาวุธ รัฐบาลตองเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงออกเชนกัน ทั้งน้ีเพื่อจะได
แสดงความโปรงใสในการทํางานออกมาใหมากที่สุด  
 สําหรับการเขาไปมีสวนรวมของประชาชนน้ี ถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหารตาม
ระบอบประชาธิปไตยประชาชนตองตระหนักวาตนเองเปนเจาของประเทศและตองเขาไปรับผิดชอบ 
ในกิจการบานเมืองในทุกโอกาสที่สามารถกระทําได ประชาชนตองไมละเลยหรือเพิกเฉยการกระทํา
หนาที่ในฐานะพลเมืองดีของสังคม หนาที่สําคัญย่ิงของประชาชนคือ การสรางเสริมคนดีใหเขามา
บริหารบานเมือง ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัที่ทรงพระราชทานไววา  “ใน
บานเมืองน้ัน มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมี
ความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีได
ปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได”๒๔ 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมทางการเมืองวามีอยู ๒ รูปแบบใหญๆ คือ การมีสวนรวม
ทางการเมืองตามที่กฎหมายรับรอง ซึ่งเปนการกระทําที่ไมผิดกฎหมายและไดรับการตราไวใน
กฎหมายอยางถูกตอง อีกรูปแบบหน่ึงคือ การมีสวนรวมทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย เปนการชุมชนที่มี
อุดมการณลมลางสถาบันใดสถาบันหน่ึง นอกจากน้ีการมีสวนรวมทางการเมืองมักจะเปนไปตามกลุม
ผลประโยชน และลักษณะของการแสดงออกไดเชนกัน เชน แสดงออกทางการพูด การเขียน การ
โฆษณา การวิพากษวิจารณ เปนตน 
 

 ๒.๑.๓ ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง 
 

 การมีสวนรวมทางการเมืองที่ชัดเจนไดสามารถวัดความมากนอยไดจึงมีนักวิชาการหลาย
ทาน เชน เลสเตอร ดับเบิลยู มิลบราท ไดจัดเรียงลําดับการมีสวนรวมทางการเมืองจากนอยไปมาก 
ไดแก 
 ๑) การที่บุคคลตอบสนองสิ่งเราทางการเมือง เชน การติดตามขาวสารทางการเมือง 
 ๒) การไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
 ๓) การอภิปรายถกเถียงปญหาทางการเมือง 
 ๔) การพยายามพูดจาชักชวนผูอื่นเพื่อไปออกเสียงเลือกต้ัง 
 ๕) การคิดเครื่องหมายหรือแผนปายโฆษณาหาเสียง 
 ๖) การติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐหรือผูนําทางการเมือง 
 ๗) การชวยเหลือทางการเงินแกพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกต้ัง 
 ๘) การเขารวมประชุมทางการเมือง 
 ๙) การสละเวลาเพื่อชวยหาเสียงเลือกต้ัง 
 ๑๐) การเปนสมาชิกผูกระตือรือรนของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง 
 ๑๑) การเขารวมประชุมในคณะกรรมการกลางของพรรคการเมือง 

                                                             
 ๒๔ วรทิพย มีมาก และคณะ, หนาที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข, (กรุงเทพมหานคร : รําไทยเพรส, ๒๕๔๗), หนา ๔๘ – ๔๙. 



๒๓ 
 

 ๑๒) การชวยหาทุนใหพรรคการเมือง 
 ๑๓) การสมัครเขารับการเลือกต้ัง 
 ๑๔) การไดรับเลือกเขาดํารงตําแหนงของรัฐบาลและพรรคการเมือง๒๕ 
 นอกจากน้ีแอนกัส แคมเบล ไดสรุปการจัดแบงระดับการมีสวนรวมทางการเมืองไว ๓ 
ระดับ ไดแก 
 ๑) ระดับสูง แสดงถึงการมาลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง และเขามีสวนรวมอื่นๆ 
 ๒) ระดับกลาง แสดงถึงการมาลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเพียงอยางเดียวเทาน้ัน 
 ๓) ระดับตํ่า แสดงถึงการไมมาลงคะแนนเสียงเลือกต้ังแมวาจะมีสวนรวมอื่นๆ ก็ตาม๒๖ 
 นอกจากน้ียังพบวามีนักวิชาการของไทยไดจัดแบงระดับการมีสวนรวมทางการเมืองที่
สอดคลองกับแนวคิดของแอนกัส แคมเบล ซึ่งสอดคลองกับบริบทของคนไทยซึ่งไดจัดแบงไว ๓ ระดับ 
ดังน้ี 
 ๑) การไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
  ๑.๑) ระดับตํ่าสูญ ไดแก การไมไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
  ๑.๒) ระดับตํ่าสุด ไดแก การไปเลือกต้ังเฉยๆ โดยไมมีเหตุผล 
  ๑.๓) ระดับตํ่าๆ ไดแก การไปเลือกต้ังโดยถูกชักจูง 
  ๑.๔) ระดับตํ่ากลาง ไดแก การไปเลือกต้ังโดยคิดวาเปนหนาที่ 
  ๑.๕) ระดับตํ่าสูง ไดแก การไปเลือกต้ังโดยคิดวาเสียงของตน คือพลังในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย บุคคลเหลาน้ีจึงมีขอมูลเกี่ยวกับปญหาทางการเมืองมาก 
 ๒) การเขาเปนสมาชิกกลุม แบงไดดังน้ี 
  ๒.๑) ระดับปานกลางตํ่า ไดแก การเขารวมในระดับสมาชิกทั่วไปโดยมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเห็นดวยหรือไมเห็นดวยในนโยบายกลุม 
  ๒.๒) ระดับปานกลาง ไดแก การไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการของกลุมที่มี
อํานาจในการตัดสินใจแทนสมาชิกคนอื่น 
  ๒.๓) ระดับปานกลางสูง ไดแก การไดรับเลือกต้ังใหเปนประธานหรือหัวหนา
กลุมที่มีอํานาจในการตัดสินใจและมีโอกาสในการสรางบารมีใหคนยอมรับได 
 ๓) การเขารับการเลือกต้ังเปนผูแทน อาจจะเปนผูแทนในระดับทองถ่ินหรือระดับชาติ 
แบงไดดังน้ี 
  ๓.๑) ระดับสูงตํ่า ไดแก ระดับที่ไดรับการยอมรับจากกลุมใหสมัครใหเขารับ
การเลือกต้ังในนามของกลุมหรือพรรคได 
  ๓.๒) ระดับสูงปานกลาง ไดแก ระดับที่ผูสมัครไดรับการคัดเลือก คือ 
   ๓.๒.๑) ระดับทองถ่ิน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาพ
เทศบาล สมาชิกสภาเขต 

                                                             
 ๒๕ Lester W. Milbrath, Political participation; how and why do people get involved 
in politics?, (Chicago : Rand McNally political science series, 1965), p. 18. 
 ๒๖ Angus Campbell, Political efficacy : In Measure of Political Attitudes, The 
Institute for Social Research, (New York : Knopt, 1968), p. 459. 



๒๔ 
 

   ๓.๒.๒) ระดับจังหวัด ไดแก สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
   ๓.๒.๓) ระดับชาติ ไดแก สมาชิกสภาพผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา 
  ๓.๓) ระดับสูงสุด ไดแก ระดับผูที่ไดรับการเลือกต้ัง และไดรับการคัดเลือกให
ดํารงตําแหนงทางการเมือง เชน ตําแหนงกรรมาธิการ ตําแหนงรัฐมนตร ีเปนตน๒๗ 
 นอกจากน้ี ณรงค สินสวัสด์ิ ไดแบงระดับการมีสวนรวมทางการเมอืงจากระดับสงูไประดับ
ตํ่า ดังน้ี 
 ๑) ผูมีตําแหนงทางการเมือง ไดแก ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร นายกเทศมนตร ี
 ๒) ผูสมัครรับเลือกต้ังในตําแหนงดังกลาวขางตน 
 ๓) การชวยโฆษณาหาเสียง เชน การแจกใบปลิว การวางแผนเลือกต้ัง 
 ๔) การเขารวมโดยทางออม เชน การอานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศนเกี่ยวกับปญหา
บานเมือง การถกปญหาการเมือง การติดกระดุมที่มีตราพรรคการเมือง 
 ๕) ไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
 ๖) การไมไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การไมรูความเปนไปทางการเมือง๒๘ 
 รวมถึงนักวิชาการไทยอีกทานที่ไดสะทอนระดับของการมีสวนรวมทางการเมืองไว  ๓ 
ระดับ ไดแก ๑) การมีสวนรวมทางการเมืองในระดับปจเจกบุคคล ๒) การมีสวนรวมทางการเมืองใน
ระดับองคการหรือกลุม และ ๓) การสรางเครือขายการมีสวนรวมขององคกรภาคประชาชน๒๙ 
นอกจากน้ีแลวยังพบวา บวรศักด์ิ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล ไดสะทอนแนวคิดการมีสวนรวมใน
มิติหน่ึงของประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลดวย การวัดระดับการเปนประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
จึงมักจะวัดที่ระดับของการมีสวนรวมดวยปจจัยหน่ึง แตในที่น้ีจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองที่เปนมิติหน่ึงของการเปนประชาธิปไตยโดยมีลําดับของการมีสวนรวมทางการเมือง๓๐ 
โดยเมื่อป ๒๕๔๓ ถวิลวดี บุรีกุล ได พัฒนามาจาก Milbrath (๑๙๖๕) และ Roth &Wilson (๑๙๘๐) 
สรุปไดดังน้ี 
 
 
 
 

                                                             
 ๒๗ ขัตติยา กรรณสูต, สตรีกับการเมือง, บทความวิชาการ พัฒนาสังคม : แนวคิดและการปฏิบัติการ
, (กรุงเทพมหานคร : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๕), หนา ๑๒๘ – ๑๓๐. 
 ๒๘ ณรงค สินสวัสดิ,์ จิตวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๗), หนา 
๑๐. 
 ๒๙ สมบัติ ธํารงธัญวงศ, การเมืองไทย, หนา ๕๗๙. 
 ๓๐ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๘), หนา ๖๔. 



๒๕ 
 

 
 
 
๐. ไมสนใจและไมเขารวมกิจกรรมใดเลย 

 
 

๑. แสดงตนเปนผูสนใจทางการเมอืง เชน การรวมกลุมพูดคุยเรื่องการเมือง 
๒. ไปเลือกต้ัง 
๓. เปนผูเปดประเด็นพูดคุยเรื่องการเมือง ใหความรูผูอื่น 
๔. พยายามพูดเชิญชวนผูอื่นไปเลอืกผูที่ตนสนับสนุน 
๕. รวมประชาสัมพันธทางการเมอืง เชน การสวมเสื้อหรือติดสต๊ิกเกอรที่รถยนต 

 
 

๖. ติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐหรือผูนําทางการเมือง 
๗. บริจาคเงิน, สิง่ของชวยเหลือพรรคการเมืองหรือผูสมัครรบัเลือกต้ัง 
๘. รวมประชุมฟงการหาเสียง แนะนําตัว หรือการชุมนุมทางการเมือง 
๙. ชวยรณรงคหาเสียง 
๑๐. สมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

 
 

๑๑. รวมกิจกรรมของพรรค เชน เขารวมการประชุม 
๑๒. ดําเนินกิจกรรมหาเงินเขาพรรคการเมือง 
๑๓. เปนผูสมัครรบัเลือกต้ังในนามของพรรค 
๑๔. รวมดําเนินกจิกรรมสาธารณะ และดูแลกจิกรรมของพรรคการเมือง 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ ลําดับข้ันของการมีสวนรวมทางการเมืองในบริบทสากล 
ท่ีมา : ถวิลวดี บุรีกุล (๒๕๔๓ : ๑๕) พฒันามาจาก Milbrath (๑๙๖๕) และ Roth และ Wilson 
        (๑๙๘๐) 
 ตารางดังกลาวขางตนไดสรุปไวใหเขาใจอยางเปนระดับการมีสวนรวมทางการเมืองไว
ตามที่ ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ ซึ่งระดับของการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง ทั้งที่เปนการบัญญัติไว
ตามรัฐธรรมนูญโดยตรงและกิจกรรมที่เปนผลโดยออมจากการที่รัฐธรรมนูญไดเปดกวางไว เพื่อทํา
ความเขาใจระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน โดยใชคําถามที่ถามถึงความถ่ีของการมี
สวนรวมในการกระทํากิจกรรมตางๆ ไดแก 
ก. ความสนใจและการมีสวนรวมระดับตํ่า 
 ๑) พูดคุยเรื่องการเมือง 
 ๒) ไปลงคะแนนในการเลือกต้ังทองถ่ิน 

ไมมีสวนรวม 

สนใจและมสีวนรวมนอย 

สนใจและมสีวนรวมปานกลาง 

สนใจและมสีวนรวมมาก 



๒๖ 
 

 ๓) ไปลงคะแนนในการเลือกต้ังระดับชาติ 
 ๔) พูดชักชวนผูอื่น ใหไปลงคะแนน 
 ๕) รวมประชาสัมพันธทางการเมือง 
ข. ความสนใจและการมีสวนรวมระดับปานกลาง 
 ๑) มีการติดตอกับนักการเมือง 
 ๒) เคยบริจาคเงินหรือสิ่งของ 
 ๓) รวมชุมนุมฟงการหาเสียง/แนะนําตัว 
 ๔) เขารวมในเวทีสาธารณะ 
 ๕) มีการรวมตัวกับคนอื่นเปนกลุมผลประโยชนหรือเปนสมาชิกกลุม 
 ๖) ชวยผูสมัครหรือพรรคการเมืองหาเสียง 
 ๗) บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง 
 ๘) เปนสมาชิกพรรคการเมือง 
ค. ความสนใจและการมีสวนรวมระดับสูง 
 ๑) ดํารงตําแหนงสําคัญในพรรคการเมือง 
 ๒) ลงสมัครรับเลือกต้ัง๓๑ 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมีหลายระดับตามแตบริบทที่ผูเขียน
แตละทานจะหยิบยกข้ึนมาวิเคราะห เชน บริบทเชิงพื้นที่ ก็จะมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ิน 
และระดับชาติ ดวยเหตุน้ีหากพิจารณาถึงความมากนอยเปนเกณฑในการวัดพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมือง ผูวิจัยสามารถแบงอยางกวางๆ ไว ๓ ประการ ไดแก การมีสวนรวมทางการเมืองระดับ
มาก ปานกลาง และนอย 
 

 ๒.๑.๔ กลุมพฤติกรรมตางๆ และเง่ือนไขในการมีสวนรวมทางการเมือง 
 

 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนยอมสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมของกลุมตางๆ 
และเงื่อนไขของการเขามามีบทบาท ซึ่งพฤติกรรมของผูที่มีสวนรวมทางการเมืองมีหลายประเภทดังน้ี 
 ๑) ชนช้ันนําระดับสูงและชนช้ันนําระดับกลาง พิจารณาจากการใชตําแหนงและช่ือเสียง 
 ๒) บุคคลระดับอื่นที่มีบทบาททางการเมืองและมีสวนในการใชอํานาจทางการเมืองดวย 
ไดแก 
  ๒.๑) ผูที่อยูในระดับช้ันของสังคมที่สามารถใชอิทธิพลทางการเมืองได 
  ๒.๒) ผูที่มีความต่ืนตัวและเปนผูดําเนินการทางการเมือง 
 ๓) เปนผูที่สนใจเขารวมในการประชุมทางการเมอืง ไมวาจะเปนการประชุมระดับเล็กหรอื
ใหญ 
 ๔) เปนผูชวยรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง 

                                                             
 ๓๑ ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นตอการ 
ทํางานของรัฐบาลและองคกรอิสระ”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๖), หนา ๘ – ๙. 



๒๗ 
 

 ๕) เปนผูที่ติดตอกับสมาชิกรัฐสภาหรือเจาหนาที่ทางการเมอืงหรือหนังสอืพิมพในลักษณะ
ที่เปนการแสดงความคิดเห็นหรือช้ีแนะ หรือวิพากษวิจารณในทางการเมือง 
 ๖) เปนผูที่พบปะสนทนาในเรื่องทางการเมืองกับบุคคลทั่วไป 
 ๗) กลุมผลประโยชน 
 ๘) พรรคการเมือง๓๒ 
 อีกประเด็นหน่ึงนาสนใจคือ กลุมนักศึกษาที่เขามามีบทบาทสําคัญในการเมืองมากข้ึนเปน
ลําดับทั้งตางประเทศและในประเทศ ซึ่งเดนชัดที่จุดเมื่อเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ หรือวัน
มหาวิปโยค เปนเหตุการณที่นักศึกษาและประชาชนในประเทศไทย มากกวา ๕ แสนคน ไดรวมตัวกัน
เพื่อเรียกรองรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการ จอมพลถนอม กิตติขจร สาเหตุที่สําคัญในการทําให
นักศึกษาเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน ไดแก 
 ๑) จํานวนมหาวิทยาลัยมีมากข้ึน 
 ๒) แตละมหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากข้ึน 
 ๓) สภาพความเปนเมืองและที่ต้ังของมหาวิทยาลัย 
 ๔) การพัฒนาทางวิทยาการ 
 ๕) นักศึกษามีสภาพ “อยูระหวาง” หรือ “อยูริมขอบ” หมายถึงการเขากับบทบาทหน่ึง
ไมไดถนัด สถานภาพมีลักษณะที่ไมแนชัด อาจจะเรียกไดวาเปนชวงที่ไมอยูคงที่ กลาวคือ นักศึกษาอยู
ในวัยที่ครึ่งๆ กลางๆ หรือที่ภาษาไทยเกานิยมเรียกวา “สะเทิ้น” และใชวา “สะเทินหนุม สะเทินสาว” 
คือ ยังไมเปนผูใหญมากนัก และก็ไมใชเด็กนัก 
 ๖) สภาพทางจิตวิทยา : จริยธรรมแหงจุดหมายปลายทางหรอืการยึดในหลกัการบั้นปลาย 
(Ethic of “absolute ends”) ซึ่ง แม็กซเวเบอร ไดกลาววา นักศึกษามักยึดหลัก “จริยธรรมแหง
จุดหมายปลายทางสุดกู” (Ethic of “absolute ends”) หมายถึง การมีทัศนคติและคานิยมในเชิง
อุดมคติซึ่งเปนการขาดการคํานึงถึงสภาพที่เปนจริงหรือความรับผิดชอบในโลกที่เปนจริง (ethic of  
“responsibility”) 
 ๗) อิทธิพลจากคณาจารย นักศึกษายอมไดรับอิทธิพลจากผูสอนไมมากก็นอย ซึ่งอาจ
เปนไดทั้งการเปนปฏิปกษทางปญญา แนวคิดเชิงเสรีนิยม และบรรยากาศทางปญญา 
 ๘) อิทธิพลจากเ น้ือหาของวิชาการ ดังเชนวานักศึกษาสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ทางดานทฤษฎีมีแนวโนมที่จะยุงเกี่ยวกับการเมืองโดยเอนเอียงไปทางเสรีนิยม มากกวา
ผูที่อยูสาขาภาคปฏิบัติ หรือภาคทดลองที่ประกอบอาชีพไดทันที สําหรับผูที่อยูในสาขาเภสัชกรรม,
แพทย, วิศวกรรม หรือบริหารธุรกิจ มีแนวโนมที่สนใจเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอาชีพของตนเอง 
โดยเฉพาะ จึงสนใจเรื่องทางการเมืองนอย 
 ๙) อิทธิพลจากภูมิหลังทางสังคม นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่สถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมดีมักเลือกเรียนวิชาทางศิลปศาสตรหรือสังคมศาสตรและมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติไปในทาง
เสรีนิยม 

                                                             
 ๓๒ จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔), หนา ๒๕๔ – ๒๖๙. 



๒๘ 
 

 ๑๐) ประวัติและประเพณีของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใดที่เคยมีประวัติเกี่ยวกับ
การเมืองมาแลวในอดีตมักทําใหนักศึกษารุนใหม ๆ เจริญรอยตามช่ือเสียงหรือกิตติศัพทเดิม 
 ๑๑) บุคลิกภาพในสวนที่เกี่ยวของกับการต่ืนตัวเชิงการเมืองของนักศึกษา๓๓ 
 นอกจากน้ียังพบวาการมีสวนรวมทางการเมืองมักจะมีเงื่อนไขของประชาชนที่เขาไปมี
สวนรวมทางการเมือง สวนใหญมักเกิดข้ึนภายใตเงื่อนไข ดังน้ี 
 ๑) ประชาชนตองมีอิสระในการเขารวม หมายความวา การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนจะองไมเปนไปโดยการบังคับหรือถูกชักจูง โดยใหประชาชนไดตระหนักวา การเขามีสวน
รวมน้ันจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว 
 ๒) โอกาสหรือชองทางทีป่ระชาชนจะเขารวมไดตองมีหลากหลาย โดยเฉพาะกระบวนการ
วางแผนพัฒนาตางๆ จะตองไมจํากัดอยูเฉพาะกลุมผูนําหรือตัวแทนกลุมตางๆ ในชุมชนหรือทองถ่ิน
น้ันๆ เทาน้ัน แตตองหมายรวมถึง ประชาชนในฐานะผูเสียภาษีอากร ซึ่งควรที่จะตองมีสวนรวมในการ
ดําเนินการตางๆ ดวย 
 ๓) ประชาชนตองเต็มใจที่จะเขามีสวนรวม การที่ใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการ
ปกครอง ก็คือ การที่รัฐตระหนักวาประชาชนเปนผูไดรับผลการพัฒนา ดังน้ันเพื่อใหเกิดการยอมรับ 
หรือใหความรวมมือในการวางแผนที่กําหนดข้ึน จึงจําเปนตองใหประชาชนมีสวนรวมโดยเต็มใจ๓๔ 
 สรุปไดวา ไมวากลุมพฤติกรรมใดๆ ที่มีสวนรวมทางการเมืองสิ่งที่ตองคํานึงถึงเสมอคือ
เงื่อนไขที่เปนกุญแจสําคัญในการบรรลุวัตถุประสงคของทางการเมือง ไดแก ๑) ความเปนอิสระของ
ประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมอืง ๒) ชองทางในการเขารวมทางการเมืองตองหลากหลาย และ 
๓) กระบวนการทางการเมืองทุกข้ันตอนตองเกิดจากการยอมรับของประชาชนดวย 
 

 ๒.๑.๕ ลักษณะของการมีสวนรวมทางการเมือง 
 

 ลักษณะของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน จําแนกไว ๒ ลักษณะใหญๆ ไดแก  
 ๑) การมีสวนรวมทางการเมืองโดยทั่วไปโดยความหมายที่เปนรูปธรรมมักมีลักษณะของ
การแสดงออกซึ่งการกระทําทางการเมือง โดยมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่สําคัญ ไดแก 
  ๑.๑) การกําหนดตัวผูปกครอง เปนการแสดงออกทางการมีสวนรวมทางการ
เมืองที่สําคัญที่สุดของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย โดยผานกระบวนการเลือกต้ัง น่ันหมายถึง
ผูนําทางการเมืองจะมีโอกาสปฏิบัติหนาที่ทางการเมืองหรือไมน้ัน หรือจะดํารงอยูไดนานเทาไหรก็
ข้ึนอยูกับการยอมรับหรือการใหฉันทานุมัติจากประชาชนที่เปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
  ๑.๒) การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาล ในสังคมประชาธิปไตยทั่วไปจะมี
ลักษณะเปนพหุสังคม คือเปนสงัคมทีป่ระกอบดวยกลุมที่มีความหลากหลาย อาทิ ชมรม สมาคม กลุม
อิทธิพล และกลุมผลประโยชนตาง ๆ ซึ่งแตละกลุมจะมีวัตถุประสงคเฉพาะของกลุม การเคลื่อนไหว

                                                             
 ๓๓ วีรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ, รัฐศาสตรทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒), หนา ๔๖๐ – ๔๖๕. 
 ๓๔ สน่ัน วงศพัวพันธ, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาล”, ใน
เอกสารประกอบความรูทางวิชาการการประชุมใหญ สันนิบาติเทศบาลแหงประเทศไทย คร้ังที่  ๒๗, 
(๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๙), หนา ๒๓ – ๒๔. 



๒๙ 
 

ตางๆ จะเปนไปเพื่อผลประโยชนของตนหรือของกลุม ดังน้ัน การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาลโดย
กลุมอิทธิพลและกลุมผลประโยชนมักจะมีผลตอการกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
  ๑.๓) การวิพากษวิจารณรัฐบาล ซึ่งถือวาเปนไปตามสิทธิและเสรีภาพของการ
ปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย การแสดงออกของปจเจกบุคคลหรือกลุมอิทธิพลและกลุม
ผลประโยชนดวยการวิพากษวิจารณการกระทําของรัฐบาลทั้งในเรื่องนโยบายและการบริหารงาน ถือ
เปนการแสดงออกซึ่งการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิง 
  ๑.๔) การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง
ถือวาเปนการแสดงออกซึ่งการมสีวนรวมทางการเมืองที่สําคัญในระบอบประชาธิปไตย ทั้งน้ีเพื่อแสดง
ใหรัฐบาลรูวาประชาชนเห็นดวยหรือไมกับนโยบายและการกระทําของรัฐบาลและเพื่อแสดงการ
เรียกรองใหรัฐบาลตอบสนองความตองการของประชาชนอยางรวดเร็ว ซึ่งการชุมนุมมี ๒ ประเภท 
ไดแก การชุมนุมเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนรัฐบาล และการชุมนุมเคลื่อนไหวเพื่อคัดคานรัฐบาล 
 ๒) การมีสวนรวมทางการเมืองในกระบวนการเลอืกต้ังการพิจารณาลกัษณะของการมสีวน
รวมทางการเมืองน้ันสามารถพิจารณาไดจากพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เลสเตอร ดับเบิลยู มิลบราท ไดดังน้ี 
  ๒.๑) การแสดงความสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง 
  ๒.๒) การใชสิทธิเลือกต้ัง 
  ๒.๓) การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง 
  ๒.๔) การชักจูงใหผูอื่นเลือกต้ังผูที่ตนสนับสนุน 
  ๒.๕) การติดกระดุมหรือติดสติกเกอร 
  ๒.๖) การติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง 
  ๒.๗) การบริจาคเงิน 
  ๒.๘) การรวมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง 
  ๒.๙) การรวมรณรงคทางการเมือง 
  ๒.๑๐) การเปนสมาชิกสําคัญของพรรคการเมือง 
  ๒.๑๑) การรวมประชุมแกนนําของพรรค 
  ๒.๑๒) การรวมระดมทุน 
  ๒.๑๓) การเสนอตัวเปนคูแขงขันทางการเมือง 
  ๒.๑๔) การดํารงตําแหนงทางการเมือง๓๕ 
 อน่ึง สุจิต บุญบงการ ไดอธิบายลักษณะสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมืองของไทย 
ต้ังแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ พอสรุปไดดังน้ี 
 ๑) การมีสวนรวมทางการเมืองของไทยที่เห็นไดชัดเจนและมีความชอบธรรม คือการไป
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

                                                             
 ๓๕ สมบัติ ธํารงธัญวงศ, การเมืองไทย, หนา ๕๘๓ – ๕๙๕. 



๓๐ 
 

 ๒) การมีสวนรวมทางการเมืองที่มีข้ึนเปนครั้งแรกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนการหยิบย่ืนใหโดยผูนําการเปลีย่นแปลงการปกครอง มิไดเกิดข้ึน
จากการเรียกรองของมวลชนทั้งหลาย อาจกลาวไดวา ประชาชนสวนใหญในขณะน้ันยังขาดความรู
ความเขาใจในเรื่องของการมีสวนรวมทางการเมือง ความต่ืนตัวทางการเมืองยังไมมีมากนัก 
 ๓) การมีสวนรวมทางการเมืองของไทยน้ันมกัมีบทบาทในการสรางความชอบธรรมแกการ
ปกครองของผูนํา ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ การขยายการ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนน้ันนอกจากจะเปนเปาหมายของการพัฒนาทางการเมืองใหเปน
สมัยใหมแลว คณะผูกอการยังเห็นวา การมีสวนรวมทางการเมอืงยังสามารถใชเปนทีม่าแหงความชอบ
ธรรมของระบบใหมไดอีกดวย 
 ๔) นอกจากการเลือกต้ังแลว การมีสวนรวมทางการเมืองยังมีการแสดงออกในลักษณะ
การเขาไปสรางความสัมพันธสวนตัวกับผูนําทางการเมืองรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนกับ 
นักการเมือง เพื่อหวังผลใหรัฐบาลตัดสินใจในทางที่เปนคุณประโยชนกับตน 
 ๕) การใชความรุนแรงทางการเมือง ถือวาการใชความรุนแรงทางการเมืองเปนการมีสวน
รวมทางการเมืองแบบหน่ึง ถือเปนการใชกําลังเพื่อมีผลตอการตัดสนิใจของรัฐบาล การใชกําลังอาจมุง
เพื่อกอใหเกิดความเสียงหายตอทรัพยสินหรือตอชีวิตก็ได การใชความรุนแรงเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย 
แตการใชความรุนแรงอาจมีสาเหตุตาง ๆ กันออกไปตามประเภทของความรุนแรง เชนมีการประทวง 
การรัฐประหาร หรือการปฏิวัติ เปนตน๓๖ 
 สรุปไดวา ลักษณะของการมีสวนรวมทางการเมือง มีอยู ๒ ลักษณะ ไดแก การมีสวนรวม
ทางการเมืองโดยตรง เชน การเขาไปมีบทบาทในการแสดงออกของกิจกรรมทางการเมือง การ
เลือกต้ัง การรณรงคทางการเมือง การลงสมัครรับเลือกต้ัง การเปนสมาชิกพรรคการเมือง การรวม
ประทวง เปนตน และอีกลักษณะหน่ึงคือการมสีวนรวมทางการเมืองโดยออม เชน การติดตามขาวสาร
ทางการเมือง การแสดงความสนใจตอกิจกรรมทางการเมอืง ถกปญหาการเมือง การติดกระดุมที่มีตรา
พรรคการเมือง เปนตน 
 

 ๒.๑.๖ ฐานของการมีสวนรวมทางการเมือง 
 

 คําวา ฐาน หมายถึงกลุมหรือองคกรทีบุ่คคลสงักัด โดยมีจุดมุงหมายตลอดจนวิธีการที่เปน
ของตนเอง ซึ่งแตละกลุมแตละองคกรตางก็มีจุดมุงหมายและวิธีการที่จะใหไดมาซึ่งผลอันเปนที่
ปรารถนาอาจคลายคลึงกันหรือแตกตางกัน หรืออาจขัดแยงกับของอีกกลุมหน่ึงหรือองคกรหน่ึงก็ได 
การเขามีสวนรวมทางการเมืองโดยผานกลุม หรือองคกรน้ีจะสรางอิทธิพลในลักษณะที่กวางขวางกวา
การเขามีสวนรวมทางการเมืองของแตละบุคคลมาก ฐานของการเขามามีสวนรวมทางการเมืองมี ๔ 
รูปแบบ ดังน้ี 

                                                             
 ๓๖ สุจิต บุญบงการ, การพัฒนาทางการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธระหวางทหาร สถาบันทาง
การเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๔๕ –๕๑. 



๓๑ 
 

 ๑) ชนช้ันทางสังคม (Social Class) โดยปกติแลวพวกที่ร่ํารวยกับพวกที่ยากจนจะมี
ผลประโยชนแตกตางกัน และความแตกตางน้ีเองที่นําไปสูความขัดแยงทางการเมือง ผูที่นําเสนอ
แนวความคิดขัดแยงระหวางชนช้ันที่เดนที่สุดคือ คารล มารกซ 
 ๒) กลุมชุมชน (Communal Groups) หมายถึง กลุมบุคคลที่มีเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา
และสัญชาติที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน เชนในสังคมที่มีระดับของความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันสูง  
รูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมชุมชนจะอยูในรูปของสันติวิธี เปนตน 
 ๓) กลุมเพื่อนบาน (Neighborhood Group) หมายถึง กลุมบุคคลที่ต้ังบานเรือน หรือที่
อยูอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกัน เชนชมรมหมูบานเสรี ชมรมหมูบานสหกรณ เปนตน 
 ๔) กลุมขนาดเล็ก หมายถึง กลุมบุคคลที่รวมตัวกันโดยมคีวามผูกพันตอกนัอยางแนนแฟน 
เชน กลุมอุปถัมภซึ่งเปนการจับกลุมกันระหวางบุคคลที่มีฐานะ ความมั่งค่ังและอิทธิพลไมเทาเทียมกัน 
และอยูในรูปของการใชประโยชนระหวางกันแบบถอยทีถอยอาศัย๓๗ 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงควรดําเนินกิจกรรมน้ันผานฐาน
ทางการเมืองที่เปนองคกร หรือกลุมทางการเมือง ทั้งที่อยูในรูปแบบชนช้ันทางสังคม กลุมชุมชน กลุม
เพื่อนบาน และกลุมขนาดเล็ก 
 

 ๒.๑.๗ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 วิวัฒนาการของรัฐและการปกครองต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน สามารถจัดแบงลักษณะ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนได ๓ รูปแบบคือ 
 ๑. รูปแบบความสัมพันธแบบผูปกครองกับผูถูกปกครอง (Ruler and Ruled) โดยที่
วิวัฒนาการของรัฐและการปกครองนับแตสมัยกรีก โดยเฉพาะนครรัฐเอเธนสถือวาชาวกรีกเปน
พลเมืองที่สามารถใชสิทธิทางการเมืองโดยตรง แตเมื่อประชาชนมีจํานวนมากข้ึน รูปแบบการปกครอง
ไดเปลี่ยนโดยเปนการใหอาํนาจกับผูปกครองมีอาํนาจเด็ดขาด ซึ่งเริ่มต้ังแตสมัยจักรวรรด์ิโรมันแลวเขา
สูยุคกลางที่ถูกครอบงําโดยศาสนจักร ตอมาพวกปญญาชนก็พาออกจากยุคกลาง หรือยุคมืดสูยุคฟนฟู
และยุคแหงแสงสวาง เมื่อเกิดรัฐ-ชาติ (Nation-state) ข้ึนในยุโรปราวคริสตศตวรรษที่ ๑๗ ทําให
อํานาจในการปกครองรัฐไดเปลี่ยนมือจากพระสันตะปาปา (Pope) มาสูกษัตริย (King) ซึ่งลักษณะ
การปกครองแบบน้ีฐานะของผูปกครองมีเหนือกวา และสําคัญกวาผูถูกปกครองเปนอยางมาก 
ผูปกครองเปนผูช้ีนําใหประชาชนในฐานะผูถูกปกครองตองปฏิบัติตาม ถาผูปกครองทําเพื่อประโยชน
สวนรวมของประชาชนเปนที่ต้ังก็ไดช่ือวาเปนการปกครองแบบราชาธิปไตย (Absolute Monarchy) 
ในทางตรงกันขามหากการปกครองเปนไปเพื่อประโยชนสวนตนเปนที่ต้ังก็ยอมไดช่ือวาเปนการ
ปกครองแบบทรราชย (Tyranny) ระบบการปกครองดังกลาวประชาชนแทบไมมีสวนรวมทางการ
เมืองเลย 
 ๒. รูปแบบความสัมพันธแบบการปกครองโดยผูแทน (Representative Government) 
หลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญๆ ไดแก การปฏิวัติในอังกฤษเมื่อ ค.ศ. ๑๖๘๘ การ
ปฏิวัติในอเมริกาเมื่อป ค.ศ. ๑๗๗๖ และการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ. ๑๗๘๙ มีผลทําใหกระแสของ

                                                             
 ๓๗ สิทธิพันธ พุทธหุน, ทฤษฎีพัฒนาการเมือง, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๑), หนา ๑๖๖ – ๑๖๗. 
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ลัทธิประชาธิปไตยไดแพรหลายไปยังรัฐตางๆ ในทุกภูมิภาคของโลก สงผลตอการทําลายศูนยกลาง
การควบคุม และการผูกขาดอํานาจของรัฐของบุคคลหรือคณะบุคคล ทําใหความสัมพันธระหวางรัฐ
กับประชาชนแบบ “ผูปกครองกับผูถูกปกครอง” เปลี่ยนมาเปนแบบการปกครองระบอบผูแทน 
(Representative Government) 
 สาระสําคัญของความสัมพันธแบบการปกครองโดยผูแทน คือ อํานวจรัฐที่เรียกกันวา 
อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) น้ันเปนของประชาชน (Popular Sovereignty) แตประชาชนไม
สามารถใชสิทธิทางการเมืองไดโดยตรงดังเชนสมัยนครรัฐเอเธนส เน่ืองจากมีจํานวนประชากรมากข้ึน 
จึงตองมีการมอบอํานาจอธิปไตย ซึ่งเปนของประชาชนใหกับตัวแทนเปนผูใชอํานาจแทนประชาชนจึง
เรียกวา “ผูแทนราษฎร” ลักษณะสําคัญของการปกครองโดยผูแทน ประกอบดวย ๑) ประชาชนมอบ
อํานาจอธิปไตยของตนใหตัวแทนไปใชแทนตน ๒) การมองอํานาจอธิปไตยตองผานกระบวนการ
เลือกต้ัง (Election) ภายใตระบบการแขงขัน (Compettition) ๓) ตัวแทนของประชาชนมีอํานาจ
จํากัดตามที่กฎหมาย (รัฐธรรมนูญ) กําหนดไวเทาน้ัน ๔) เปนการมอบอํานาจใหกับผูแทนอยางมี
เงื่อนไขหากผูแทนใชอํานาจนอกขอบเขตของกฎหมายใชอํานาจโดยพลการหรือบิดเบือนเพื่อ
ประโยชนสวนตน ประชาชนเจาของอํานาจอธิปไตยยอมเรียกคืนอํานาจได อยางไรก็ดี การปกครอง
ภายใตระบอบประชาธิปไตยโดยระบบผูแทนที่เกิดข้ึนในสังคมตางๆ ยอมมีขอบกพรองและจุดออนอยู
หลายประการ มีการวิพากษวิจารณถึงความไรประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขาดความเช่ือมั่นศรัทธา
ของประชาชน เชน มีคํากลาววา การปกครองของนายทุนหรือคนกลุมนอยสามารถผูกขาดอํานาจ 
เปนตน 
 ๓. รูปแบบความสัมพันธของการเมืองแบบมีสวนรวม (Participative Politics) ความ
ลมเหลวของระบบประชาธิปไตย โดยผูแทนไดสงผลกระทบในทางลบตอการพัฒนาการเมือง การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นักวิชาการจึงไดเสนอทางออกเพื่อแกไขปญหาและจุดออนของระบบ
ประชาธิปไตยโดยผูแทน โดยการเสนอระบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมมาทดแทน หลักการสําคัญ
ของระบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมยึดหลักพื้นฐานที่วา ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
ประชาชนสามารถใชอํานาจไดเสมอแมวาไดมอบอํานาจใหกับผูแทนของประชาชนไปใชในฐานะที่เปน 
“ตัวแทน” แลวก็ตาม แตประชาชนก็สามารถเฝาดู ตรวจสอบ ควบคุม และแทรกแซงการทําหนาที่
ของตัวแทนของประชาชนไดเสมอ โดยสามารถมีสวนรวมทางการเมืองได ๔ ลักษณะคือ 
 ๓.๑ การเรียกคืนอํานวจโดยการถอดถอนหรือปลดออกจากตําแหนง (Recall) เปนการ
ควบคุมการใชอํานาจของผูแทนประชาชน ในการดํารงตําแหนงทางการเมืองแทนประชาชนหาก
ปรากฏวาผูแทนของประชาชนใชอํานาจในฐานะ “ตัวแทน” มิใชเปนไปเพื่อหลักการที่ถูกตองหรือเพื่อ
ผลประโยชนสวนรวมที่แทจรงิ ในทางตรงกันขามกลับเปนการใชอํานาจโดยมิชอบ โดยทุจริต หรือเพื่อ
ประโยชนสวนตัวเปนหลัก ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยสามารถเรียกรองอํานาจที่ไดรับ
มอบไปน้ันกลับคืนมา โดยการถอดถอนหรือปลดออกจากตําแหนงได 
 ๓.๒ การริเริ่มเสนอแนะ (Initiatives) เปนการทดแทนการทําหนาที่ของผูแทนของ
ประชาชน หรือเปนการเสรมิการทําหนาที่ของตัวแทนประชาชน ประชาชนสามารถเสนอแนะนโยบาย 
รางกฎหมาย รวมทั้งมาตรการใหมๆเองได หากวาตัวแทนของประชาชนไมเสนอหรือเสนอแลวแตไม
ตรงกับความตองการของประชาชน 
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 ๓.๓ การประชาพิจารณ (Public Hearings) เปนการแสดงออกของประชาชนในการเฝาดู 
ตรวจสอบ และควบคุมการทํางานของตัวแทนของประชาชน ในกรณีที่ฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหาร
เตรียมออกกฎหมาย หรือกําหนดนโยบายหรือมาตรการใดๆก็ตาม อันมีผลกระทบตอชีวิตความ
เปนอยู หรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนในฐานะเจาของอํานาจอธิปไตยสามารถที่จะ
เรียกรองใหมีการช้ีแจงขอเท็จจริงและผลดีผลเสีย กอนการออกหรือบังคับใชกฎหมาย นโยบาย หรือ
มาตรการน้ันๆ ได 
 ๓.๔ การแสดงประชามติ (Referendum or Plebisite) ในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายสําคัญ 
หรือการออกกฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางมาก 
เชน การข้ึนภาษี การสรางเช่ือนหรือโรงไฟฟา ฯลฯ ประชาชนในฐานะเจาของอํานาจอธิปไตย 
สามารถเรียกรองใหรัฐรับฟงมติของประชาชนเสียกอนที่จะตรากฎหมาย หรือดําเนินการสําคัญๆ โดย
การจัดใหมีการลงประชามติ เพื่อถามความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญ อันเปนการตัดสินใจข้ัน
สุดทาย 
 การเรียกกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนมีการใชคําที่แตกตางกันไป ซึ่งอาจทําให
เกิดความสับสนหรือความเขาใจที่ไมตรงกัน ในที่น้ีจึงขอยกตัวอยางคําเฉพาะเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของประชาชน เพื่อใหทุกคนไดเขาใจรวมกัน๓๘ เชน การเสวนาหาทางออก (Deliberative Dialogue) 
เวทีประชาชน (Public Discussion Forum หรือ Public Forum) การบริหารราชการแบบมีสวน
รวม (Participatory Governance) ประชาพิจารณ (Public Hearing) การตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานโดยภาคประชาชน (People's Audit) ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory 
Democracy) ภาคประชาสังคม (Civil Society) เปนตน สิ่งที่ตองกลาวถึงในลําดับตอไปคือเรื่องของ
การวัดระดับการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดทราบวาวิวัฒนาการการมีสวนรวมของ
ประชาชนในสังคมปจจุบันน้ัน มีความกาวหนาไปในระดับใด โดยมีรายละเอียดของการจําแนกระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนเริ่มจากระดับการเขามามีสวนรวมนอยที่สุดถึงระดับการเขามามีสวนรวม
มากข้ึน ดังน้ี๓๙ 
 ระดับที่ ๑ การใหขอมูลขาวสาร : การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรม
ตางๆ ของหนวยงานภาครัฐเปนระดับที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอนนอยที่สุด ซึ่งเปนสิทธิ
พื้นฐานของประชาชนในการไดรับขอมูลขาวสารเกีย่วกับงานของภาครัฐ โดยหนวยงานภาครัฐมีหนาที่
ในการนําเสนอขอมูลที่เปนจริง ถูกตอง ทันสมัย และประชาชนสามารถเขาถึงได รูปแบบการมีสวน
รวมในลักษณะน้ี เชน การจัดทําสื่อเผยแพร การพาชมสถานที่จริง การจัดกิจกรรมเปดบาน (open 
houses) และ website Inform 

                                                             
 ๓๘ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, รายงานการศึกษา เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.พี.กราฟค ดีไซนและการพิมพ จํากัด, 
๒๕๕๔), หนา ๑๘. 
 ๓๙ สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ, คําเฉพาะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน, [ออนไลน], แหลงที่มา: https://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=2&content_id=337. [๑๒ 
เมษายน ๒๕๖๓]. 
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 ระดับที่ ๒ การปรึกษาหารือ (Consult) : การใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล
ขอเท็จจริง ความรูสึก และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังน้ัน ประชาชนมีบทบาทในฐานะการ
ใหขอมูลการตัดสินใจเปนของหนวยงานภาครัฐรูปแบบการมีสวนรวมในลักษณะน้ี เชน การสํารวจ
ความคิดเหน็ และการประชุมสาธารณะ 
 ระดับที่ ๓ การใหเขามามีบทบาท (Involve) : การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมทํางานตลอดกระบวนการตัดสินใจ หรือเกี่ยวของในกระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผน
โครงการ และวิธีการทํางานโดยหนวยงานภาครัฐมีหนาที่จัดระบบอํานวยความสะดวก ยอมรับการ
เสนอแนะ และการตัดสินใจรวมกับภาคประชาชน การมีสวนรวมระดับน้ีมักดําเนินการในรูปแบบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ระดับที่ ๔ การสรางความรวมมือ (Collaborate) : การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในระดับสูง โดยประชาชนและภาครัฐจะทํางานรวมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ เชน 
คณะกรรมการรวมภาครัฐ และเอกชน คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน 
 ระดับที่ ๕ การใหอํานาจแกประชาชน (Empower) : เปนระดับที่ใหบทบาทแกประชาชน
ในระดับที่สูงสุด เพราะใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ รัฐจะดําเนินการตามการตัดสินใจน้ัน ระดับการมี
สวนรวมของประชาชนในระดับสูงสุดน้ี เนนใหประชาชนเปนเจาของดําเนินภารกิจ และภาครัฐมี
หนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนเทาน้ัน รูปแบบการมีสวนรวมในระดับน้ี เชน การลงประชามติ และ
การแกไขปญหาความขัดแยงโดยกระบวนการประชาคม 
 สิ่งที่เห็นไดชัดเจนของการมีสวนรวมของประชาชน และมีระดับของการมีสวนรวมของ
ประชาชนคอนขางมาก คือ เรื่องของการเลือกต้ัง ซึ่งการเลือกต้ังเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไดเปนอยางดี เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดใชสิทธิ
ของตนเองในการแสดงความเห็นในการเลือกผูแทน เพื่อเปนตัวแทนของประชาชนในการบริหาร
ประเทศ โดยการแสดงออกถึงการมีสวนรวมในการเลือกต้ังน้ันประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมแบง
ออกเปน ๓ ชวง ไดแก ชวงกอนการเลือกต้ัง อาทิ การตรวจสอบบัญชีรายช่ือของตนเองวาเปนผูมสีิทธิ
เลือกต้ังหรือไม การศึกษาประวัติผูสมัคร การฟงปราศรัยของพรรคการเมือง  ชวงระหวางการเลือกต้ัง 
อาทิ การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การติดตามการนับคะแนน การแจงเหตุ หากพบเหตุการณผิดปกติ 
และชวงหลังการเลือกต้ัง อาทิ การติดตามตรวจสอบการทํางานของผูแทนที่เราเลือก การแสดงพลัง
กลุมถอดถอนนักการเมือง จะเห็นไดวาการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกต้ังเปนเรื่องที่มีความ
ชัดเจน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของประชาชนไดเปนอยางดี นอกจากการมีสวนรวมของ
ประชาชนในเรื่องของการเลือกต้ังแลว ยังมีเรื่องของการรับรูขอมูลขาวสาร การแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน  
 สรุปไดวา กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนโดยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
สิ่งสําคัญที่หนวยงานของรัฐตองดําเนินการคือ ทําอยางไรที่จะใหการจัดรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเปนรูปแบบที่งายและเนนการใหประชาชนไดมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
จริงๆ แลวการจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน สิ่งที่เราตองการคือความเห็นของประชาชน แตที่
ผานมาการจัดรับฟงความคิดเห็นในประเทศไทยจะเปนลักษณะของการจัดประชุมแบบที่เปนทางการ
ใชเวลาประมาณครึ่งวันถึงหน่ึงวัน และการประชุมก็จะเปนลักษณะของการโตตอบกันระหวางผูให
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ขอมูลกับประชาชน ทั้ งที่การจัดประชุมดังกลาวเปนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
เพราะฉะน้ันในเมื่อการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คือ ตองฟงเสียงประชาชน รูปแบบในการ 
จัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจึงควรดําเนินการแบบเรียบและมุงเนนการรบัฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเปนสําคัญ ซึ่งจะทําใหหนวยงานของรัฐไดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และนํา
ความเห็นเหลาน้ันมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง  
 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวม 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ,  
(๒๕๕๔, หนา ๑๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนา
ระบบราชการ,  
(๑๒ เมษายน ๒๕๖๓) 

การเรียกกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนมีการใชคําที่
แตกตางกันไป ซึ่งอาจทําใหเกิดความสับสนหรือความเขาใจ
ที่ไมตรงกัน ในที่น้ีจึงขอยกตัวอยางคําเฉพาะเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของประชาชน เพื่อใหทุกคนไดเขาใจรวมกัน  เชน 
การเสวนาหาทางออก (Deliberative Dialogue) เวที
ประชาชน (Public Discussion Forum หรือ Public 
Forum) การบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Governance) ประชาพิจารณ (Public Hearing) การ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานโดยภาคประชาชน (People's 
Audit) ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory 
Democracy) ภาคประชาสงัคม (Civil Society) เปนตน 
ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมี ๕ ระดับ
ไดแก ระดับที่ ๑ การใหขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐ  
ระดับที่ ๒ การปรึกษาหารือ (Consult) : การใหประชาชนมี
สวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริง ความรูสึก และความ
คิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ระดับที่ ๓ การใหเขามามี
บทบาท (Involve) ระดับที่ ๔ การสรางความรวมมือ 
(Collaborate) ระดับที่ ๕ การใหอํานาจแกประชาชน 
(Empower)  
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๒.๒ การมีสวนรวมทางการเมืองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ๒.๒.๑ การมีสวนรวมทางการเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนฉบับปจจุบันไดรับรองสิทธิ
ของประชาชนไวมากมาย มีสิทธิในหลายประเด็นที่ไดรับการรับรองไวไมตํ่ากวารัฐธรรมนูญฉบับกอน 
ๆ และไดมีการกําหนดชองทางที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมไดโดยการใชสิทธิทางตรงตามที่บัญญัติ
ไวในหลายมาตรา นอกจากสิทธิโดยตรงแลวรัฐธรรมนูญฉบับน้ียังกําหนดใหรัฐมีหนาที่ตองจัดให
ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจอีกหลายเรื่อง ซึ่งไดแก๔๐ 
 มาตรา ๕๘ วรรคแรก บัญญัติวา “การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตใหผูใด
ดําเนินการ ถาการน้ันอาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอืน่ใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิง่แวดลอมอยางรนุแรง รัฐตอง
ดําเนินการใหมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน
หรือชุมชน และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวของ
กอน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๖๕ วรรคสอง บัญญัติวา “การจัดทําการกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ
เปาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
ทั้งน้ี กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึงดวย” 
 มาตรา ๗๗ วรรคสอง บัญญัติวา “กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอยางรอบดานและเปน
ระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหน้ันตอประชาชน และนํามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึง
จัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเกี่ยวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป” 
 มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง บัญญัติวา “หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา หรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวางตามวรรคสอง ไดแก 
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี เขตศุลกากรรวม หรือการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
ทําใหประเทศตองสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด หรือบางสวน หรือหนังสือสัญญาอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 วรรคสาม บัญญัติวา “ใหมีกฎหมายกําหนดวิธีการที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและไดรับการเยียวยาที่จําเปนอันเกิดจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาตาม
วรรคสามดวย” 
 นอกจากน้ี มาตรา ๗๘ ไดบัญญัติใหรัฐดําเนินการสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรู 
                                                             
 ๔๐ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต), สาระนารูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ชุด การมีสวนรวม
และการตรวจสอบการเลือกตั้ง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๖๐), หนา ๑๑-๒๓. 
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ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ  การจัดทําบริการสาธารณะทัง้ในระดับชาติ และระดับ
ทองถ่ิน การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการ
ตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน จะเห็นไดวา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดใหความสําคัญกับเรื่องการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนอันมาก และเน่ืองจากการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการหน่ึงที่ใหประชาชน
ไดมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอันแสดงออกถึงความเปนประชาธิปไตย  
 อน่ึง รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการ
มีสวนรวมทางการเมืองไวหลายประการดวยกัน ซึ่งไดแกประเด็นดังตอไปน้ี๔๑  
 ๑. แนวนโยบายแหงรัฐ, การมีสวนรวมทางการเมืองที่นาสนใจประการหน่ึงที่ไดระบุไวใน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ที่นอกเหนือจากการใหประชาชนใชอําานาจผานตัวแทนแลวยังมุงให
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง ตามแนวคิดของ “การเมืองแนวใหม”น่ันก็คือ พยายามให
ประชาชนไดมีบทบาทสําคัญในการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง ดังปรากฏในหมวดที่  6 
แนวนโยบายแหงรัฐ มีอยูขอหน่ึงที่กลาววารัฐพึงสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องการจัดทําาบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถ่ิน การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของนักการเมืองและขาราชการ การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบรวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมืองที่สําาคัญ และเรื่องอื่นใดที่อาจมี
ผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชนจึงนับเปนเรื่องที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ที่รัฐธรรมนูญที่ถือเปน
กฎกติกาสูงสุดในการบริหารประเทศ ไดใหความสําาคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนที่รัฐบาลตอง
ถือเปนนโยบายที่จะตองดําาเนินการตามรัฐธรรมนูญ 
 

 ๒. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ในกรณีที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐจะอนุญาตให
ผูใดดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดลอมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ
สิ่งแวดลอมอยางรุนแรง รัฐตองดําเนินการใหมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดใหมารบัฟงความคิดเห็นของผูที่มีสวนไดเสีย
หรือผูที่จะไดรับผลกระทบของชุมชนและประชนที่เกี่ยวของกอน และตองนํามาประกอบการพิจารณา
ดําเนินการหรืออนุญาตดวย ถามีผลกระทบเกิดข้ึน รัฐตองเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหาย
ใหแกประชาชนหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบอยางเปนธรรมและโดยไมชักชา จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญ
ไดใหความสําาคัญในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ที่จะสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ที่จะมีการดําเนิน
โครงการน้ัน จึงไดเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่น้ันไดมีโอกาสรับฟงขาวสารขอมูล ใหสามารถแสดง

                                                             
 ๔๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต), สาระนารูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ชุด การมีสวนรวม
และการตรวจสอบการเลือกตั้ง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๖๐), หนา ๑๑-๒๓. 



๓๘ 
 

ความเห็นตอโครงการเหลาน้ัน และรัฐตองตอบปญหาหรือขอสงสัยของประชาชนใหได หรือจะมีการ
เยียวยาอยางไร 
 ๓. การรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ, ในรัฐธรมนูญฉบับใหม ไดกลาวถึงรัฐตอง
เปดเผยขอมูลขาวสารสาธารณะในความครอบครองของทางราชการที่ไมใชขอมูลที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงของรัฐ หรือเปนความลับของทางราชการ การที่รัฐธรรมนูญใหสิทธิแกประชาชนใหสามารถ
เขาถึงขอมูลและขาวสารทางราชการน้ันไดโดยสะดวกเทากับเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาไป
มีสวนรวม ในการตวจสอบการทํางานของรัฐไดโดยตรง ทั้งน้ีก็เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีความโปรงใส
ซึ่งการที่ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการโดยงายน้ีจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการ
ชวยกันปองกันและระงับยับย้ังการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในการใชจายงบประมาณของรัฐในโครงการพัฒนาตางๆของรัฐที่จะลงไปสู
ประชาชน ใหไดรับผลจากโครงการอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยเกิดความคุมคา และมีธรรมาภิบาล ไม
เหมือนอยางในอดีตที่โครงการของรัฐมทีั้งกนิตามนํ้า กินทวนนํ้า การเรียกกินเงินใตโตะอยางที่พวกเรา
เคยไดยินกันมา จนกระทั่งมีผูเปรียบใหเห็นวาโครงการของรัฐเปรียบไดกับแทงไอศกรีมที่กวาจะลงไป
ถึงชาวบานก็เหลือแตไมกับความหวานที่ติดอยูกับไมไอศกรีมเทาน้ัน สวนเน้ือไอสกรีมละลายไป
ระหวางทางจนหมดไมเหลือตกไปถึงชาวบานแมแตนอย ดังน้ันการที่ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบดวยการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ จึงเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปน 
 

 ๔. การปองกันการทุจริต, เรื่องของการทุจริตในบานเมืองนับเปนเรื่องสําคัญ และเปน
ปญหาที่สะสมมาเปนเวลานานไมวาจะเปนการทุจริตในการใชจายเงินงบประมาณของรัฐ โดยผูมีอําา
นาจทางการเมืองหรือโดยหนวยราชการที่เปนผูใชงบประมาณน้ันโดยตรงในรูปของโครงการพัฒนา
ตาง ๆ ที่ลงสูประชาชน หลายคดีถูกช้ีมูลความผิดโดยสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือ 
ป.ป.ช.และหลายคดีถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดําารงตําแหนงทางการเมืองตัดสินพิพากษา
ลงโทษจําาคุก ภาพลักษณการทุจริตในประเทศไทยจึงเปนที่จับตามองของตางประเทศทําใหขาดความ
นาเช่ือถือในเรื่องของความโปรงใสรฐัธรรมนูญฉบับปจจุบัน จึงกําหนดใหรัฐตองใชมาตรการและกลไก
เพื่อขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทุกรูปแบบ ใหมีกลไกในการสงเสริมใหประชาชน
รวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรูตอตานหรือช้ีเบาะแส โดยตองไดรับการคุมครองจาก
รัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ เชนการคุมครองพยาน เปนตน หรือใหการสนับสนุนการรวมตัวกันของ
ประชาชนเปนเครือขายภาคประชาชนเพื่อการปองกันการทุจริต กิจกรรมในโรงเรียนโตไปไมโกง 
เยาวชนคายอาสาปองกันการทุจริต รวมถึงสนับสนุนใหองคกรเอกชนเขารวมตรวจสอบการเลือกต้ัง 
เปนตน 
 

 ๕. การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา, เดิมการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเปนการเลือกต้ัง
โดยตรงสวนหน่ึงกับกับการแตงต้ังโดยตรงอีกสวนหน่ึงมีปญหามาก เพราะที่มาจากการเลือกต้ังเกือบ
ทั้งหมดจะอิงกับพรรคการเมืองเพราะตองหาเสียง ตองใชหัวคะแนนการเมืองแทรกแซงได แตถามา
จากการแตงต้ังก็ถูกกลาวหาวาขาดความยึดโยงกับประชาชน ดังน้ัน ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ีจึง
เปลี่ยนวิธีการเลือก สว. ใหม โดยใหมาจากการเลือกกันเองของประชาชนพลเมืองผูมีความรูความ
เช่ียวชาญและประสบการณ หรือมีสถานะตาง ๆ จากทุกกลุมที่หลากหลายอาชีพ วิธีการเลือก ส.ว.



๓๙ 
 

เชนน้ี จึงเปนการเปดกวางใหประชาชนพลเมืองทุกคนซึ่งมีคุณสมบัติสมัครเขารับการเลือกโดยสะดวก 
ใหมีสวนรวมโดยตรงในการใชอํานาจอธิปไตยใหมีการเลือกไขวกลุมกันเพื่อปองกันการรวมหัวกันทั้ง
ในระดับอําาเภอ จังหวัด และระดับประเทศ วิธีการดังกลาวน้ี จะชวยใหประชาชนพลเมืองทุกสาขา
อาชีพมีโอกาสที่จะมีตัวแทนในสาขาอาชีพตน มาทําาหนาที่กลั่นกรองกฎหมายที่ผานการพิจารณา
จากสภาผูแทนราษฎรใหมีความรอบดานมากข้ึน เพราะเปนผูมีความรู  ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณหรือเคยทําางานในดานตางๆจากกลุมตางๆ ที่หลากหลายในสังคมมากอนน่ันเอง 
 

 ๖. การพิจารณารางกฎหมาย, ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ีไดกลาวถึงวา ในขอบังคับการ
ประชุมสภาผูแทนราษฎร ในสวนที่ เกี่ยวกับการต้ังกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาราง
พระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นวามีสาระสําาคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 
หรือคนพิการ หรือทุพพลภาพ ซึ่งเปนผูดอยโอกาสในสังคม ในขอบังคับฯน้ันไดระบุวาตองใหบุคคล
ประเภทดังกลาวน้ีหรือผูแทนองคกรเอกชนที่ทําางานเกี่ยวกับบุคลประเภทน้ันโดยตรง รวมเปน
กรรมาธิการวิสามัญดวยไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมดและในสวนที่
เกี่ยวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ผูมีสิทธิเลือกต้ังเขาช่ือเสนอ ตองกําหนดใหผูแทนของผูมี
สิทธิเลือกต้ังซึ่งเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวรวมเปนกรรมาธิการวิสามัญดวยไมนอยกวา
หน่ึงในสามของจํานวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด จะเห็นวา รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดเปดโอกาสให
ประชาชนไดมีสวนรวมในกระบวนการทางนิติบัญญัติดวยอีกหนทางหน่ึง 
 

 ๗. สิทธิริเริ่มเสนอรางพระราชบัญญัติ, เมื่อพูดถึงกระบวนการนิติบัญญัติ น้ันหมายถึง 
การริเริ่มเสนอกฎหมายการพิจารณาใหความเห็นชอบการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ การ
ลงพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย และการประกาศใชบังคับกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ี ได
กําหนดใหบุคคลหรือกลุมบุคคลมีสิทธิในการริ เริ่มเสนอรางพระราชบัญญัติได  ดัง น้ี คือ ๑. 
คณะรัฐมนตรี หรือ ๒. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จําานวนไมนอยกวา ๒๐ คน หรือ ๓. ผูมีสิทธิ
เลือกต้ังจําานวนไมนอยกวาหน่ึงหมื่นคนเขาช่ือเสนอกฎหมายไดในหมวดที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย หรือหมวดวาดวยหนาที่ของรัฐ แตตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือ
เสนอกฎหมาย ดังน้ันการมีสวนรวมของประชาชนในการเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรางกฎหมาย
น้ัน ประชาชนสามารถกระทําไดแตจะตองเปน ผูมีสิทธิเลือกต้ัง คือ มีอายุ ๑๘ ปข้ึนไปและเสนอไดใน
ข้ันเริ่มแรกคือข้ันริเริ่มการเสนอกฎหมาย เทาน้ัน 
  

 ๘. การตรวจสอบการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, ในรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมน้ี ไดกําหนดไววาใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจไตสวน
กรณีมีการกลาวหาวาผูดําารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําาแหนง
กรรมการในองคกรอิสระหรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน มีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่ 
หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจหนาที่ขัดตอกฎหมาย และยังไดกําหนดเอาไวอีกวาถาหาก
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีพฤติการณกระทําผิดดังกลาวเชนกัน ก็ให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหา
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาหรือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอย
กวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อกลาวหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ผูใด



๔๐ 
 

กระทําาผิดดังกลาว โดยย่ืนตอประธานรัฐสภาพรอมดวยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภา
เห็นวามีเหตุอันควรสงสัยวากระทําการตามที่ถูกกลาวหา ก็จะเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อต้ัง 
คณะผูไตสวนอิสระ ไตสวนหาขอเท็จจริงตอไป 
 

 ๙. การปกครองสวนทองถ่ิน, เมื่อพูดถึงเรื่องการปกครองสวนทองถ่ิน จุดมุงหมายสําคัญ
ก็เพื่อใหประชาชนไดมีสวนในการปกครองตนเอง เปนการกระจายอํานาจใหประชาชนในทองถ่ินไดมี
สวนรวมในการตัดสินใจทั้งทางตรงและทางออมในการบริหารหรือดําาเนินกิจการขององคกรปกครอง
ทองถ่ิน เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินน้ันเอง เพราะการทํางานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยอมมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ิน  ดังน้ันใน
รัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ีจึงไดกําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนที่ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน ตองเปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําาเนิน
งานใหประชาชนทราบ รวมถึงสรางชองทางใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กฎหมายกําหนดเชนการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนมีการดําเนินโครงการตางๆหรือ
อาจจัดใหมีการออกเสียงประชามติเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 นอกจากน้ันรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ี ยังเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินน้ันมีสิทธิเขาช่ือเสนอขอบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ
ผูบริหารทองถ่ินไดอีกดวย 
 

 ๑๐. การปฏิรูปประเทศ, ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ีจะมีความแตกตางจากรัฐธรรมนูญ
ฉบับกอน ๆ ที่ไดมีการกําหนดหมวดวาดวยการปฏิรูปประเทศไวดวย โดยมีเปาหมายเพื่อให
ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และไดกําหนดการปฏิรูปประเทศไวใน
หลายๆดาและที่สําคัญดานหน่ึงที่ตองการใหประชาชนไดมีสวนรวม คือการปฏิรูปดานการเมือง ที่
ตองการใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งการ
ตรวจสอบการใชอําานาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางกันและให
ประชาชนใชสิทธิเลือกต้ังและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไมวาดวยทางใด 
 

 ๑๑. สิทธิในสวัสดิการของรัฐ, การมีสวนรวมของประชาชน เปนสวนสําคัญที่ทําใหการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย เกิดประสิทธิภาพ ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชนของประชาชนชาวไทยทุกคนที่
เปนเจาของประเทศ เปนเจาของอําานาจอธิปไตย ดังน้ัน ประชาชนทุกคนภายในรัฐจึงมีสิทธิที่จะ
ไดรับความคุมครองตามบทบาทหนาที่ของรัฐที่จะตองจัดระบบสวัสดิการตาง ๆ เชน การจัดระบบ
สวัสดิการดานสาธารณสุขเพื่อคุมครองชีวิตความเปนอยูและสุขภาพของประชาชน หากภาครัฐไม
สามารถดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่เปนหนาที่ของรัฐไดหรือดําเนินการอยางไมเปนธรรม เชน 
ประชาชนสวนใหญ ไมสามารถเขาถึงยาที่จําเปนในการรักษาเพราะมีราคาแพง เมื่อเห็นวา เรื่อง
ดังกลาวมีความไมเปนธรรมเกิดข้ึน ซึ่งเราในฐานะประชาชนจึงตองมีบทบาทและมีสวนรวมในการ
เรียกรองความเปนธรรมน้ันได ในเบื้องตนสามารถแจงขอรองทุกขได ณ ศูนยบริการจัดการเรื่องราว 



๔๑ 
 

รองทุกข กระทรวงสาธารณสุข หากดําเนินแลวยังไมสามารถแกไขได กฎหมายไดเปดโอกาสให
ประชาชนเขาช่ือกันเพื่อเสนอแนะใหรัฐดําเนินการ 
พิจารณาปรับปรุงแกไขหรือเสนอเปนรางกฎหมายตอสภาผูแทนราษฎรไดอีกชองทางหน่ึง 
 

 ๑๒. กระบวนการการเลือกต้ัง, เมื่อพูดถึงการเลือกต้ังน้ัน คนสวนใหญมักเขาใจวาเปน
การไปหยอนบัตรเลือกต้ังในวันเลือกต้ังเทาน้ัน แทจริงแลวกระบวนการเลือกต้ังน้ันยังหมายรวมถึง
หวงเวลากอนการเลอืกต้ัง วันเลือกต้ัง และชวงหลังการเลอืกต้ัง ดังน้ัน ประชาชนทุกคนสามารถมีสวน
รวมในกระบวนการเลือกต้ังทุกข้ันตอนและทําใหการเลือกต้ังสุจริตและเที่ยงธรรม การมีสวนรวมหวง
เวลากอนการเลือกต้ังน้ัน ประชาชนสามารถมีสวนรวม โดยการตรวจบัญชีรายช่ือวาตนเปนผูมีสิทธิ
เลือกต้ังหรือไม ตรวจสอบพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกต้ัง ฟงการปราศรัยนโยบายของผูสมัคร
และพรรคการเมือง ศึกษาประวัติผูสมัคร เปนตน ในวันเลือกต้ัง โดยการลงคะแนนเลือกต้ัง ติดตาม
การนับคะแนนรวมเปนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง ชักชวนเพื่อนบาน ไปใชสิทธิเลือกต้ังและ
กิจกรรมการมีสวนรวมหลังการเลือกต้ัง สามารถกระทําไดโดย ติดตามผลการเลือกต้ัง ติดตามผลการ
ใชสิทธิเลือกต้ัง ติดตามตรวจสอบการทํางานของผูไดรับเลือกต้ัง เปนตน จะเห็นไดวาเราสามารถมี
สวนรวมในกระบวนการเลือกต้ังทุกข้ันตอน และเมื่อประชาชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน ก็จะเปน
แรงผลักดันใหการเมืองภาคประชาชนเขมแข็งและชวยทําใหเกิดเสถียรภาพทางการเมืองเพิ่มข้ึนดวย 
 

 ๒.๒.๒ การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกต้ัง 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดใหความสําคัญกับทุกภาคสวน
ในการตรวจสอบการเลือกต้ัง ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการไดมาซึ่งความเปนประชาธิปไตยที่แทจริง โดย
รายละเอียดของการตรวจสอบการเลือกต้ังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับน้ี มีรายละเอียดดังตอไปน้ี๔๒ 
 

 ๑. เหตุใดตองมกีารตรวจสอบการเลือกต้ัง, แมรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ นับแตป ๒๕๔๐ 
มาจนถึง ฉบับป ๒๕๕๐ จะใหความสําคัญกับการ เผยแพรความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับ
สิทธิ เสรีภาพ และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อยางไรก็ตามจุดออนในการเผยแพรความรูดัง
กลาวคือ การดเนินการไมตอเน่ืองและมักสนองตอบตอนโยบายของฝายการเมืองมากกวาที่จะ
คํานึงถึงโอกาสที่ประชาชนพึงไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและมากพอที่จะปกปองคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของตนได รวมทั้งเกิดความตระหนักที่จะไมไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น ไมฝาฝนกฎหมาย 
และไมขัดตอศีลธรรมอันดีของสังคม แมประชาชนจะมีการเรียกรองสิทธิเสรีภาพของตนเอง แตก็ให
ความสําาคัญนอยมากตอการเขามีสวนรวมทางการเมือง ในการเลือกต้ังตัวแทนทุกระดับ ทุกประเภท 
ยังมีการทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียงอยู กลไกตรวจสอบไรประสทิธิภาพ สนามเลือกต้ังกลายเปนตลาดทาง
การเมืองที่มีการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงระหวางนักเลือกต้ังผูซื้อกับประชาชนผูขาย นักการเมืองทุจริต
เขามาใชอํานาจโกงกินคอรรัปชัน จนดัชนีการทุจริตพุงสวนทางกับคะแนนความโปรงใสที่ลดลงตํ่าลง
ตามลําดับ ขณะที่การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐจากประชาชนน้ันมีนอยมาก จนนํามาสูความขัดแยง

                                                             
 ๔๒ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต), สาระนารูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ชุด การมีสวนรวม
และการตรวจสอบการเลือกตั้ง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๖๐), หนา ๑๑-๒๓. 



๔๒ 
 

แตกแยกทางความคิดอยางรุนแรง สาเหตุก็เน่ืองมาจากการทุจริตของนักการเมืองที่ข้ึนมาใชอําานาจ
รัฐโดยขาดการตรวจสอบอยางมีคุณภาพทั้งจากภาครัฐดวยกันเองและจากภาคประชนพลเมืองน่ันเอง 
 

 ๒. การใหองคกรเอกชนตรวจสอบการเลือกต้ัง, คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ซึ่ง
เปนหน่ึงในองคกรรับผิดชอบการปฏิรูปการเมืองมีหนาที่สนับสนุนแกหนวยงานที่ใหการศึกษาและ
พัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตระหนักถึงความสําคัญของการใหความรูและเผยแพรประชาธิปไตย
แกกลุมบุคคลตาง ๆ รวมถึงการสรางพลเมืองที่ดี โดยเฉพาะภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมที่จะเขา
มามีสวนรวมในการตรวจสอบการเลือกต้ังเพื่อใหไดผูที่จะมาเปนผูแทนของประชาชนน้ันผาน
กระบวนการเลือกต้ังที่สุจริตและเที่ยงธรรมเปนที่นาเช่ือถือทั้งในประเทศและตางประเทศ ลําพัง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเองซึ่งเปนผูดําเนินการจัดใหมีการเลือกต้ังไมวาจะเปนระดับชาติ
และระดับทองถ่ิน ถาจะบอกวาตนเองจัดการเลอืกต้ังไดอยางสจุริตเทีย่งธรรมและมีความโปรงใส ยอม
ขาดความนาเช่ือถืออยางแนนอนเพราะเปนผูจัดการเลือกต้ังและเปนผูประเมินเอง ดวยเหตุน้ีการ
สงเสริมการมีสวนรวมใหภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมไดรวมตรวจสอบการเลือกต้ังจึงจะเปน
เครื่องยืนยันที่ดีของการจัดการเลือกต้ังในแตละครั้งวามีความสุจริตและเที่ยงธรรมเพียงใดเพราะเปน
คนภายนอกที่จะใหการรับรองยืนยันผลการดําเนินการจัดการเลือกต้ังของ กกต. 
 

 ๓. การตรวจสอบการเลือกต้ังท่ีมีการกําหนดไวในกฎหมาย, การตรวจสอบการเลือกต้ัง
น้ันไดมีการกําาหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 
๒๕๖๐ ที่กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีหนาที่สงเสริม สนันสนุนใหหนวยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชน ในการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองใหแกประชาชนเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชน หรือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการเลือกต้ัง และความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญตามหลกัเกณฑและวิธีการที ่กกต. กําหนด จะเห็นวาอํานาจหนาที่ของ กกต. ในสวนน้ีไดมี
การรับรองไว โดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาประชาชจะมีสวนรวมในกระบวนการเลือกต้ังได
อยางไรบาง ไมวาจะมีสวนรวม ในการใหการศึกษาเรียนรูแกพี่นองประชาชน หรือการตรวจสอบการ
เลือกต้ัง ซึ่งเปนบทบาทที่มีความสําคัญอีกบทบาทหน่ึงของภาคประชาชนหรือประชาสังคมน่ันเอง 
 

 ๔. อะไรคือองคกรเอกชน, อาจมีขอสงสัยวาเมื่อกลาวถึงองคกรเอกชนน้ันมีความหมาย
ครอบคลุมเพียงใด บริษัทหางรานตาง ๆ กลุม ชมรม สมาคม มูลนินิธิตาง ๆ จะจัดเปนองคกรเอกชน
ดวยหรือไม ในที่น้ีจึงขอใหนิยามความหมายของคําวาองคกรเอกชน ก็คือ ชมรมหรือกลุมบุคคล 
สมาคม มูลนิธิหรือองคกรอยางหน่ึงอยางใด ทั้งที่เปนนิติบุคคลและไมเปนนิติบุคคล ซึ่งกอต้ังและ
ดําเนินการโดยเอกชนซึ่งมีสัญชาติไทยเปนหลัก เพื่อดําเนินกิจการอันมีลักษณะตอเน่ืองรวมกันโดย
มิใชเปนการแสวงหากําไร รายได หรือผลประโยชนมาแบงปนกันและมีความเปนกลางทางเมือง คือไม
มีแนวคิดหรือพฤติการณที่เอนเอียงไปทางกลุมการเมืองฝายหน่ึงฝายใด ดังน้ันกรณีบริษัทหางรานตาง 
ๆ จึงไมเขาหลักเกณฑตามความหมายดังกลาวเน่ืองจากบริษัทหางรานเหลาน้ีเปนหนวยทางธุรกิจที่
แสวงหากําไร รายไดหรือผลประโยชนมาแบงปนกัน ใหกับกรรมการหรือผูถือหุนของบริษัทน่ันเอง 
 

  



๔๓ 
 

 ๕. บทบาทและภารกิจขององคกรเอกชน, บทบาทและภารกิจขององคกรเอกชนในการ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง สามารถดําาเนินการได ๓ ลักษณะ 
ดังน้ี 
 ๑. ทําหนาที่ใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยจัดทําเปนขอเสนอโครงการที่จะขอดําเนินการตอสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 ๒. สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เชน การจัดกิจกรรมสรางการรับรู
และต่ืนตัวใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการเลือกต้ัง รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธการ
เลือกต้ังคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ 
 ๓. ทําาการตรวจสอบการเลือกต้ังดวยการสอดสอง เฝาระวัง สังเกตการณ การหาเสียง
ของผูสมัครรับเลือกต้ัง สํารวจคาใชจายในการหาเสียงของผูสมัคร รวมถึง การกระทําาความผิดตาม
กฎหมายเลือกต้ัง และการสังเกตการณการใชสิทธิเลือกต้ังภายในหนวยเลือกต้ังในวันเลือกต้ัง 
 

 ๖. องคกรเอกชนจะทําการตรวจสอบการเลือกต้ังไดในชวงเวลาใด, องคกรเอกชน
สามารถชวยเหลือการตรวจสอบการเลือกต้ัง ไดใน ๓ หวง ระยะเวลา ดังน้ี 
 หวงท่ี ๑ กอนการเลือกต้ัง 
 ดวยการเตรียมความพรอมขององคกร การแสวงหาและพัฒนาอาสาสมัคร การจัดต้ัง
เครือขาย 
 หวงท่ี ๒ ระหวางเลือกต้ัง 
 ดําเนินการตามภารกิจหรือตามแผนงานที่เสนอตอ กกต. ประสานเครือขาย เฝาระวัง 
สังเกตการณ พฤติการณของผูสมัครรับเลือกต้ัง ชวยรณรงคการเลือกต้ังคุณภาพ ทําการแจงเหตุและ
รายงาน กกต. 
 หวงท่ี ๓ หลังการเลือกต้ัง 
 สรุปทบทวนผลการปฏิบัติงาน นําเสนอรายงานตอ กกต.รายงานการเงินตามแบบที่ 
กกต.กําาหนด ดูแลอาสาสมัครและเครือขายใหมีความตอเน่ือง 
  จากที่กลาวมาขางตนเปนลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนตอการเมืองการปกครองที่
รัฐธรรมนูญเปดชองทางไวให เมื่อพิจารณาใหลึกไปอีกจะพบวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดระบุการมีสวนรวมทางการเมืองโดยละเอียดไวดังตอไปอีกดังน้ี 
 หมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา ๗๘ กําหนดใหรัฐสงเสริมใหประชาชนและชุมชน
ดังน้ี 
 ๑. มีความรูความเขาใจที่ ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๒. มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศดานตางๆ และการจัดบริการสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับทองถ่ิน 
 ๓. มีสวนรวมในในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนและชุมชน
 มาตรา ๑๓๓ (๓) มาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๕๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร



๔๔ 
 

ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหอํานาจแกประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง สามารถสรุป
สาระสําคัญไดดังน้ี 
 ๑. ผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาช่ือเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ 
สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหรือหมวด ๕ หนาที่รัฐ ทั้งน้ีตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอ
กฎหมาย 
 ๒. ผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธาน
รัฐสภาพรอมดวยหลักฐานพอสมควรเพื่อกลาวหาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติวาผูใดมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 
 ๓. ผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาช่ือขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย 
 

 ๒.๑.๓ การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการเลือกต้ัง 
  

 การเลือกต้ังเปนสิทธิและหนาที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน ที่มีอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ 
เพื่อไปทําหนาที่คัดเลือกตัวแทนของตนเขาไปออกกฎหมายและเขาไปบริหารประเทศ ดังน้ัน 
ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการเลือกต้ัง และทําใหการเลือกต้ังสุจริตและเที่ยงธรรม ประชาชน
สามารถมีสวนรวมในกระบวนการเลือกต้ังไดดังน้ี๔๓ 
 ๑. สมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
 ๒. สอดสองดูแลการเลือกต้ัง แจงเหตุหรือเบาะแสการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง 
 ๓. ใชสิทธิเลือกต้ังโดยพรอมเพรียง 
 ๔. รวมตรวจสอบการเลือกต้ังโดยเปนสมาชิกหรืออาสาสมัครขององคการเอกชนที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังรับรองใหตรวจสอบการเลือกต้ัง 
 ๕. รวมเปนเจาหนาที่จัดการเลือกต้ังในระดับตางๆ เชน กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 
กรรมการนับคะแนน กรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ัง เปนตน 
  สรุปไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดบัญญัติรับรองสิทธิพื้นฐาน
ของการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตางๆ ไวอยางหลากหลาย สิทธิเหลาน้ันลวนแลวแตมี
ความสําคัญในการเมืองการปกครองและการอยูรวมกันชองประชาชน โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการ
ใชสิทธิเลือกต้ังที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวชัดเจน ซึ่งเปนมาตรฐานที่นานาอารยประเทศบัญญัติรับรอง 
เปนหลักประกันไววาประชาชนจะสามารถรวมกันจัดต้ังการปกครองที่ตนไดเลือกคนที่ตนช่ืนชอบเขา
ไปในระบบการเมือง และทําเพื่อประชาชนอยางแทจริง 

 

 

                                                             
 ๔๓ สํ า นักงานคณะกรรมการการ เ ลือกตั้ ง ,  การ มีส วนร วม ,  [ออนไลน ],  แหล งที่ มา : 
https://www.ect.go.th/ect_th/Ewt _w3c/ewt_news.php?nid=767&filename= [๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 



๔๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญใหม 
     พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

สํา นัก ง านคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง (กกต), 
(๒๕๖๐, หนา ๑๑-๒๓) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติ
ที่รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการมีสวนรวม
ทางการเมืองไวหลายประการดวยกัน ซึ่งไดแก การมีสวน
รวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหมในเรื่องแนวนโยบาย
แหงรัฐ, การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหมใน
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, การมีสวนรวมของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหมในเรื่องการับรูขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ, การมีสวนรวมของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญใหมในเรือ่งการปองกันการทุจริต, การมีสวนรวม
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหมในเรื่อง การเลือกต้ัง
สมาชิกวุฒิสภา, การมีสวนรวมของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญใหมในเรือ่งการพิจารณารางกฎหมาย, การมีสวน
รวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหมในเรื่องสิทธิริเริ่ม
เสนอรางพระราชบัญญัติ, การมีสวนรวมของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญใหมในเรื่องการตรวจสอบกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, การมีสวนรวมของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญใหมในเรื่องการปกครองสวนทองถ่ิน, การมี
สวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหมในเรือ่งการปฏิรปู
ประเทศ, การมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหม
กับสิทธิในสวัสดิการของรัฐ, การมีสวนรวมของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญใหมในเรื่องกระบวนการเลือกต้ัง และการมี
สวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกต้ัง ซึ่งมี
หัวขอยอยอีกหลายประการ ไดแก  การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการเลือกต้ังในเรื่องทําไมตองมี
การตรวจสอบการเลือกต้ัง, การมีสวนรวมของประชาชนใน
การตรวจสอบการเลือกต้ังในเรื่ององคกรเอกชนตรวจสอบ
การเลือกต้ัง, การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ
การเลือกต้ังในเรื่องการตรวจสอบการเลือกต้ังมีการกําหนด
ไวในกฎหมายหรือไมอยางไร, การมีสวนรวมของประชาชน
ในการตรวจสอบการเลือกต้ังในเรื่ององคกรเอกชนคือใคร,  

 



๔๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญใหม 
     พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตอ) 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

สํา นัก ง านคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง (กกต), 
(๒๕๖๐, หนา ๑๑-๒๓) 

การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกต้ังใน
เรื่องบทบาทและภารกิจขององคกรเอกชน, การมีสวนรวม
ของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกต้ังในเรื่อง องคกร
เอกชนจะทําการตรวจสอบการเลือกต้ังไดในชวงเวลาใด เปน
ตน 

 
 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 
  

 ๒.๓.๑ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการกับการปกครองในแควนวัชช ี
 

 แควนวัชชีต้ังอยูทางเหนือของแควนมคธ มีแมนํ้าคงคาเปนแดนแบงเขต เมืองหลวงของ
แควนช่ือเวสาลีหรือไพศาลีในสมัยพุทธกาลแควนวัชชีเปนแควนที่ รุงเรืองมากแควนหน่ึงมีระบบการ 
ปกครองแบบคณะราชยหรือสามัคคีธรรม ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนประชาธิปไตยในลักษณะหน่ึง คือ 
ปกครองแบบไมมีกษัตริยเปนประมุขทรงอํานาจสิทธ์ิขาด มีแตผูไดรับเลือกใหทําหนาที่เปนประมุข
แหงรัฐแลวบริหารงานโดยการปรึกษาหารือกับสภา ซึ่งประกอบดวยสมาชิกแหงเจาวงศตางๆ ที่
รวมกันเปนคณะ ผูปกครองแควน๔๔เจาหรือกษัตริยวงศหรือตระกูลตาง ๆ ที่สลับสับเปลี่ยนกันข้ึนมา
บริหารงานมีจนวนทั้งสิ้น ๘ ตระกูล คือ ตระกูลวิเทหะ ตระกูลวัชชี ตระกูลลิจฉวี ตระกูลชญาตริกะ 
(ชฺญาตฺริก) ตระกูลอุคระ (อุคฺร) ตระกูลโภคะ (โภค) ตระกูลไอกษวากะ (ไอกฺษฺวาก)หรือ (อิกฺษฺวากุ) 
และอีกตระกูลหน่ึงนาจะไดแก ตระกูลนาฏยะ (นาฏย) ตระกูลกษัตริยทั้ ง ๘ ตระกูลน้ีเปลี่ยน
หมุนเวียนกันปกครองแควนวัชชีตามวาระที่ไดรับคัดเลือก จึงทําใหแควนวัชชีอยู ในฐานะสหพันธรัฐ 
(Confederacy) ซึ่งเทียบไดกับการปกครองของประเทศมาเลเซียในปจจุบัน๔๕ 
 จะเห็นไดวา การปกครองในแควนวัชชี เปนการปกครองแบบสามัคคีธรรม พระพุทธเจา
เสด็จมายังแควนวัชชีน้ีเปนครั้งแรก โดยการที่สภาแหงรัฐวัชชีไดมีมติใหกษัตริยอาวุโสของวัชชีช่ือ
“มหาลิ” เปนผูอาราธนานิมนต ในขณะที่พระพุทธเจาประทับอยูที่แควนมคธ เมื่อพระองคเสด็จ
มาแลวก็ไดทรงแสดงธรรมช่ือ รัตนสูตร อันเปนธรรมพื้นฐานของชาวพทุธ และแสดงหลักรัฐศาสตรใน
การปกครองตามแนวพุทธสําหรับการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งเรียกวา “อปริหานิยธรรม ๗ 
ประการ” ทุกครั้งที่พระพุทธเจาไดเสด็จมายังแควนน้ี กษัตริยลิจฉวีจะนิมนตใหเสด็จมาแสดงธรรมใน
รัฐสภาวัชชี เมื่อกษัตริยอาวุโสสิ้นสุดการฟงธรรมแลว ยุวกษัตริยที่อยูในวัยศึกษาศิลปวิทยา ก็จะมา
เฝาเพื่อฟงธรรมตอไป ดวยการอบรมอยางใกลชิดทั้งในดานรัฐกิจและดานคุณธรรมมาต้ังแตเยาววัย

                                                             
 ๔๔ พระราชธรรมมุนี (เกียรติ  สุกิตฺติ ), มหาชนบท ๑๖ แควนในชมพูทวีปสมัยพุทธกาล , 
(กรุงเทพมหานคร : หจก.ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๓), หนา ๒ . 
 ๔๕ บรรจบ บรรณรุจิ, ภิกษุณี: พุทธสาวิกาคร้ังพุทธกาล, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๕๗. 



๔๗ 
 

กษัตริยของลิจฉวีจึงเพียบพรอมดวยคุณภาพและคุณธรรม บริหารรัฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ แตใน
ตอนหลังถูกพระเจาอชาตศัตรูแหงแควนมคธ สงวัสการพราหมณเขามายุแยจนเกิดแตกความสามัคคี
กัน ทําใหแควนวัชชีถึงกับลมสลายไปในที่สุด 
 อปริหานิยธรรมน้ี พระพุทธเจาตรัสแกเจาลิจฉวีจํานวนมากที่เขาเฝาพระองคเมื่อประทับ
ที่สารันทเจดียเมืองเวสาลี เจาลิจฉวีจัดการปกครองโดยสามัคคีธรรม มีสภาเปนที่ประชุมเมืองเวสาลี 
เจริญรุงเรืองยืนนาน ประชากรเพิ่มพูนข้ึน ตองขยายกําแพงเมืองหลายวาระ เมื่อเจาลิจฉวีเขาเฝาถึงที่
ประทับพระพุทธเจาทรงแสดงหลักความมั่นคงฝายบริหารแผนดิน ๗ ประการ เมื่อครั้งที่วัสสการพ
ราหมณไปเขาเฝาพระพุทธเจา และพระพุทธเจาทรงตรัสถามพระอานนทวา “ชาววัชชียังคงปฏิบัติ
ตามอปริหานิยธรรมอยูหรือไม” ซึ่งกลาวถึงในมหาปรินิพพานสูตร๔๖ ซึ่งผูวิจัยไดยกอางไวในหัวขอ
หลักคําสอนเรื่องอปริหานิยธรรมขางตนแลว  
 จากที่ยกมาขางตนจะเห็นไดวา แควนวัชชีปกครองแควนดวยหลักอปริหานิยธรรม ทําใหมี
ความมั่นคง เจริญรุงเรือง มีประชากรเพื่อมากข้ึนตองขยายอาณาเขตอยูเรื่อยๆ ซึ่งไมมีแควนใด
สามารถทําลายความสามัคคี ทําลายแควนวัชชีใหพังลงได นอกจากใชวิธีการทําใหเกิดการแตกแยก 
ย่ัวยุใหแตกความสามัคคีกันอยางเดียวเทาน้ัน จึงจะสามารถทําใหแควนวัชชีลมสลายลงได ดังที่วัสสกา
รพราหมณ ที่มาเขาเฝาพระพุทธเจาไดกราบทูลตอหนาพระพักตรของพระพุทธเจาไวตอนหน่ึงวา  
 “ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชาววัชชีประกอบดวยอปริหานิยธรรมแมแตละอยาง ก็พึงหวัง
ความเจริญไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย จะกลาวไยถึงชาววัชชีผูประกอบดวยอปริหานิยธรรม 
๗ ประการเลา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อน่ึง ชาววัชชีอันพระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตสัตรูเว
เทหีบุตร ไมพึงทําการตอยุทธดวยได เวนเสียจากการเกลี้ยกลอมเวนเสียจากการยุยงใหแตกกัน”๔๗ 
 คํากราบทูลของวัสสการพราหมณ ที่ยกมากลาวขางตน จะเห็นไดวา การที่จะทําลาย
รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมโดยยึดหลักอปริหานิยธรรมในการปกครองลงไดน้ัน มีเพียงการ
เกลี้ยกลอมใหเขาพวก หรือปรองดองกัน หรือยุยงใหแตกความสามัคคีกันในหมูคณะเทาน้ัน แตถา
หากยังคงยึดมั่นในหลักอปริหานิยธรรมอยู ความเสื่อมถอยของความสามัคคีในรัฐก็คงไมมี มีแตความ
เจริญฝายเดียว ซึ่งวิธีการน้ีเองที่วัสสการพราหมณไดใชเปนกลอุบายเพื่อทําลายแควนวัชชีใหลมสลาย
ในที่สุด 
 จากเรื่องราวของแควนวัชชีดังที่กลาวมา จะพบวา สาเหตุที่ทําใหเจาลิจฉวีในแควนวัชชีได
ประสบกับความพายแพในการทําสงครามกับพระเจาอชาตศัตรู มีสาเหตุมาจากการถูกยุยงของวัสสกา
รพราหมณผูปลอมตัวมาเพื่อหวังทําลายความสามัคคีของแควนวัชชี จนสามารถกระทําการไดในที่สุด 
 

 ๒.๓.๒ หลักอปริหานิยธรรมท่ีปรากฏในพระไตรปฎก 
  

 หลักอปริหานิยธรรมที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวใน สารันทสูตรและมหาปรินิพพานสูตร 
แบงออกเปน ๒ สวนใหญ ๆ คือ ราชอปริหานิยธรรม หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม ซึ่งตรัสไวสําหรับ 
กษัตริยแหงแควนวัชชีซึ่งปกครองกันแบบสามัคคีธรรม และภิกขุอปริหานิยธรรม ซึ่งตรัสไวสําหรับ 
ภิกษุ ธรรมสําคัญ ๒ หมวดน้ี พระพุทธเจาตรัสกับเจาลิจฉวีที่สารันทเจดีย ใกลพระนครเวสาลี และ

                                                             
 ๔๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๘/๗- ๘. 
 ๔๗ อง.ฺสตฺตก. (ไทย) ๑ /๒๐/๒๑. 



๔๘ 
 

ตรสัเน่ืองจากทรงปรารภพระดําริของพระเจาอชาตศัตรู กษัตริยผูครองแควนมคธจะทําสงครามกับ
แควนวัชชี ไดทรงสงวัสสการพราหมณมาเฝาพระพุทธเจา ขณะประทับอยูที่ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงรา
ชคฤห เพื่อขอทราบความเห็นของพระพุทธเจาเกี่ยวกับการทําสงคราม กับแควนวัชชี ซึ่งอปริหานิย
ธรรม ๒ สวนน้ี สามารถแยกออกไดดังน้ี  
 ๑. ราชอปริหานิยธรรม เปนธรรมที่พระพุทธเจาแสดงแกเจาลิจฉวี แควนวัชชี เพื่อปองกัน
ความเสื่อมจากความสามัคคีที่มีมานาน จนทําใหบานเมืองมีความเจริญรุงเรืองไมมีแควนใด กลาที่จะ
เขามารุกรานได ซึ่งอปริหานิยธรรมที่พระพุทธเจาแสดงแกเจาลิจฉวีทั้งหลาย ในพระไตรปฎก เรียกวา
“ราชอปริหานิยธรรม” หมายถึง อปริหานิยธรรมสําหรับพระราชาผูปกครองบานเมือง หรือ “วัชชีอป
ริหานิยธรรม” หมายถึง อปริหานิยธรรมสําหรับชาววัชชีที่ปกครองดวยหลักสามัคคีธรรม  
 ๒. อปริหานิยธรรม พระพุทธเจาทรงตรัสไวในสารันทสูตรแกเจาลัจฉวีทั้งหลายแหงแควน
วัชชีซึ่งปกครองกันแบบสามัคคีธรรมและวัสสการสตูรทรงตรัสแกวัสสการ พราหมณอํามาตย ผูใหญใน
มคธรัฐ ดังมีรายละเอียดที่กลาวถึงธรรม ๗ ประการในสารันทสูตร วา “เจาลิจฉวีทั้งหลาย เราจัก
แสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการแกทานทั้งหลายทานทั้งหลายจงฟง จงใส ใจใหดีเราจักกลาว” เจา
ลิจฉวีเหลาน้ันทูลรบัสนองพระด ารัสแลวพระผูมีพระภาคจึงไดตรัสเรือ่งน้ีวา “เจาลิจฉวีทั้งหลาย อปริ
หานิยธรรม ๗ ประการ อะไรบาง คือ  
 ๒.๑) พวกเจาวัชชีพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลยตราบเทาที่พวก
เจาวัชชียังหมั่นประชุมกันเนืองนิตย ประชุมกันมากครั้ง  
 ๒.๒) พวกเจาวัชชีพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลยตราบเทาที่ พวก
เจาวัชชียังพรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม และพรอมเพรียงกันทํากิจที่พวกเจาวัช
ชีพึงทํา  
 ๒.๓) พวกเจาวัชชีพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลยตราบเทาที่พวก
เจาวัชชียังไมบัญญัติสิ่งที่มิไดบัญญัติไว ไมลมลางสิ่งที่บัญญัติไวแลว ถือปฏิบัติมั่นในวัชชี ธรรมที่วางไว
เดิม  
 ๒.๔) พวกเจาวัชชีพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลยตราบเทาที่พวก
เจาวัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจาวัชชีผูมีพระชนมายุมากของชาววัชชี และ สําคัญถอยคํา
ของทานเหลาน้ันวาเปนสิ่งควรรับฟง  
 ๒.๕) พวกเจาวัชชีพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลยตราบเทาที่พวก
เจาวัชชียังไมฉุดคร าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีใหอยูรวมดวย  
 ๒.๖) พวกเจาวัชชีพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลย ตราบเทาที่พวก
เจาวัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดียในแควนวัชชีของชาววัชชีทั้งในเมืองและนอกเมืองและไม
ละเลยการบูชา อันชอบธรรมที่เคยให เคยกระทําตอเจดียเหลาน้ันใหเสื่อมสูญไป  
 ๒.๗) พวกเจาวัชชีพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลยตราบเทาที่พวก
เจาวัชชียังจัดการรักษา คุมครอง ปองกันพระอรหันตทั้งหลายโดยชอบธรรมดวยต้ังใจวา ทําอยางไร 
พระอรหันตที่ยังไมมา พึงมาสูแวนแควนของเรา และทานที่มาแลวพึงอยูอยางผาสุก พวกเจาวัชชีพึง



๔๙ 
 

หวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลย ตราบเทาที่ พวกเจาวัชชียังมีอปริหานิยธรรมทัง้ ๗ 
ประการน้ีอยู และใสใจอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการน้ี อยู”๔๘  
 นอกจากน้ียังมีหลักอปริหานิยธรรมที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวในปฐมสัตตกสูตรมี
รายละเอียดที่ กลาวถึงอปริหานิยธรรมธรรม ๗ ประการ วา  
 สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห ณ ที่น้ัน พระผูมี
พระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง อปริหานิยธรรม ๗ ประการ
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว” ภิกษุเหลาน้ันทูลรับ สนองพระดํารัส
แลว พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสเรื่องน้ีวา “ภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการ อะไรบาง คือ  
 ๑) ภิกษุพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลย ตราบเทาที่ภิกษุยัง หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย ประชุมกันมากครั้ง  
 ๒) ภิกษุพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลย ตราบเทาที่ภิกษุยังพรอม
เพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม และพรอมเพรียงกันทํากิจที่สงฆพึงทํา  
 ๓) ภิกษุพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลย ตราบเทาที่ภิกษุยังไม
บัญญัติสิ่งที่เรามิไดบัญญัติไว ไมลมลางสิ่งที่เราบัญญัติไวแลว ถือปฏิบัติมั่นในสิกขาบทที่บัญญัติไว  
 ๔) ภิกษุพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลย ตราบเทาที่ภิกษุยังสักก 
าระ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุผูเปนเถระ เปนรัตตัญู บวชมานาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปริณายก 
และสําคัญถอยคําของทานเหลาน้ันวาเปนสิ่งควรรับฟง  
 ๕) ภิกษุพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลย ตราบเทาที่ภิกษุยังไมตก
อยูในอํานาจแหงตัณหากอใหเกิดภพใหม ที่เกิดข้ึนแลว  
 ๖) ภิกษุพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลย ตราบเทาที่ภิกษุยังเปนผู
มุงหวังเสนาสนะปา  
 ๗) ภิกษุพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียว ไมมีความเสื่อมเลย ตราบเทาที่ภิกษุต้ังสติมั่น
ไวในภายในวา ทําอยางไร เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผูมีศีลงามที่ยังไมมา ขอใหมา และทานที่มาแลว 
พึงอยูอยางผาสุก ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังไดแตความเจริญอยางเดียวไมมีความเสื่อมเลยตราบเทาที่
ภิกษุยังมีอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการน้ีอยู และใสใจอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการน้ีอยู”๔๙ 
 

 ๒.๓.๓ การประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรม ๗ เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง 
 

 หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเปนหลักธรรมที่มีคุณคาและประโยชนมากมาย ซึ่งมีทั้ง
หลักธรรมที่ใชสําหรับประพฤติปฏิบัติของแตละบุคคล และหลักธรรมที่ใชสําหรับการอยูรวมกันของ
กลุมคนใหสามารถอยูรวมกนัไดอยางปกติสุข โดยเฉพาะหลักอปริหานิยธรรม ซึ่งเปนธรรมสําหรับการ
ปกครองที่จะชวยปองกันความเสื่อม นําไปสูความเจริญรุงเรืองของหมูคณะ องคกร หนวยงานตาง ๆ 
รวมถึงการปกครองระดับประเทศ ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาคนควาหลักอปริหานิยธรรมที่มีใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยแบงเน้ือหาสาระออกเปนดังน้ี 

                                                             
 ๔๘ อง.ฺสตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๑/๓๑-๓๒. 
 ๔๙ อง.ฺสตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๓/๓๗-๓๘. 



๕๐ 
 

 ประการที่ ๑ การประชุมเปนนิตย  หมายถึง ธรรมขอแรกในหลัก “อปริหานิยธรรม ๗” ที่
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดใหไว และดูเหมือนคนทํางานในยุคสมัยน้ีก็นิยมการประชุมกันเปน
นิตย เพราะถามใครก็ติดประชุมกันทั้งน้ัน จนบางวันมีแตประชุมและประชุม ซึ่งวาไปก็ดูทาจะดีเพราะ
ไดมีการพูดคุยกันบอย ๆ งานก็นาจะกาวหนาไปดวยดี๕๐  
 ประการที่ ๒ การพรอมเพียงกันประชุม หมายถึง การประชุม – เลิกประชุม และกระทํา
กิจที่ควรทําโดยพรอมเพยีงกัน เพื่อใหเกิดความยุติธรรมเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของหมูคนที่อยูรวมกัน 
ไมกินแหนงแคลงใจกัน จะทํางานอะไรก็สําเร็จได เชนในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ตองอยู
พรอม ๆ กัน เพื่อทุกคนจะไดยอมรับในสิ่งที่จะทําลงไปดวยความเต็มใจ ซึ่งการพรอมเพียงกันประชุม 
เลิกประชุมโดยพรอมเพียงกันซึ่งเปน ๑ ในหลักการของหลักการการประชุมที่ดี๕๑  
 ประการที่ ๓ การไมบัญญัติ หรือไมลมเลิกขอบัญญัติตามอําเภอใจ หมายถึง การไม
บัญญัติ หรือไมลมเลิก ระเบียบกฎเกณฑตางๆ ขององคกร หรือกฎระเบียบขอบังคับอื่นๆ ตามความ
ตองการของบุคลใดบุคคลหน่ึง หรือตามความตองการของกลุมคนใดกลุมคนหน่ึง หรือตามอิทธิพลใด
อิทธิพลหน่ึง โดยไมคํานึงถึงความถูกตอง และชอบธรรมการไมบัญญัติสิ่งที่ขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และไมเลิกลมกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือสิ่งที่บัญญัติไวแลว เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญ น้ันเปน
กฎหมายแมบทของการปกครองและบริหารประเทศ บานเมืองจะสงบสุขได ทุกคนจะตองไมบัญญัติ
และไมลมเลิก ระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ ขององคกร หรือกฎระเบียบขอบังคับอื่น ๆ ตามความพอใจ
ของตนหรือของกลุมโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง 
 ประการที่ ๔ การเช่ือฟงผูบังคับบัญชา หมายถึง การสงเสริม สนับสนุนและปฏิบัติตาม
ผูบังคับบัญชา ใหบรรลุไปตามวัตถุประสงคและนโยบายขององคกร ปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย ดวยความซื่อสัตยและขยันหมั่นเพียร ใหความเคารพเช่ือฟง ใหเกียรติ และ
ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาในเรื่องที่ เกี่ยวของกับหนาที่ พึงปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุสมผลตระหนักถึงหนาที่และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสูงสุดของหนวยงาน๕๒  
 ประการที่ ๕ เคารพสิทธิสตรี หมายถึง การเปดโอกาสใหสตรมีีสวนรวม ทางการเมืองหรือ
การเขาไปมีบทบาทในตําแหนงสาคัญของภาคราชการและเอกชน ผูหญิงควร ไดตําแหนงโดยมีสัดสวน
ที่เทียบกับผูชาย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บุคคลยอมเสมอ

                                                             
 ๕๐ ชัยวัฒน ถิระพันธุ และ ปาริชาต สถาปตานนท, การประชุมอยางสรางสรรค, (กรุงเทพมหานคร : 
ม.ป.ท., ๒๕๔๗), หนา ๔. 
 ๕๑ ปรมะ สตะเวทิน, หลักนิเทศศาสตร, พิมพครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, ๒๕๓๘), หนา 
๑๐-๑๑.  
 ๕๒ ทศพร ศิริสัมพันธ, คูมือเทคนิควิธีการสงเสริมประสิทธิภาพในหนวยราชการ, (กรุงเทพมหานคร : 
ศูนยปฏิบัติการโครงการสงเสริมประสิทธิภาพในสวนราชการ สํานักงาน ก.พ.พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๓๕), หนา ๖. 



๕๑ 
 

กันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา เทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
ตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ๕๓  
 ประการที่ ๖ สงเสริม และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม หมายถึง วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทองถ่ินน้ันมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตมาชวยปลูกฝงจิตสา
นึกใหคนรักทองถ่ินรักแผนดินของตนเอง วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ ชาวไทยน้ันมีมากหลาย
อาจแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ความเช่ือถือศรัทธาของประชาชน กลาวโดยสรุปเน้ือหาสาระการ
แสดงของทุกภาคจะสะทอนใหเห็นถึงชีวิตความเปนอยูที่เปนจริง ของคนในสังคม ในทองถ่ินของ
ตนเองแทรกมุขตลกบางเพื่อสรางอารมณ สรางคามสุข สนุกสนานใหกับผูฟงผูชม วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของชาวไทยน้ันเปนมรดกอันมีคา สมควรชวยกันสงเสริมรักษาตอรวมใจกนัสงเสรมิและรักษา
อนุรักษคุณคาของความเปนไทยให มั่นคงยืนยงตลอดไป 
 ประการที่ ๗ การอารักขา คุมครอง ปกปอง อันชอบธรรม หมายถึง การคุมครองการ
ปกปอง และการดารงรักษา พระพุทธศาสนาใหคงอยูตลอดไปโดย การทํานุบํารุง พระพุทธศาสนา
ดวยการถวายปจจัยสี่ ดวยการสนับสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ดวยการปลูกฝงจิตสานึก
การมีสวนรวมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา การสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชหลักอปหารยิธรรมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ดังน้ี  
 ๑) การประชุมเปนนิตย หมายถึง การประชุม การปรึกษาหารือ การพูดคุย การ
ประสานงานกันอยูเปนประจําเพื่อแกไขปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหวางผูนํา
ทางการเมืองทองถ่ินกับประชาชนในพื้นที่อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  
 ๒) การพรอมเพียงกันประชุม หมายถึง การประชุม – เลิกประชุม และทํากิจกรรมที่ควร
ทําโดยพรอมเพียงกัน การลงมติเห็นชอบรวมกัน เนนการมีสวนรวมภายในองคกรและประชาชนใน
พื้นที่ เพื่อทําใหเกิดความสามัคคีภายในองคกรและเขตหมูบานของเทศบาลตําบล  
 ๓) การไมบัญญัติ หรือไมลมเลิกขอบัญญัติตามอําเภอใจ หมายถึง การไมบัญญัติหรือไม
ลมเลิก ระเบียบกฎเกณฑตางๆ ของเทศบาล หรือกฎระเบียบขอบังคับอื่นๆ ตามความตองการของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือตามความตองการของกลุมคนใดกลุมคนหน่ึง หรือตามอิทธิพลใดอิทธิพลหน่ึง 
โดยไมคํานึงถึงความถูกตอง และชอบธรรม  
 ๔) การเช่ือฟงผูบังคับบัญชา หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งผูบังคับบัญชาและผูนํา
ชุมชน เพื่อใหบรรลุไปตามวัตถุประสงคขององคกรและชุมชน และนโยบายขององคกรและชุมชน 
เพื่อใหบรรลุพันธกิจขององคกรและชุมชน และเพื่อใหบรรลุภารกิจที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมายให 
ดวยความซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร ความเคารพ เช่ือฟง และใหเกียรติผูบังคับบัญชา  
 ๕) การใหเกียรติ และคุมครองสิทธิสตรี หมายถึง การเปดโอกาสใหสตรีมีสวนรวมและ
บริหารภายในองคกรและชุมชนเทศบาลใหมากข้ึน โดยมีบทบาทหนาที่ในตําแหนงตางๆ ขององคกร 
ในสัดสวนที่ทัดเทียมกับผูชาย และไดรับความคุมครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย  
                                                             
 ๕๓ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน, สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน, [ออนไลน], แหลงที่มา:  
www.pda.or.th  (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓) 



๕๒ 
 

 ๖) การสงเสริม และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม หมายถึง การสงเสริม และรักษา
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถ่ินที่มีความสําคัญ การปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนรักทองถ่ิน
ของตนเอง การสนับสนุนความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในทองถ่ินน้ันๆ ที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ๗) การอารักขา คุมครอง ปกปอง อันชอบธรรม หมายถึง การคุมครอง การปกปอง และ
การดํารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมและความเช่ือในพระพุทธศาสนาใหคงอยูตลอดไปโดย การทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา ดวยการถวายปจจัยสี่ การปลูกฝงจิตสํานึกการมีสวนรวมกิจกรรมในทาง
พระพุทธศาสนา การสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ังน้ีมีปรากฎในรัฐธรรมนูญทุกฉบับโดยเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญตองการใหประชาชนไดมสีวนรวมในระบบการเมืองการปกครองใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
ดังน้ัน รัฐธรรมนูญจึงไดระบุถึงกลไกการเขามาบริหารประเทศของผูที่ไดรับเลือกต้ังผานการเลือกต้ัง 
ผูวิจัยจะไดนําเสนอดังน้ี 
 การเลือกต้ังเปนกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองการปกครองของประชาชนน่ัน
คือ เปนแนวทางในการไดมาซึ่งผูปกครองประเทศน่ันเอง ในระบอบประชาธิปไตย การเลือกต้ังถือวา
เปนหัวใจสําคัญ เพราะเปนการสรรหาตัวแทนเขาไปทําหนาที่แทนประชาชน ซึ่ งเรียกวา 
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) เพราะเหตุผลวาประชาชนทุกคนไม
สามารถที่จะเขาไปทําหนาทีใ่นสภาไดทุกคน เพราะมีเปนจํานวนมาก แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ังสรปุ
ไดดังน้ี๕๔ 
 

 ๒.๔.๑ ความสําคัญของการเลือกต้ัง 
 

 ๑. เปนการเลือกผูนําหรือผูปกครองประเทศ 
 ๒. การเลือกต้ัง เปนหามลอทางการเมือง กลาวคือ หากผูปกครองที่เลือกข้ึนมาปกครอง
ประเทศไปในทางที่ไมถูกตอง ก็ใชการเลือกต้ังเปนตัวตัดสินไมใหผูปกครองคนน้ันเขามาอีกในการ
เลือกต้ังครั้งตอไป ทําใหตองมีการกําหนดระยะเวลาในการบริหารประเทศ เชน ๔ ป เลือกต้ัง ๑ ครั้ง 
เปนตน 
 ๓. การเลือกต้ัง เปนกลไกในการเช่ือมโยงระหวางความตองการของประชาชนกับรัฐบาล 
น่ันคือผูที่ลงเลือกต้ังจะตองนําเอาความตองการของประชาชนมากําหนดเปนนโยบาย 
 ๔. การเลือกต้ัง เปนตัวสรางความชอบธรรมในทางการเมืองใหกบัผูปกครองเพราะรัฐบาล
ที่ผานการเลือกต้ังจะมาจากความยินยอมของคนสวนใหญ 
 
 

                                                             
 ๕๔ ชลธิชา ณ เชียงใหม, แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง, (กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนปรินสรอยแยลส
วิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๖๘. 



๕๓ 
 

 ๒.๔.๒ ประเภทของการเลือกต้ัง 
 

 ๑. การเลือกต้ังทั่วไป (General Election) เปนการเลือกต้ังใหญทั่วประเทศ เชน การ
เลือกต้ังเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 ๒. การเลือกต้ังซอม (By-Election) กรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
ตาย ลาออก หรือขาดคุณสมบัติจนเปนเหตุใหตองออกจากตําแหนง 
 ๓. การเลือกต้ังซ้ํา (Re-Election) จะทําในกรณีการเลือกต้ังครั้งแรกไมบริสุทธ์ิยุติธรรม 
หรือเกิดปญหาในการเลือกต้ัว 
 

 ๒.๔.๓ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการเลือกต้ัง 
   

 ๑. ประชาชนจะไดผูแทนซึ่งเปนตัวแทนของคนสวนใหญ 
 ๒. ไดรับการเลือกต้ังที่บริบูรณ 
 ๓. การเลือกต้ังชวยสงเสริมใหคนดีมีความรูเขามาสูการเมือง ซึ่งจะข้ึนอยูกับประชาชนวา
เลือกคนดีจริงๆ เขามาหรือไม 
 ๔. การเลือกต้ังชวยสงเสริมระบอบประชาธิปไตย 
 ๕. การไปเลือกต้ังเปนการทําหนาที่ของพลเมืองดี 
 ๖. การเลือกต้ังชวยลดความขัดแยง เชน ถาเกิดปญหาในการบริหารประเทศมีความ
ขัดแยงในพรรครัฐบาล ก็จะใชวิธีการยุบสภาเพื่อเลือกต้ังใหม 
 ๗. การเลือกต้ังชวยสรางบูรณาการทางการเมือง 
 ๘. การเลือกต้ังทําใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งเปนการมีสวนรวมทางการเมือง
ที่สําคัญมาก 
 ๙. การเลือกต้ังนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงผูนําอยางสันติ 
 

 ๒.๔.๔ ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกต้ัง 
 

 ๑. การศึกษา ถือวาเปนตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการเลือกต้ังมากอยางหน่ึง จากการศึกษา
การเลือกต้ังในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา คนที่มีการศึกษาสูงจะไปเลือกต้ังมากกวาคนที่มี
การศึกษาตํ่าหรือไมไดรับการศึกษา การศึกษาข้ันตํ่าในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ Hi-School สวน
ประเทศไทยปจจุบันยังไมถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ คือ การศึกษายังอยูในภาคบังคับอยู ประชาชน
เหลาน้ียังแยกไมออกวานโยบายพรรคคืออะไร มีอุดมการณอยางไร เมื่อมีคนนําผลประโยชนมาใหก็
จะรับทันที 
 ๒. เศรษฐกิจ เปนเรื่องของรายไดของประชาชน เปนเรื่องปากทองปจจุบัน รายไดตอหัว
ของประชากรในประเทศไทยยังตํ่ามาก ถือวาอยูในข้ันยากจน เห็นไดวามีการสํารวจราษฎรจํานวน 
๘๐๐ ครัวเรือน ที่จังหวัดสุรินทร พบวา ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยวันละ ๔ บาท หรือปละ ๑,๔๔๐ บาท 
ซึ่งถือวาตํ่ามากๆ ไมเพียงพอตอการครองชีพในปจจบุัน ดังน้ันเมื่อประชาชนทองกิ่วไมมีจะกิน ถามีคน
นําสิ่งของ นําเงินมาใหก็จะตองรับเพื่อความอยูรอด ไมสนใจวาบุคคลที่ใหอยูพรรคไหน มีอุดมการณ
อยางไร จะพัฒนาไปในทิศทางใด เศรษฐกิจจึงมีผลตอการเลือกต้ังอยางมาก ปากทองของประชาชน
จะตองมากอนการเมือง ดวยเหตุน้ีจึงมีการซื้อเสียงในการเลือกต้ังครั้งตอไปแนนอน 



๕๔ 
 

 ๓. สังคมของประเทศไทยจะเปนสังคมแบบหลวมๆ ไมผิดระเบียบกฎเกณฑ ไมมีการฝก 
คนไทยเปนคนเอาอยางไรก็ไดงายๆ ไมเรื่องมาก จากการศึกษาพบวา 
  ๑) สังคมไทยเปนระบบอุปถัมภ คนไทยยังชอบการแตงต้ังอยู ชอบพรรคพวก
กัน เคยฝากอะไรกันไว เคยทําให ยังรักพี่รักนอง รักเจานายรักลูกนอง เพื่อนที่ทํางาน ดังน้ันถามีการ
ฝากวาใหเลือกหนอยนะคนน้ีเพื่อนกัน ก็ถือวาชวยๆกัน การซื้อเสียงจึงเกิดข้ึน 
  ๒) สังคมไทย เปนระบบเครือญาติ เปนระบบครอบครัวใหญ ยังมีสายใยความ
ผูกพัน มีปูยา ตายาย ลูกปานาอา ยังเกรงใจฝากคนน้ันคนน้ีมา เปนตน 
  ๓) สังคมไทยเปนระบบอาวุโส มีระบบผูบังคับบัญชา ฝากมาก็เลือกๆตามผู
อาวุโสโดยไมคิดถึงเรื่องการเมือง 
  ๔) สังคมไทยเปนระบบสะสมมรดก คือ ชอบการสะสมมรดกไวใหลูกหลาน 
ทําเพื่อใหไดเงินมามากๆ วิธีการไดมาอยางแรกคือตองมีอํานาจทางการเมือง เพราะมีชองทางในการ
หาเงินไดมาก คือ การทุจริต โดยการพยายามซื้อเสียงเพื่อจะไดเปนรัฐมนตรี 
 ๔. คานิยม คานิยมของคนไทยจะมีความชอบอยูมาก เชน 
  ๑) คานิยมชอบคนมีบารมีมีอิทธิพล ร่ํารวย โดยมิไดสนใจวาเขามีนโยบาย
พรรควาอยางไร แตชอบคนน้ีแหละจึงเลือกเพราะเขามบีารมี สวนเลือกแลวเขาจะไปทาํอะไรบางไมได
คิด 
  ๒) คานิยมชอบคนใจนักเลง พูดจริงทําจริง คําไหนคําน้ัน แตไมใชทําเพื่อ
ประชาชนของชาติ แตเปนประโยชนสวนตัว คนไทยชอบเพราะใจนักเลงดี คนตรง แตไมไดพิจารณา
วาเขาอยูพรรคไหน มีนโยบายอยางไรเลือกเขาเพราะชอบปจจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
  ๓) ชอบคนใจกวาง ใจใหญ ทําบุญมาก ๆ บริจาคมาก ๆ ไปจัดเสียง โดยมิ
ตองใหใครออกคาใชจายชวย เอาภาพยนตรมาฉาย เอามวย เอาหมอลํามาใหดูฟรี นักการเมืองลงทุน
ไปก็ตองหาคืน 
  ๔) ชอบของฟรี คนไทยจะชอบมากของฟรี อะไรก็ไดขอใหไดมาฟรี ๆ ชอบ 
เชน เขาจัดโตะจีน จัดใหกินฟรี จัดมโหรสพใหดูฟรี ชอบก็เลือกเขาโดยไมสนใจเลยวาเขาจะทําอะไรได
บาง เขามีอุดมการณหรือนโยบายหรือไม จะชวยเศรษฐกิจชาติไดอยางไร 
  ๕) ชอบคนที่ดีเดน มีช่ือเสียง ถาดังมีช่ือเสียงลงสมัครรับเลือกต้ังคนไทยจะ
ชอบเลือก โดยไมสนใจวาเขาลงเพราะมีอุดมการณทางการเมือง มีนโยบายหรือไม 
 ๕. ชอบลืมงาย คนไทยจะเปนคนที่ลืมอะไรงาย ๆ ไมคอยจําวาในอดีตที่ผานมาไดทําอะไร
ผิดไปบาง เวลาผานไปเพียงไมกี่วันก็จะลืม คนที่เขาสมัครใหมก็จะเลือกอีกจนลืมไปวาเขาเคยสราง
ผลงานหรือไม จําไดแตวาเคยเลือก 
 ๖. เช่ือเรื่องบาปบุญคุณโทษ คนไทยจะเปนคนที่เช่ือบาปบุญคุณโทษเมื่อไดรับเงินรับ
สิ่งของเขามาแลว ก็จะตองเลือกเขาเพราะจะบาป โดยไมสนวาเขาไดรับเลือกต้ังแลวเขาจะไปทํา
อะไรบาง 
 ๗. ชอบเช่ือเรื่องโชคลาง ผีสางเทวดา ดูดวงแลวคนน้ีไดรับเลือกต้ังก็ไดรับเรื่องการดูดวง 
เช่ือผีบอก 
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 ๘. ชอบคนบริจาคมาก ถาบริจาคมาก ๆ ก็ชอบ เขาบริจาคเงินสรางวัด สรางถนนให
จะตองเลือก ๆ เพราะเขาทําให ไมสนใจวาเขาเลนการเมืองเพราะมีนโยบายวาอะไร 
 ๙. ชอบใหอภัย ถานักการเมืองทําผิดมาในอดีตเขาออกมาขอโทษ ก็ใหอภัยใหเลน
การเมืองตอได เลือกเขาอีก และถาทําผิดอีกก็ขอโทษและใหอภัยอีกเรื่อย ๆ 
 ๑๐. ชอบการเอื้อเฟอเผื่อแผ นิสัยคนไทยแตโบราณมาแขกมาบานใหตอนรับ ย่ิงเขามีของ
มาฝากดวยย่ิงตอนรับ มาขอคะแนนถึงประตูบาน นําของมาฝากดวยจะตองเลือกเขา 
 ๑๑. ไมคอยมีจริยธรรม คนไทยไมยึดติดกับระเบียบแบบแผน การเมืองไมมีจริยธรรมทาง
การเมือง 
 ๑๒. ถืออาวุโส ตองเช่ือผูใหญ ดังน้ันเมื่อผูใหญบอกใหเลือกใครก็เลือกผูบังคับบัญชาให
เลือกใครก็เลือก โดยไมสนใจวามีอุดมการณเมืองหรือไม 
 ๑๓. คนไทยมคีวามกตัญู เชน เคยฝากเขาใหเอาลูกเขาโรงเรียนฝากลูกใหทํางาน หรือ
ชวยเหลือเขาโดยยืมเงินเขา จึงตองเลือกเขา เปนตน 
  

 ๒.๔.๕ การเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  

 การเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีภาพรวมเปน
ดังน้ี๕๕ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๖๐ ไดกําหนดหลักเกณฑการเขาสูอํานาจทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้ง
แบบแบงเขตเลือกต้ังและจากบัญชีรายช่ือเอาไวอยางชัดเจน โดยไดกําหนดรูปแบบการเลือกต้ังระบบ
ใหมหรือที่เรียกกันสั้น ๆ วา “แบบจัดสรรปนสวนผสม” ตามแบบอยางของประเทศเยอรมนี ซึ่ง
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดนํามาใชเปนหลักคิดในการวางระบบเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในครั้งน้ี ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากวิกฤตการณความขัดแยงระหวางพรรคการเมืองที่ตองการเอาชนะ
การเลือกต้ังจนเกิดปญหา เกิดความวุนวายข้ึนในประเทศ ดังน้ัน เพื่อลดความรุนแรงในการแขงขัน
การเขาสูอํานาจจึงตองใชระบบการเลือกต้ังที่ดีที่สามารถทําใหมีการกระจายหรือมีตัวแทนครอบคลุม
อยางทั่วถึงในกลุมผลประโยชน ในทุกสาขาอาชีพ ไดเขามามีที่น่ังในสภา โดยเปรียบเทียบระบบการ
เลือกต้ัง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่เปนระบบ “วันแมนวันโหวต” 
คนชนะในเขตเลือกต้ังหน่ึงอาจชนะกันเพียงแคคะแนนเดียว ซึ่งเปนจุดออนของระบบ เพราะนํา
คะแนนมาตัดสินผลชนะเพียงอยางเดียวไมใชเสียงสวนใหญหรือเสียงขางมาก ตัวอยางเชน ในเขตหน่ึง
มีการแขงกัน ๔ คน ผูที่ชนะไดรอยละ ๔๐ ของคะแนน ขณะที่อีก ๓ คนรวมกันไดรอยละ ๖๐ 
ลักษณะเชนน้ีจะกลาวไดอยางไรวา คนชนะมาจากเสียงสวนใหญ ที่สําคัญ คือ คะแนนรอยละ ๖๐ น้ัน
ถูกทิ้งไปไมไดนํามาคํานวณแตอยางใดเทากับวาคะแนนเสียงของคนกลุมน้ีไมมีความหมายใด ๆ ย่ิงไป
กวาน้ัน คะแนนนิยมของผูสมัครบางคนบางพรรคมีลักษณะของการผูกขาด ตรึงฐานเสียงดวยวิธีการ
ตาง ๆ ประชาชนที่คิดตางจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตน้ันแทบจะไมมีโอกาสมีผูแทนของ
ตนเองได เพราะระบบการเลือกต้ังชนะกันเพียงแคคะแนนเดียว 

                                                             
 ๕๕ ชงคชาญ สุวรรณมณี, การเลือกตั้งคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐, [ออนไลน], แหลงที่มา: http//www.parliament.go.th/libraly [๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 
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 ระบบการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนการ
กําหนดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกเปน ๒ แบบ คือ แบบแบงเขตเลือกต้ัง และแบบ
บัญชีรายช่ือเพราะเช่ือวาที่มาของสมาชิกทั้ง 2 แบบน้ีจะมาเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยแบบแบงเขต
เลือกต้ัง จะเลือกคนดีในเขตเลือกต้ังน้ัน แตอาจจะไมรอบรูในทุก ๆ ดาน ดวยเหตุน้ีประเทศเยอรมนี 
จึงไดคิดวิธีหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือข้ึนมาเพื่อปดจุดออนดังกลาว โดยเปดโอกาส
ใหพรรคการเมืองคัดเลือกผูที่มีความรอบรู มีความสามารถมาชวยกันคิดนโยบายและบริหารงานได
เปนอยางดีในการเลือกต้ัง ซึ่งการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเปดกวางข้ึนไมจํากัดเฉพาะพื้นที่
เขตใดเขตหน่ึงเทาน้ัน แตเมื่อนํากฎหมายเลือกต้ังมาใชจรงิกไ็ดเปดโอกาสใหพรรคการเมืองสามารถสง
ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือลงแขงขันไดโดยไมจําเปนตองสง
ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง ซึ่งผิดหลักการที่ตองการให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังเปนตัวยืน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี
ราย ช่ือเปนเพียงตัวเ ติม เต็ม  ตลอดทั้ งมีการ นับคะแนนที่ ซ้ํ าซอน  กลาวคือ คะแนนของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังที่ไดรับมีการนับแลวของคนที่ชนะในเขตเลือกต้ังน้ัน ยัง
นํากลับมานับเพื่อใหไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ืออีกครั้ง ดังน้ัน พรรคที่ชนะไดที่น่ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังหลายเขตอยูแลว ยังไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายช่ือมากตามไปดวย ดวยเหตุดังกลาวคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจึงไดคิดนําระบบการ
เลือกต้ังรูปแบบใหมมาบรรจุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คือ “แบบ
จัดสรรปนสวนผสม” น่ันเอง รายเอียดของการเลือกต้ังแบบใหมเปนดังน้ีคือ 
 ๑. การเลือกต้ังแบบจัดสรรปนสวนผสม, หลักการคือ ทําอยางไรที่จะใหทุกคะแนนของผู
ที่มาลงคะแนนเลือกต้ังถูกนําไปนับเพื่อใหไดที่น่ังของการจัดสรรปนสวนอยางเปนธรรม และเปลี่ยน
สภาพการเมืองจากการแขงดีแขงเดนใหหันมาปรึกษาหารือรวมพูดคุยกันเพื่อชาติบานเมือง หลักการ
ใหมของ “แบบจัดสรรปนสวนผสม” ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คือ 
กําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๕๐๐ คน แบงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบง
เขตเลือกต้ัง ๓๕๐ คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ ๑๕๐ คน ใชบัตรเลือกต้ังแบบ
แบงเขตเลือกต้ัง ๑ ใบ เมื่อประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบ ๓๕๐ เขตแลว ใน
การคํานวณหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของแตละพรรคการเมือง ใหคํานวณตาม
วิธีการ ดังตอไปน้ี 
 ๑. นําคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่สงผูสมัครแบบบัญชีรายช่ือไดรับ
จากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังหารดวยหารอยอันเปนจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภา
ผูแทนราษฎร  
 ๒. นําผลลัพธตาม ๑ ไปหารจํานวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแตละพรรค
ที่รับการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังทุกเขต จํานวนที่ไดรับถือเปนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่
พรรคการเมืองน้ันจะพึงมีไดเบื้องตน   
 ๓. นําจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีไดตาม (๒) ลบดวยจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังทั้งหมดที่พรรคการเมืองน้ันไดรับเลือกต้ังในทุกเขต
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เลือกต้ัง ผลลัพธคือจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือที่พรรคการเมืองน้ันจะไดรับ
เบื้องตน   
 การพิจารณาคํานวณจํานวนที่น่ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง หากพรรค 
ก. ชนะเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังได ๒๐๐ เขต  และถาคํานวณจากคะแนนความนิยมทั่วประเทศ
ของพรรค ก. คํานวณไดที่น่ังของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ๒๕๐ ที่น่ังในสภา ดังน้ัน พรรค ก. 
ก็จะไดที่น่ังของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือเพิ่มเขาไปใหไดตามสิทธิที่พรรคควรได และ 
การพิจารณาคํานวณจํานวนที่น่ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 
นับวาเปนการเปดโอกาสใหพรรคเล็กไดมีที่น่ังมากข้ึนตามแบบจัดสรรปนสวนผสมดังกลาว 
 ๒.ท่ีมาของบัตรใบเดียว, การใชบัตรเลือกต้ังใบเดียวน้ัน เปนวิธีการที่ทําใหนับคะแนนได
งาย ในบัตรเลือกต้ังจะมเีพียงช่ือพรรคและตัวผูสมคัรในเขตเลือกต้ังน้ัน ซึ่งกฎหมายเดิมกําหนดใหตอง
มีบัตร ๒ ใบ เพราะกฎหมายเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขียนใหพรรคการเมืองสามารถสง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือไดโดยไมตองสงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกต้ัง ทําใหตองมีบัตร ๒ ใบ แตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันกําหนดวาจะสงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
บัญชีรายช่ือได ตองสงผูสมัครรับเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังดวย จึงใชบัตร
เลือกต้ังเพียงใบเดียว เพราะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือไมตองเลือกเน่ืองจากมีลําดับ
รายช่ืออยูในบัญชีแลว ซึ่งจะไดกี่ที่น่ังน้ันข้ึนอยูกับเสียงสวนใหญของประชาชน ที่ไดไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
โดยจะนับทุกคะแนนเสียงและไมทําใหทุกคะแนนเสียงสูญเปลาอยางที่ผานมา 
 ๓. ความคิดเห็นตอระบบการเลือกต้ังแบบจัดสรรปนสวนผสม 
 มีชัย ฤชุพันธุ๕๖ ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ กลาวถึงขอดีของระบบเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร “แบบจัดสรรปนสวนผสม” โดยสรุปวา นอกจากจะไมทําใหคะแนนของ
ประชาชนสูญไปโดยเปลาประโยชน ระบบเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบน้ียังเหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทย และจะทําใหทุกพรรคคัดเลือกคนที่ดีที่สุดมาเปนผูสมัครสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร โดยไดอธิบายประโยชนของระบบเลือกต้ังแบบจัดสรรปนสวนผสมไว ดังน้ี 
 ๑. เคารพเสียงของประชาชนทุกคะแนนจะไมสูญเปลา 
 ๒. ไมคํานึงถึงประโยชนของพรรคการเมืองใด แตมุงใหคะแนนของประชาชนมีนํ้าหนักใน
การออกเสียงเลือกต้ังมากที่สุด 
 ๓. เปนการสรางความปรองดอง คือ ใหคะแนนเฉลี่ยกับทุกพรรคตามความเหมาะสม 
 ๔. สรางระบบเลือกต้ังที่เหมาะสมกับบริบทสงัคมไทย เลือกปรับใชในสวนที่เปนประโยชน 
 ๕. แกไขปญหาการจัดสรรงบประมาณ ที่อิงเฉพาะพื้นที่ฐานเสียงของพรรคตน 
 ๖. พรรคจะคัดเลือกคนดีลงสมัครรับเลือกต้ัง  เพื่อหวังคะแนนไปคํานวณเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรบัญชีรายช่ือ 
 ๗. คํานึงถึงคะแนนเสียงของประชาชน ที่ถูกทิ้งไปอยางไมเปนธรรม 

                                                             
 ๕๖ มีชัย ฤชุพันธุ, ๗ ขอดี ระบบเลือกตั้งใหม พรอมแกหากมีจุดออน, (กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพ
ธุรกิจ, ๒๕๕๘), หนา ๒๓. 



๕๘ 
 

 สําหรับการเลอืกต้ังที่จะเกดิข้ึนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั เปนการใชระบบการ
เลือกต้ังรูปแบบใหมทีใ่ชบัตรเลือกต้ังใบเดียวในการเลือกทั้งคนทั้งพรรค ทําใหเกิดขอเปรียบเทียบจาก
มุมมองของนักวิชาการดานการเมือง ตอระบบการเลือกต้ังดังกลาว ดังน้ี 
 ขอเสนอระบบเลือกต้ังดังกลาวหากนับกรณีในประเทศไทยอาจทําใหพรรคเพื่อไทยและ
พรรคประชาธิปตยเกิดความเสียเปรียบ แตดูแลวเพื่อไทยจะเสียเปรียบมากกวา เพราะที่ผานมาทั้ง
การเลือกต้ังป ๒๕๕๐ หรือ ๒๕๕๔ จะพบวาเพื่อไทยมีสถิติชนะการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในระบบแบงเขตเลือกต้ังมากกวา สวนระบบบัญชีรายช่ือจะเห็นผลตางไมคอยมากเทาไร๕๗ 
 สําหรับระบบการเลือกต้ังแบบจัดสรรปนสวนผสม ที่ใหเอาคะแนนผูแพแบบแบงเขต
เลือกต้ังมาคํานวณเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายช่ือน้ัน โดยปกติคงตองดูวัตถุประสงค
ของการมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งทั่วไปสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง นอกจากมี
หนาที่ทํางานดานนิติบัญญัติ ตรวจสอบฝายบริหารแลวที่สําคัญ คือ การเปนตัวแทนประชาชนในการ
แกปญหาความเดือดรอน ทั้งน้ีเพราะวาการกระจายอํานาจในประเทศไทยยังไมสมบูรณ  สวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือน้ันมีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหผูเช่ียวชาญดานเทคนิคตาง 
ๆ และเปนพื้นที่สํ าหรับคนที่ ไม เ ช่ียวชาญในการหาเสียง  จะเห็นไดว า วัตถุประสงคของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังและแบบบัญชีรายช่ือน้ันแตกตางกัน ขอดีของระบบ
ดังกลาวอาจทําใหเสียงขางนอยไมถูกทิ้ง แตเปนการทําลายหลักเสียงขางมาก และบิดเบือนผลการ
เลือกต้ังได ซึ่งการใหความสําคัญกับเสียงขางนอยยังมีกลไกที่หลากหลาย เชน การใชกลไกรัฐสภา 
การเพิ่มอํานาจใหฝายคาน เพิ่มอํานาจกรรมาธิการในการตรวจสอบ ซึ่งทั้งหมดเปนกลไกที่ทําได๕๘ 
 โจทยของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญตอการกําหนดรูปแบบการเลือกต้ัง เริ่มจากความ
ตองการจะทําใหทุกคะแนนไมสูญเปลา เราอาจมองแบบน้ันก็ได เพราะคะแนนของผูไมไดรับเลือกต้ัง
จากแตละเขตเลือกต้ังจะกระจายนําไปใชคิดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ แต
เหตุผลดังกลาวจะนํามาเปนสาระสําคัญไมได เพราะหลักของการเลือกต้ังอยูที่คะแนนการเลือกต้ัง
จะตองสะทอนเจตนารมณของประชาชนอยางแทจริง และสําหรับโจทยที่ระบุวา เพื่อเปนการชวย
พรรคเล็ก พบวาไมจริง เพราะการจะไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ พรรคการเมืองตอง
สงผูสมัครครบทุกเขตเลือกต้ัง เพื่อจะไดมีคะแนนที่แพนํามาคิดปนสวน แตจากขอเท็จจริง มีเพียง ๒ 
พรรคใหญ อยางประชาธิปตยและเพื่อไทยเทาน้ันที่สงครบทุกเขตได สวนพรรคขนาดกลางอยางชาติ
ไทยพัฒนาหรือภูมิใจไทย ก็ยังสงไมครบ สวนพรรคเล็กแนนอนวาไมมีศักยภาพพอที่จะสงครบทุกเขต
ได ดังน้ัน พรรคเล็กแทบจะไมมีคะแนนบัญชีรายช่ือ๕๙ 

                                                             
 ๕๗ โคทม อารียา, ขอดี-ขอเสียระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว , [ออนไลน], แหลงที่มา: http// 
www.khoasod.com/parliament (๑๑ เมษายน ๒๕๖๓). 
 ๕๘ ยุทธพร อิสรชัย, ขอดี-ขอเสียระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว, [ออนไลน], แหลงที่มา: http// 
www.khoasod.com/parliament (๑๑ เมษายน ๒๕๖๓).  
 ๕๙ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี, ขอดี-ขอเสียระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว, [ออนไลน], แหลงที่มา: http// 
www.khoasod.com/parliament (๑๑ เมษายน ๒๕๖๓). 



๕๙ 
 

 นอกจากน้ีนักวิชาการบางทานไดสรุปขอเสียของการเลือกต้ังแบบกาบัตรใบเดียวไว ๑๐ 
ประการ ดังน้ี๖๐ 
 ๑. ไมเปนธรรมตอประชาชน เพราะในขณะที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมี ๒ ประเภท แต
กลับใหประชาชนมีสิทธิเลือกไดเพียงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังเทาน้ัน ซึ่งเทากับ
เปนการบิดเบือนเจตนารมณในการไปใชสิทธิเลือกต้ังของประชาชน พูดงาย ๆ คือ มัดมือชกน่ันเอง 
 ๒. เปนการรอนสิทธิหรือบังคับจิตใจของประชาชนมิให “เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่
ชอบ” จึงทําใหประชาชนมีสภาพเหมือนถูก “ขโมย” สิทธิที่จะลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 
 ๓. ทําใหพรรคที่ไดรับเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังมีจํานวนมาก
เทาไรโอกาสที่จะไดที่น่ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือก็ลดนอยลงเทาน้ัน ซึ่งสวนทางกับ
ความเปนจริง 
 ๔. ทําใหเปนการยากที่พรรคใดพรรคหน่ึงจะครองเสียงขางมากอยางเด็ดขาดในสภาที่จะ
เปนแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได 
 ๕. ทําใหพรรคการเมืองที่มีที่น่ังมากที่สุดในสภาอาจถูกผลักใหเปนฝายคาน โดยพรรค
อันดับสองและพรรคที่เหลือทั้งหมดจับมือกัน ซึ่งขัดแยงกับหลักการปกครองโดยเสียงขางมาก
“Majority rule” 
 ๖. เปดชองใหมีนายกรัฐมนตรีคนนอกและรฐับาลผสม ที่พรรคอันดับหน่ึงไมไดเปนรัฐบาล
ซึ่งกระทบตอภาพลักษณและไมไดรับการยอมรับจากประชาคมโลก ตลอดจนความไมเช่ือมั่นใน
เสถียรภาพของรัฐบาล 
 ๗. ทําใหเกิดรัฐบาลผสมที่ออนแอและตกอยูในวังวนของการแยงชิง กดดัน ตอรอง
ตําแหนง และผลประโยชนจนผูนํารัฐบาลทนตอแรงเสียดทานไมไหว ทั้งน้ี ไมวาจะเปนนายกรัฐมนตรี
คนนอก หรือนายกรัฐมนตรีที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ย่ิงถาเปนนายกรัฐมนตรีคนนอกย่ิงจะโดน
กดดันอยางหนักจากพรรครวมรัฐบาล 
 ๘. ทําใหพรรคการเมืองออนแอและแตกแยกจากปจจัยที่นอกจากจะตองเสนอช่ือ
นายกรัฐมนตรีไดถึง ๓ คน และแยงกันอยูในบัญชีรายช่ือลําดับตน ๆ แลว ยังทําใหขาดแรงจูงใจและ
เกี่ยงงอนกันหาคะแนนนิยมใหกับผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังของพรรคอีก
ดวย 
 ๙. ขัดแยงกับการโฆษณาชวนเช่ือของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญที่วา รางรัฐธรรมนูญ
ฉบับน้ีสงเสริมใหคนดีเขาสูสภา เพราะโอกาสของคนดีที่จะเขาสูสภาโดยผานทางบัญชีรายช่ือแทบจะ
เปนศูนย 
 ๑๐. เปดชองใหพรรคขนาดกลางเน้ือหอมจนบรรดานายทุนแยงกันประมูลซื้อพรรค และ
เปนนายทุนใหผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคเอาเงินไปซื้อเสียง 
 

                                                             
 ๖๐ คณิน บุญสุวรรณ, ระบบการเลือกตั้งแบบใหม: แบบจัดสรรปนสวนผสม, [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2559/mar2559-2.pdf (๑๒ เมษายน ๒๕๖๓) 



๖๐ 
 

 ๔. การกําหนดเวลาใหมีการเลือกต้ัง, การเลือกต้ังข้ึนอยูกับกรอบเวลาที่กฎหมายกําหนด 
เริ่มจากรัฐธรรมนูญกําหนดใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๔ ฉบับ ประกอบดวย ราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
ตองประกาศใชกอนจึงจะจัดเลือกต้ังได  ซึ่งตอมารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเปนฉบับสุดทายที่ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยตัดสินช้ีขาดดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันทวา  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) และมาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง ไมมี
ขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในประเด็นที่สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงชาติไดย่ืนใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยม ี๒ ประเด็น ดังน้ี 
 ๑. การตัดสิทธิผูไมไปใชสิทธิเลือกต้ังหามเปนขาราชการฝายการเมือง (มาตรา ๓๕) ซึ่งมี
การมองวาเรื่องการจะเขารับตําแหนงดังกลาวเปนเรื่องของเสรีภาพ ไมใชสิทธิ การไปเขียนหามไวจึง
อาจเปนการเขียนกฎหมายเกินขอบเขตการจํากัดสิทธิ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ 
 ๒. การชวยเหลือผูพิการในการลงคะแนนเลือกต้ังโดยใหบุคคลอื่นหรือกรรมการประจํา
หนวยลงคะแนนแทน และใหถือเปนการออกเสียงโดยตรงและลับ (มาตรา ๙๒) อาจจะขัดรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๕ ที่กําหนดใหวิธีการออกเสียงเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหทําโดยตรงและลับ 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดลงมติเปนเอกฉันทวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) ไมมีขอความขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๕ วรรค ๓ เน่ืองจากการดํารงตําแหนงตามมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) 
เปนสิทธิชนิดหน่ึง ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติใหออกกฎหมายจํากัดสิทธิดังกลาวไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๙๕ วรรคสาม ทั้งน้ี ในรางกฎหมายฉบับดังกลาว มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) บัญญัติไววา "ผูมีสิทธิ
เลือกต้ังใดไมไปใชสิทธิเลือกต้ังและไมไดแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกต้ัง หรือแจงเหตุที่ไมอาจไปใช
สิทธิเลือกต้ังแลว แตเหตุน้ันมิใชเหตุอันสมควร ผูน้ันจะถูกจํากัดสิทธิ (๔) การดํารงตําแหนงขาราชการ
การเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา (๕) สิทธิในการไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองผูบริหาร
ทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยเลขานุการผูบริหารทองถ่ิน ประธานที่ปรึกษาผูบริหาร
ทองถ่ิน ที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน หรือคณะที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน ตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ัง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน" พรอมกันน้ัน ศาลรัฐธรรมนูญยังวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง ไมมีขอความขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ เน่ืองจากการอํานวยความสะดวกหรือจัดใหมีความชวยเหลือในการ
ออกเสียงลงคะแนนของคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ ตามมาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง ยังอยูใน
ขอบเขตของวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๕ วรรคหน่ึง สําหรับ
มาตรา ๙๒ วรรคหน่ึง บัญญัติไววา "เพื่ออํานวยความสะดวกแกคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผูสูงอายุในการออกเสียงลงคะแนน ใหคณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายใหมีการอํานวยความ
สะดวก สําหรับการออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกลาวไวเปนพิเศษ หรือจัดใหมีการชวยเหลือใน



๖๑ 
 

การออกเสียงลงคะแนน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังในการใหความ
ชวยเหลือดังกลาวตองใหบุคคลน้ันไดออกเสียงลงคะแนนดวยตนเอง ตามเจตนาของบุคคลน้ัน เวนแต
ลักษณะทางกายภาพทําใหคนพิการ หรือทุพลภาพ หรือผูสูงอายุไมสามารถทําเครื่องหมายลงในบัตร
เลือกต้ังได ใหบุคคลอื่นหรือกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังเปนผูกระทําการแทนโดยความยินยอม 
และเปนไปตามเจตนาของคนพิการ หรือทุพลภาพ หรือผูสูงอายุน้ัน ทั้งน้ีใหถือเปนการออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ" 
 ดังน้ัน เมื่อรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังทั้ง ๔ ฉบับ ได
ผานมติคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ จึงไดดําเนินการตาม
ข้ันตอนตอไปจนกระทั่งไดมีการประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาแลวจึงจะเริม่มีผลบังคับใชและเริ่มนับ
หน่ึงเพื่อไปสูการเลือกต้ังภายใน ๑๕๐ วันได น่ันหมายความวาการเลือกต้ังสามารถจัดใหมีข้ึนภายใน
เดือนกุมภาพันธหรือมีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งการเลือกต้ังดังกลาวก็ไดผานมาแลวน่ันเอง  
 สรุปไดวา การเลือกต้ังของประเทศไทย เปนกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย เพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลเขาไปทาํหนาที่ในการบรหิารประเทศ อาทิ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูวาเมืองพัทยา และผูบริหารทองถ่ินอื่น ๆ ดวย
การใหประชาชนออกเสียงเลือกบุคคลที่เห็นสมควร ประเทศไทยมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเปนการทั่วไปมาแลว ๒๘ ครั้ง นับต้ังแต พ.ศ. ๒๔๗๖ เปนตนมา โดยครั้งลาสุดมีข้ึนเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ที่ผานมา ซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปนการปฏิรูป
ระบบการเลือกต้ังใหมที่ทําใหทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมายอยางแทจริง ที่เรียกกันวา
ระบบการเลือกต้ังแบบจัดสรรปนสวนผสม จะจูงใจใหประชาชนมาเลือกต้ังมากข้ึนเพราะเปนการ
ตัดสินใจเลือกไดเพียงบัตรเดียวที่สงผลใหไดทั้งคนและพรรคที่ตองการ ดังน้ัน พรรคการเมืองกับ
ผูสมัครรับเลือกต้ังตองประสานการทํางานใกลชิดกันและหนักมากข้ึนเพื่อชวงชิงคะแนนนิยมจาก
ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พรรคที่ไดรับความนิยมสูงจะไดคะแนนเสียงมาก ความนิยมที่มีตอ
พรรคเปนตัวต้ัง น่ันคือ ระบบประชาธิปไตยที่แทจริง สมาชิกพรรคหรือผูสมัครรับเลือกต้ังทุกคนตอง
ชวยกันหาเสียง ตองทํางานหนักดวยการทําดีเพื่อใหไดรับความนิยม 
 เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ตองการจะ
ปฏิรูปเปลี่ยนการเมืองไทยใหมีความปรองดอง มีความเที่ยงธรรม สุจริต น้ัน บัดน้ี ความพรอมในดาน
กฎหมายสมบูรณเรยีบรอยแลว และรวมถึงความพรอมของประชาชนชาวไทยที่มีการเรียนรูและต่ืนตัว
ทางการเมืองมากข้ึนภายใตสถานการณที่กําลังจะเปลี่ยนผานสูระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
อีกครั้งหน่ึง สงผลใหบรรยากาศความเคลื่อนไหวทางการเมืองเปนไปอยางคึกคัก มีการวางแผนเตรียม
ความพรอมของผูที่สนใจทางการเมืองทั้งคนรุนเกาและรุนใหม ซึ่งไดมีการทาบทามแสวงหาผูที่มี
อุดมการณเดียวกันมารวมจัดต้ังพรรคการเมืองข้ึนเพื่อเปนทางเลือกใหมของประชาชนชาวไทย การ
เลือกต้ังครั้งที่ผานมาจึงเปนการพิสูจนความเปนประชาธิปไตยของประเทศอีกครั้งวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สรางสรรคปรองดองมีการเลือกต้ังที่สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได หรือจะ
เกิดการทุจริตในรูปแบบใหม ๆ มากย่ิงข้ึนไปอีก 
 
 



๖๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ชลธิชา ณ เชียงใหม, 
(๒๕๔๖, หนา ๖๘) 

การเลือกต้ังเปนกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมือง
การปกครองของประชาชนน่ันคือ เปนแนวทางในการไดมา
ซึ่งผูปกครองประเทศน่ันเอง ในระบอบประชาธิปไตย การ
เลือกต้ังถือวาเปนหัวใจสําคัญ เพราะเปนการสรรหาตัวแทน
เขาไปทําหนาที่แทนประชาชน ซึ่งเรียกวา ประชาธิปไตย
แบบตัวแทน (Representative Democracy) เพราะเหตุผล
วาประชาชนทุกคนไมสามารถที่จะเขาไปทําหนาที่ในสภาได
ทุกคน เพราะมีเปนจํานวนมาก 

ชงคชาญ สุวรรณมณี, 
(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มี
ผลบั ง คับใช เมื่ อ วันที่  ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ไดกํ าหนด
ห ลั ก เ ก ณ ฑ ก า ร เ ข า สู อํ า น า จ ท า ง ก า ร เ มื อ ง ข อ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งแบบแบงเขตเลือกต้ังและจาก
บัญชีรายช่ือเอาไวอยางชัดเจน โดยไดกําหนดรูปแบบการ
เลือกต้ังระบบใหมหรือที่เรียกกันสั้น ๆ วา “แบบจัดสรรปน
สวนผสม” ตามแบบอยางของประเทศเยอรมนี  ซึ่ ง
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดนํามาใชเปนหลักคิดในการ
วางระบบเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในครั้งน้ี 

มีชัย ฤชุพันธ, (๒๕๕๘, หนา ๒๓) ประโยชนของระบบเลือกต้ังแบบจัดสรรปนสวนผสมไว ดังน้ี 
๑. เคารพเสียงของประชาชนทุกคะแนนจะไมสูญเปลา 
๒. ไมคํานึงถึงประโยชนของพรรคการเมืองใด แตมุงให
คะแนนของประชาชนมีนํ้าหนักในการออกเสียงเลือกต้ังมาก
ที่สุด ๓. เปนการสรางความปรองดอง คือ ใหคะแนนเฉลี่ย
กับทุกพรรคตามความเหมาะสม ๔. สรางระบบเลือกต้ังที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย เลือกปรับใชในสวนที่เปน
ประโยชน ๕. แกไขปญหาการจัดสรรงบประมาณ ที่อิง
เฉพาะพื้นที่ฐานเสียงของพรรคตน ๖. พรรคจะคัดเลือกคนดี
ลงสมัครรับ เลือก ต้ัง  เพื่ อห วังคะแนนไปคํานวณเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรบัญชีรายช่ือ ๗. คํานึงคะแนนเสียง
ของประชาชน ที่ถูกทิ้งอยางไมเปนธรรม 

 
 
 
 



๖๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง (ตอ) 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

โคทม อารียา,  
(๑๑ เมษยน ๒๕๖๓) 

ขอเสนอระบบเลือกต้ังดังกลาวหากนับกรณีในประเทศไทย
อาจทําใหพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปตยเกิดความ
เสียเปรียบ แตดูแลวเพื่อไทยจะเสียเปรียบมากกวา เพราะที่
ผานมาทั้งการเลือกต้ังป ๒๕๕๐ หรือ ๒๕๕๔ จะพบวาเพื่อ
ไทยมีสถิติชนะการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบ
แบงเขตเลือกต้ังมากกวา สวนระบบบัญชีรายช่ือจะเห็น
ผลตางไมคอยมากเทาไร 

ยุทธพร อิสรชัย, 
(๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 

สําหรับระบบการเลือกต้ังแบบจัดสรรปนสวนผสม ที่ใหเอา
คะแนนผู แพ แบบ แบ ง เ ขต เลื อก ต้ั งม า คํ านวณเ ป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายช่ือน้ัน โดยปกติคง
ตองดูวัตถุประสงคของการมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่ง
ทั่วไปสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง 
นอกจากมีหนาที่ทํางานดานนิติบัญญัติ ตรวจสอบฝาย
บริหารแลวที่สําคัญ คือ การเปนตัวแทนประชาชนในการ
แกปญหาความเดือดรอน ทั้งน้ีเพราะวาการกระจายอํานาจ
ในประเทศไทยยังไมสมบูรณ  สวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญ ชีร าย ช่ือ น้ันมี วัต ถุประสงค เพื่ อต องการ ให
ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคตาง ๆ และเปนพื้นที่สําหรับคนที่ไม
เช่ียวชาญในการหาเสียง จะเห็นไดวาวัตถุประสงคของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังและแบบบัญชี
รายช่ือน้ันแตกตางกัน ขอดีของระบบดังกลาวอาจทําใหเสียง
ขางนอยไมถูกทิ้ง แตเปนการทําลายหลักเสียงขางมาก และ
บิดเบือนผลการเลอืกต้ังได ซึ่งการใหความสําคัญกับเสียงขาง
นอยยังมีกลไกที่หลากหลาย เชน การใชกลไกรัฐสภา การ
เพิ่มอํานาจใหฝายคาน เพิ่มอํานาจกรรมาธิการในการ
ตรวจสอบ ซึ่งทั้งหมดเปนกลไกที่ทําได 

 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง (ตอ) 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

สิริพรรณ นกสวน สวัสดี, 
(๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 

โจทยของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญตอการกําหนด
รูปแบบการเลือกต้ัง เริ่มจากความตองการจะทําใหทุก
คะแนนไมสูญเปลา เราอาจมองแบบน้ันก็ได เพราะคะแนน
ของผูไมไดรับเลือกต้ังจากแตละเขตเลือกต้ังจะกระจาย
นําไปใชคิดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 
แตเหตุผลดังกลาวจะนํามาเปนสาระสําคัญไมได เพราะหลัก
ของการเลือกต้ังอยูที่คะแนนการเลือกต้ังจะตองสะทอน
เจตนารมณของประชาชนอยางแทจริง และสําหรับโจทยที่
ระบุวา เพื่อเปนการชวยพรรคเล็ก พบวาไมจริง เพราะการ
จะไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ พรรค
การเมืองตองสงผูสมัครครบทุกเขตเลือกต้ัง เพื่อจะไดมี
คะแนนที่แพนํามาคิดปนสวน แตจากขอเท็จจริง มีเพียง ๒ 
พรรคใหญ อยางประชาธิปตยและเพื่อไทยเทาน้ันที่สงครบ
ทุกเขตได สวนพรรคขนาดกลางอยางชาติไทยพัฒนาหรือ
ภูมิใจไทย ก็ยังสงไมครบ สวนพรรคเล็กแนนอนวาไมมี
ศักยภาพพอที่จะสงครบทุกเขตได ดังน้ัน พรรคเล็กแทบจะ
ไมมีคะแนนบัญชีรายช่ือ 

คณิน บุญสุวรรณ, 
(๑๑ เมษายน ๒๕๖๓) 

ขอเสียของการเลือกต้ังแบบกาบัตรใบเดียวไดแก ๑. ไมเปน
ธรรมตอประชาชน เพราะในขณะที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มี ๒ ประเภท แตกลับใหประชาชนมีสิทธิเลือกไดเพียง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังเทาน้ัน ๒. 
เปนการรอนสิทธิหรือบังคับจิตใจของประชาชนมิให “เลือก
คนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ” จึงทําใหประชาชนมีสภาพ
เหมือนถูก “ขโมย” สิทธิ ๓. ทําใหพรรคที่ไดรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังมีจํานวนมาก
เทาไรโอกาสที่จะไดที่น่ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือก็ลดนอยลงเทาน้ัน ซึ่งสวนทางกับความเปนจริง ๔. 
ทําใหเปนการยากที่พรรคใดพรรคหน่ึงจะครองเสียงขางมาก
อยางเด็ดขาดในสภาทีจ่ะเปนแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาลที่มี
เสถียรภาพได 

 
 
 



๖๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง (ตอ) 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

 ๕. ทําใหพรรคการเมืองที่มีที่น่ังมากที่สุดในสภาอาจถูกผลัก
ใหเปนฝายคาน โดยพรรคอันดับสองและพรรคที่เหลือ
ทั้งหมดจับมือกัน ซึ่งขัดแยงกับหลักการปกครองโดยเสียง
ขางมาก“Majority rule” 
๖. เปดชองใหมีนายกรัฐมนตรีคนนอกและรัฐบาลผสม ที่
พรรคอันดับหน่ึงไมไดเปนรัฐบาลซึ่งกระทบตอภาพลักษณ
และไมไดรับการยอมรับจากประชาคมโลก ตลอดจนความไม
เช่ือมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาล 
๗. ทําใหเกิดรัฐบาลผสมที่ออนแอและตกอยูในวังวนของการ
แยงชิง กดดัน ตอรองตําแหนง และผลประโยชนจนผูนํา
รัฐบาลทนตอแรงเสียดทานไมไหว ทั้ ง น้ี  ไมวาจะเปน
นายกรั ฐ มนตรี คนนอก  หรื อ นายกรั ฐ มนตรีที่ เ ป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ย่ิงถาเปนนายกรัฐมนตรีคนนอกย่ิง
จะโดนกดดันอยางหนักจากพรรครวมรัฐบาล 
๘. ทําใหพรรคการเมืองออนแอและแตกแยกจากปจจัยที่
นอกจากจะตองเสนอช่ือนายกรัฐมนตรีไดถึง ๓ คน และแยง
กันอยูในบัญชีรายช่ือลําดับตน ๆ แลว ยังทําใหขาดแรงจูงใจ
แ ล ะ เ กี่ ย ง ง อ น กั น ห า ค ะ แ น น นิ ย ม ใ ห กั บ ผู ส มั ค ร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังของพรรคอีก
ดวย 
๙. ขัดแยงกับการโฆษณาชวนเช่ือของคณะกรรมการราง
รัฐธรรมนูญที่วา รางรัฐธรรมนูญฉบับน้ีสงเสริมใหคนดีเขาสู
สภา เพราะโอกาสของคนดีที่จะเขาสูสภาโดยผานทางบัญชี
รายช่ือแทบจะเปนศูนย 
๑๐. เปดชองใหพรรคขนาดกลางเน้ือหอมจนบรรดานายทุน
แย งกันประมูลซื้ อพรรค และเปนนายทุนใหผู สมัคร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคเอาเงินไปซื้อเสียง 

 

 
 

 
 
 



๖๖ 
 

๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองและการรับรูขาวสารทางการเมือง 
 

 ๒.๕.๑ แนวคิดเก่ียวพฤติกรรมทางการเมือง 
 

 การเมืองเปนเรื่องของทุกคน ซึ่งเปนคํากลาวที่ไมเกินจริงอยางแนนอนเมื่อเปรยีบเทียบกับ
สถานการณทางการเมืองของไทยในปจจุบัน และผลจากการเมืองน้ีเองที่ทําใหชีวิตของมนุษยไดแสดง
พฤติกรรมบางอยางออกมา เชน การประทวงเมื่อไมพอใจกับการบริหารบานเมืองของรัฐบาล การ
ตอตาน และเรียกรองเมื่อมีนโยบายใดนโยบายหน่ึงมีผลกระทบทางลบกับประชาชน รวมถึงการ
ออกไปใชสิทธิเลือกต้ังที่ประชาชนไดแสดงพฤติกรรมออกที่ชัดเจนที่สุดและถูกตองตามกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ ดังน้ันวิถีชีวิตของมนุษยยอมหนีไมพนจากการเมือง เพราะการเมืองเปนสวนหน่ึงขอชีวิต
มนุษยไปแลว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จรูญ สุภาพ ที่กลาววา ชีวิตมนุษยทุกรูปทุกนามไมวา
มนุษยน้ันจะอยูในแหงหนตําบลใดก็ไมอาจหลีกพนจากอิทธิพลอํานาจ หรือแรงกระทบกระเทือนของ
การเมืองได ไมวามนุษยจะเขาในในลักษณะหรือกระบวนการในการเมืองหรือไมก็ตาม พฤติกรรมของ
มนุษยยอมเกี่ยวหรือผูกพันกับการเมืองอยางหลีกเลี่ยงไมได๖๑ สวน Lester W. Milbrath and M. 
L.Goel ไดช้ีใหเห็นวาในชีวิตประจําวันของเราน้ันจะเห็นวาระบบการเมืองไมรวมเฉพาะการเมืองที่
เปนทางการเทาน้ัน แตจะรวมถึงรูปแบบของความสัมพันธของมนุษยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
รัฐบาลดวย ดังน้ันระบบการเมืองจึงตองเปนองคการที่แนนอน เชน พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน
และพฤติกรรมที่ควบคุมการตัดสินใจของรัฐบาล ฉะน้ันพฤติกรรมทางการเมืองจึงหมายถึงพฤติกรรม
ซึ่งมีอิทธิพลหรือต้ังใจใหมีอิทธิพลตอผลผลิตการตัดสินใจของรัฐบาลดวย๖๒ นอกจากน้ี อนุสรณ ลิ่ม
มณี และทิพาพร พิมพสุทธ์ิ  ไดช้ีใหเห็นวาอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษยมีดวยกัน ๕ 
ประเภท ดังน้ี  
 ๑. อิทธิพลทางสังคมจากกลุมตาง ๆ ซึ่งในระบบสังคมหน่ึง ๆ จะมีการติดตอสัมพันธ
ระหวางคนในสังคมอื่น ๆ และทุกสังคมจะมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะของตนเอง เราแบงกลุมสังคม
เปน ๓ ประเภท คือ กลุมปฐมภูมิ สมาชิกในสังคมมีความสัมพันธอยางใกลชิด เชน ครอบครัว และ
กลุมทุติยภูมิ สมาชิกมีความสัมพันธกันทางดานอาชีพและศาสนา สวนกลุมอางอิง สมาชิกมีความ
พยายามเลียนแบบอยางกัน เชน เลียนแบบคานิยม และเปาหมายการดําเนินชีวิต ดังน้ันการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมทางการเมืองของกลุมเหลาน้ีมีความสําคัญ ดังน้ี  
 ๑.๑) กลุมปฐมภูมิ (Primary Group) มีความสําคัญตอพฤติกรรมทางการเมืองเปนอยาง
ย่ิง เพราะมีครอบครัวเปนหนวยแรกที่ปอนกระบวนการเรียนรูใหแกเด็ก อบรมสั่งสอนในสิ่งที่ควรไม
ควรเมื่อเด็กเติบโตข้ึนจะมคีวามรูสกึรับผิดชอบและรูหนาทีค่วรปฏิบัติในฐานะพลเมอืงดี ได นอกจากน้ี
ยังมีโรงเรียนที่เปนองคการที่สําคัญในการถายทอด คานิยม ความเช่ือและทัศนคติใหแกเด็กอีกทาง
หน่ึงดวย  

                                                             
 ๖๑ จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔), หนา ๑. 
 ๖๒ Lester W. Milbrath and M. L. Goel, Political Participation, (New York : University 
ofbuffalo Press, 1971), p. 1. 



๖๗ 
 

 ๑.๒) กลุมทุติยภูมิ (Secondary Group) มีความสําคัญตอพฤติกรรมทางการเมือง โดย
การปอนขอมูลขาวสารและการติดตอสื่อสารกันในระหวางกลุม เชน กลุมเช้ือชาติ กลุมศาสนา และ
กลุมขาราชการ เปนตน  
 ๑.๓) กลุมอางอิง (Reference Group) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางการเมืองเชนเดียวกัน 
เชน กลุมชนช้ันทางเศรษฐกิจสังคม กลุมศาสนา กลุมเช้ือชาติ และกลุมชุมชน เปนตน  
 ๒. อิทธิพลทางสังคมจากชนช้ันในสังคม หมายถึงสถานภาพและชนช้ัน ซึ่งอาจวัดไดจาก
อาชีพ รายได และการศึกษา เปนตน การศึกษามีความสัมพันธโดยตรงกับชนช้ันและพฤติกรรม
ทางการเมือง กลาวคือ คนที่อยูในชนช้ันสูงจะมีพฤติกรรมทางการเมืองคลาย ๆ กับผูที่มีการศึกษาสูง 
สวนความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ คือผูที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตํ่า จะเขามีสวนรวม
ทางการเมืองนอยกวาผูที่มีสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง สวนผูที่อาศัยอยูในเมืองหรือชุมชนจะเขา
มีสวนรวมทางการเมืองสูงกวาผูที่อยูนอกเมือง ซึ่งเหตุผลในการเขามีสวนรวมทางการเมืองของผูที่มี
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง ไดแก มีกําลังทรัพย และเวลาที่เกี่ยวเน่ืองกับการเมืองทั้ง
โดยตรงและออม  
 ๓. อิทธิพลของบุคลิกภาพตอพฤติกรรมทางการเมือง การตัดสินใจทางการเมืองและการ
แสดงออกทางการเมืองของบุคคล สืบเน่ืองมาจากสถานภาพทางสังคม มรดกทางวัฒนธรรม และ
สภาพจิตใจของแตละบุคคล เชน ลักษณะความเปนประชาธิปไตย ความสามารถในการควบคุม
ตองการอํานาจ มีความอดทนอดกลั้นตอความไมแนนอน เปนตน  
 ๔. อิทธิพลของวัฒนธรรมตอพฤติกรรมทางการเมอืง ซึ่งวัฒนธรรม หมายถึงพฤติกรรมทุก
อยางของชีวิตมนุษยอันเปนแบบแผนของสังคมที่ยึดมั่นถือปฏิบัติกัน ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง 
ศาสนา สังคม การทหาร และอื่นๆ ซึ่งอิทธิพลของวัฒนธรรมน้ีจะสงผลที่ส าคัญย่ิงตอความมั่นคง
ทางการเมืองดวย  
 ๕. อิทธิพลของโครงสรางตอพฤติกรรมทางการเมอืง คือการเขารวมในทางการเมือง ดังจะ
เห็นไดจากการกําหนดคุณสมบัติผูที่มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง ซึ่งสงผลในการจํากัดการเขารวมทาง
การเมืองของผูที่มีการศึกษาตํ่า และสถานภาพทางสังคมตํ่าดวย๖๓ นอกจากน้ีพฤติกรรมทางการเมือง
ของมนุษยที่แสดงออกมายังข้ึนอยูกับลักษณะนิสัย ซึ่งประกอบดวย ความเช่ือ คานิยมและบุคลิกภาพ 
สิ่งกระตุนพฤติกรรมและพลัง เชนอาหาร เสียงปน เปนตน ทัศนคติ และสถานการณ๖๔ 
 กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวา พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนสามารถแสดงออกมา
ในทางลักษณะภายในของปจเจกบคุคล ไดแก ความเช่ือ ทัศนคติ คานิยมและบุคลิกภาพ เปนตน และ
แสดงออกโดยอาศัยลักษณะภายนอกที่เปนสภาวะแวดลอม ไดแก สถานการณ ศาสนา การศึกษา 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และองคกรตาง ๆ เปนตน 
 
 

                                                             
 ๖๓ อนุสรณ ล่ิมมณี และทิพาพร พิมพสุทธ์ิ, พฤติกรรมทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๐), หนา ๒๐ – ๓๖. 
 ๖๔ ณรงค สินสวัสดิ,์ จิตวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๘), หนา 
๒๔ –๓๖. 



๖๘ 
 

 ๒.๕.๒ แนวคิดเก่ียวกับการรับรูขาวสารทางการเมือง 
 

 การรับรูขาวสารทางการเมืองเปนอีกแนวคิดหน่ึงที่มีความสําคัญมากตอการมีบทบาทการ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไดเชนกัน เน่ืองจากอีกแนวทางการอบรมดานการเมืองใหกับ
ผูรับเปนอยางดีหากการรับรูขาวสารมากก็จะทําใหคน ๆ น้ันมีความรูดานการเมืองไดมากเพิ่มข้ึนดวย
การจะตัดสินใจทางการเมืองก็อาจเกิดข้ึนไดบนฐานขอมูลที่ไดรับน้ัน ๆ 
 

 ๑. ความหมายของการรับรู 
 

 การรับรู (Perception) มีผูรูไดใหความหมายไวอยางหลากหลายสอดคลองกันดังน้ีวา 
การรับรูเปนกระบวนการที่ทําใหเรารูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดยการเลือกการจัดระบบระเบียบและการ 
แปลความหมายสิ่งตาง ๆ จากความรูสึกสัมผัส๖๕ ซึ่งใกลเคียงกับแนวคิดของ เสรี ชังภัย ที่อธิบายวา 
การรับรู เปนการรับทราบตอสิ่งเราตางๆ ที่เขามากระทบซึ่งอาจจะเปนสิ่งแวดลอม ความรูความคิด 
หรืออารมณความรูสึก ดังน้ัน การรับรูจึงเปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหเกิดประสบการณ เกิดการ
เรียนรู เปนเครื่องมือนําเอาความรู ขอมูล ขาวสารเขาสูสมองซึ่งจะมีการตีความหรือแปลความหมาย 
แลวเก็บรวบรวมสิ่ง ตางๆ จนเกิดเปนความรูความเขาใจโดยอาศัยประสบการณและความรูเดิมเปน
เครื่องชวย นอกจากน้ีการรับรูเปนกระบวนการตีความสิ่งที่เห็นสิ่งที่ไดยินและสิ่งทีรูสึกดวยประสาท
สัมผัสอื่นๆ เพื่อใหรูวาคืออะไร สิ่งที่รับรูมีทั้งที่เปนวัตถุ มนุษยดวยกัน และความเปนไปภายในจิตใจ
ของเราเอง๖๖ ทั้งน้ี สุชา จันทรเอม กลาวไววา การับรูน้ันเปนกระบวนการที่มีระดับต้ังแตงายที่สุด ถึง
ซับซอนที่สุดจนยากแกความเขาใจ ซึ่งนักจิตวิทยาไดใหความหมายการรับรูแตกตางกันออกไป เชน  
 ๑. การรับรู คือ การตีความหมายจากการรับสัมผัส (Sensation) ในการรับรูน้ัน เราไม
เพียงแตมองเห็น ไดยินหรือไดกลิ่นเทาน้ัน แตเราตองรับรูไดวา วัตถุหรือสิ่งที่ เรารับรูน้ันคืออะไร มี
รูปรางอยางไร อยูทิศใด ไกลกวาเรามากนอยแคไหน เปนตน ทั้งหมดที่เราบอกไดน้ีเปนการใส
ความหมายใหกับสิ่งตาง ๆ ที่ผานเขามาในการรับสัมผัส  
 ๒. ในแงของพฤติกรรม การรับรูเปนขบวนการที่เกิดแทรกอยูระหวางสิ่งเราและการ
ตอบสนองตอสิ่งเรา๖๗ ดังแผนภาพขางลางน้ี  
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๒ แสดงการรับรู 

                                                             
 ๖๕ Kagan, Jerome and Segal, Julius, Psychology and Introduction, 7th edition , (Ec. 
Florida : Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1992), p. 130. 
 ๖๖ ชัยพร วิชาเวช, มูลสารจิตวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หนา 
๑๘๘. 
 ๖๗ สุชา จันทรเอม, จิตวิทยาทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๑), 
หนา ๑๒๘. 
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๖๙ 
 

 การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซึ่งบุคคลจัดระเบียบและตีความรูสึกประทับใจ
ของตนเองเพื่อใหความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดลอม การรับรูที่แตกตางกันของบุคคลเกิดจาก ๑) ผู
รับรู (Perceiver) ๒) ความมุงหมายหรือเปาหมาย (Target) ที่รับรู  ๓) ลักษณะสถานการณ 
(Situation)๖๘  
 จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวา การรับรู หมายถึง การแปลความหมายที่เปนระบบ
ของสิ่งเราที่มาจากการสัมผัสทั้ง ๖ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ โดยการรูมีต้ังแตระดับที่งาย ไม
ซับซอน ถึงระดับที่ยาก ซับซอน หลายเงื่อนไข โดยการรับรูจําเปนตองอาศัยความรู ประสบการณ 
รวมถึงความจําหมายรูดวยแลวทําการสะทอนพฤติกรรมออกมาอาจจะน่ิงเฉย หรือกระทําการบางสิ่ง
บางอยางก็ได  
 

 ๒. กระบวนการและองคประกอบของการรับรู 
 

 การรับรู เปนกระบวนการที่คาบเกี่ยวระหวางความเขาใจ (Understand) การคิด 
(Thinking) การรูสึก (Sensing) ความจํา (Memory) การเรียนรู (Learning) การตัดสินใจ (Decision 
Making) การแสดงพฤติกรรม (Behavior)๖๙ ซึ่งเปนแผนภาพไดดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๓ แสดงกระบวนของการรบัรู 
 
 การที่คนเรามีการรับรูตางกันเปนเพราะคนมีเครื่องกรองการรับรู คือ การรับรูของเรามี
อคติ หรือถูก “กรอง” ดวยการปรับที่จะเลือกรับรูจากสภาพแวดลอมของเราน่ันคือ เราเลือกรับรูใน
บางสิ่งบางอยางที่เราพอใจตามองคประกอบทางดานประสบการณเดิม และความตองการของเรา
รวมทั้งองคประกอบทางดานแรงจูงใจ อารมณและทัศนคติของเรา๗๐ ปจจัยหรือองคประกอบที่มี
อิทธิพลตอการรับรูของบุคคลมี ๓ ประการไดแก คุณลักษณะของวัตถุ คือระดับความเขมหรือความ
หนักเบาของสิ่งเรา การเคลื่อนไหว และขนาดของสิ่งเราน้ัน ประการตอมาไดแก ลักษณะของ

                                                             
 ๖๘ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, พฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีรฟลมและไซเท็กซ 
จํากัด, ๒๕๔๑), หนา ๘๘. 
 ๖๙ กันยา สุวรรณแสง, จิตวิทยาทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : บํารุงสาสน, ๒๕๓๒), หนา ๑๒๙. 
 ๗๐ พรรณราย ทรัพยะประภา, จิตวิทยาสําหรับนักบริหาร, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : วีชั่น
อารตคอปอเรชั่น, ๒๕๓๒), หนา๒๓. 
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๗๐ 
 

สภาพการณของการทํางาน หรือสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน แสง สี เสียง ระยะเวลา เปนตน 
และประการสุดทาย ไดแก คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งเปนแหลงอิทธิพลที่สําคัญที่สุด แบงออกเปน
แรงจูงใจ การเรียนรูที่มีมาแตเดิม การคาดหวังจากงาน และบุคลิกภาพ๗๑ นอกจากน้ียังสามารถแบง
องคประกอบที่มีอิทธิผลตอการรับรูของบุคคลดังตอไปน้ี  
 ๑. ความต้ังใจ หมายถึง การเอาใจใสตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดในขณะน้ันเพียงสิ่งเดียว ดังน้ันการ
รับรูจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ สิ่งที่มีอิทธิผลตอความต้ังใจของคนเรา อาจแยกไดดังน้ี 
 ๑.๑) สิ่งเราภายนอก เชน สิ่งของที่มีขนาดใหญยอมดึงดูดความสนใจไดมากกวาสิ่งที่มี
ขนาดเล็ก ระดับความเขมหรือความหนักเบาของสิ่งเรา เชน เสียงดัง ยอมไดรับความสนใจมากกวา
เสียงเบา สิ่งเราที่เคลื่อนที่ไปมายอมดึงดูดความสนใจไดมากกวาสิ่งเราที่อยูกับที่ หรือสีเขมยอมดึงดูด
ความสนใจไดมากกวาสีออน  
 ๑.๒) สิ่งเราภายใน ไดแก ความสนใจ ความตองการหรือความหวัง เชน เราเกิดความ
ตองการและความหวังที่จะรับรูสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยเฉพาะเมื่อสิ่งน้ันเปนที่สนใจ  
 ๒. การเตรียมพรอมที่จะรับรู หมายถึง สภาพจิตใจที่สงบและแนวแนในสิ่งหน่ึงสิ่งใดเพียง
สิ่งเดียว การรับรูก็พรอมที่จะเกิดข้ึนได  
 ๓. ความตองการ หมายถึง สภาวะของจิตใจที่อยากไดสิ่งหน่ึงสิ่งใด เมื่อเปนความอยากได
การรับรูที่เกิดข้ึนก็จะมีประสิทธิผล๗๒  
 คนเรามักจะรับรูสิ่งตางๆ รอบตัวเราไมเหมือนกัน ทั้งน้ีนอยูกับระบบประสาทสัมผัสและ
สภาวะของจิตใจของแตละบุคคล ตลอดจนลักษณะของวัตถุที่เราจะรับรูองคประกอบของการรับรูน้ี
สามารถแบงออกเปน ๓ อยาง คือ  
 ๑. การจัดหมวดหมูของวัตถุที่เปนสิ่งเรา  
 ๑.๑) ความใกล (nearness or proximity) คือ คนเรามีแนวโนมที่จะรับรูสิ่งที่ใกลกัให
เปนภาพเดียวกันหรือหมวดหมูเดียวกัน  
 ๑.๒) ความเหมือน (similarity) คือ ภาพของเสนหรือจุดที่เหมือนๆกัน เราจะรับรูมันเปน
ภาพเดียวกันหรือกลุมเดียวกัน  
 ๑.๓) ความตอเน่ือง (continuity) การรวมกลุมเกิดจากสิ่งเรามีทิศทางไปทางเดียวกัน 
 ๑.๔) Closure คือ ภาพที่ใกลจะสมบูรณ หรือขาดความสมบูรณไปเพียงเล็กนอยเรามี
แนวโนมที่จะตอเติมสวนที่ขาดหายไปของภาพใหเปนภาพที่สมบูรณได  
 ๑.๕) ภาพและพื้น (figure and ground) การที่มองเห็นสิ่งตางๆเปนรูปได เพราะเสนตาง 
ๆ ที่ประกอบข้ึนเปนรูปน้ันตัดกับพื้นสรุป figure ก็คือวัตถุที่เดนข้ึนมา และท าใหเราไดรับรูกอน 
อยางเชน กระดานดํา ตัวหนังสือที่เดนข้ึนมาน้ีเปน figure ในขณะที่กระดานดําเปน groun  
 ๒. คุณลักษณะของผูรับรู  

                                                             
 ๗๑ วนิดา เสนีเศรษฐ และชอบ อินทรประเสริฐกุล, มนุษยสัมพันธในองคการ, (กรุงเทพมหานคร : โอ
เดียนสโตร, ๒๕๓๐), หนา ๕ – ๖. 
 ๗๒ ลักขณา สิริวัฒน, จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๔), หนา 
๕๐ – ๕๑. 



๗๑ 
 

 ๒.๑) ประสบการณ ประสบการณเดิมของแตละบุคคล จะทําใหบุคคลรับรูภาพหรือ
เหตุการณตางๆ หรือรูปที่มีการรับรูไดเปน ๒ แงมุม  
 ๒.๒) ความตองการทางรางกาย ถาสภาวะทางรางกายของบุคคลใดตองการสิ่งใดมาก ก็
จะรับรูสิ่งๆ น้ันไดดี อยางเชน บุคคลที่กําลังหิวจะรับรูปายรานอาหาร  
 ๓. อิทธิพลของสังคม สภาพความเปนอยูของวัฒนธรรมและสังคมก็ทําใหคนแตละคนรับรู
ในสิ่งตางๆ แตกตางกันออกไป๗๓  
 สรุปไดวา กระบวนการและองคประกอบของการรับรูน้ันตองประกอบดวย สภาวะ
แวดลอมที่เปนสิ่งเรา เกิดความรูสึก แปลความหมายจากประสบการณ ความรู ทัศนคติ ความเช่ือ 
ความจํา เกิดการตัดสินใจและแสดงพฤติกรรมหรือการกระทําบางสิ่งบางอยางออกมา โดยคน ๆ หน่ึง
เกิดการรับรูสิ่งตาง ๆ และแสดงพฤติกรรมแตกตางกันไปตามระดับการรับรูและองคความรูที่อยู
ภายในตัวเอง  
 

 ๓. การรับรูขาวสารทางการเมือง 
 

 การศึกษาเรื่องการรับรูขาวสารทางการเมืองสามารถนําแนวความคิด เรื่องการใชและ
ความพึงพอใจที่ผูรับสารมีตอสื่อมวลชน (Uses และ Gratifications Model) เพื่อเปนดัชนีช้ีถึงการ
เปดรับขาวสารตามความพอใจของผูรบัสาร โดยแนวความคิดน้ีเนนที่ผูรับสารวามีกระบวนการอยางไร
ในการเปดรับสื่อหน่ึงๆ เพื่อตอบสนองความตองการและสรางสรรคความพอใจใหกับตนเองโดยอาศัย
สื่อ ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดข้ึนน้ีจะแตกตางกันไปตามสภาพภูมิหลังดานตัวแปรทางประชากรศาสตร 
จิตวิทยา และประสบการณสวนบุคคลของผูรับสาร๗๔ ในกระบวนการถายทอดขาวสารในสังคมน้ัน 
จําเปนตองมีองคประกอบของการสื่อสารครบทั้ง ๓ ประการ คือมีแหลงกําเนิด (Source) ขาวสาร 
(Message) และจุดหมายปลายทาง (Destination) แหลงกําเนิดของขาวสารมีลักษณะเปนนามธรรม 
คือที่มาของขาวสารที่มีสื่อมวลชนทําหนาที่บันทึกรหัส (Encode) หรือเปนผูนําเอาวัตถุดิบมา
เปลี่ยนเปนรูปของขาวสารไปสูจุดหมายปลายทาง คือผูรับสาร เน่ืองจาการสื่อสารมีลักษณะเปน
กระบวนการจึงสามารถพิจารณาไดเสมือนระบบหน่ึง ดังน้ี  
 ๑. แหลงสารหรือผูสงสาร (Source) เปนจุดเริ่มตนของการสื่อสาร หมายถึงแหลงกําเนิน
ของสารหรือผูทีเ่ลอืกสรรขาวสารเกี่ยวความคิดเห็นหรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนแลวสงตอไปยังผูรับ
สาร บทบาทของผูสงสารมี ๓ ประการ คือเลือกสรรความหมายที่ใชในการสื่อสารสรางรหัสจาก
ความหมายใหอยูในรูปของสาร และสงรหัสของสารน้ันออกไป  
 ๒. สาร (Message) หมายถึงสิ่งที่ทําหนาที่กระตุนความหมายใหกับผูรับเปนเรื่องราว
สาระที่สงออกไปจากผูสื่อสารถึงตัวผูรับสาร ในการวิเคราะหตัวองคประกอบของสารมีขอพิจารณา ๓ 
ประการ คือ รหัสหรือสญัลกัษณของสาร (Message code หรือ Symbol of Signal) เน้ือหาของสาร 

                                                             
 ๗๓ สุชา จันทรเอม, จิตวิทยาทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หนา ๑๒๒ –
๑๒๕. 
 ๗๔ สุรพงษ โสธนเสถียร, การส่ือสารกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๓), หนา ๑๑๓ – ๑๑๗. 
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(Message content) และการทําขาวสาร (Message treatment) แตในความหมายทั่วไปที่ใชมัก
หมายถึง “เน้ือหาของสาร” ซึ่งหมายถึงขอความที่ผูสงสารใชสื่อความหมายที่ตองการ  
 ๓. ชองทางสําหรับสงสารหรือสื่อ (Channel or Medium) เปนสิ่งที่พาสารจากผูสงไปยัง
ผูรับสาร  
 ๔. ผูรับสาร (Receiver) หมายถึงผูรับขาวสารจากแหลงสารบทบาทของผูรับสารมี ๓ 
ประการคือ รับสาร ถอดรหัสจากสารเพื่อใหไดความหมายและตอบโตความหมาย๗๕  
 จากกระบวนการขางตนจะเห็นไดวาความสัมพนัธกับระหวาง ผูสงสาร ซึ่งไดแกสื่อมวลชน
ตาง ๆ เน้ือหาขาวสาร คือ “ขาว” (News) ที่เปนการรายงานเหตุการณที่เกิดข้ึนและเปนสิ่งที่นาสนใจ 
และผูรับสารคือผูบริโภคขาวสารจากสื่อน่ันเอง นอกจากน้ียังขอมูลที่เปนการศึกษาดานการรับรู
ขาวสารทางการเมือง ไวดังน้ี 
 มีการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสนใจขาวสารทางการเมืองมาก น้ันพบวา คนที่มี
การศึกษาสูงไมวาจะมีอาชีพหรือฐานะทางเศรษฐกิจอยางไร จะมีความสนใจในขาวสารทางการเมือง
ในระดับที่ไมแตกตางกัน สําหรับบุคคลที่มีการศึกษาตํ่าการมีอาชีพที่ไดรับการยกยองหรือมีเกียรติ 
หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีจะทําใหบุคคลน้ันเพิ่มความสนใจในการเปดรับขาวสารทางการเมืองมาก
ข้ึนดวย๗๖  
 สรุปไดวา การรับรูขาวสารทางการเมืองข้ึนอยูกับการเขาถึงขาวสารในชองทางใดมาก
ที่สุดและเปนไปตามสถานการณที่นาสนใจทางการเมือง หากในชวงเวลาน้ันสถานการณทางการเมือง
มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชน ก็จะทําใหเกิดความสนใจและรับรูขาวสารทางการเมืองเพิ่มมาก
ข้ึน และสําคัญที่สุดข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูรับสารเปนสําคัญดวย 
  

 ๔. แนวคิดเก่ียวกับความสนใจทางการเมือง  
 

 ความสนใจน้ันเปนแนวคิดทางจิตวิทยาที่นักจิตวิทยาไดใหความสําคัญในการคนหา
ความหมายและแสดงแนวคิดตาง ๆ ตอความสนใจไวดังน้ี สวัสด เรืองฉาย๗๗ คมเพชร ฉัตรศุภกุล๗๘ 
และสําเริง บุญเรืองรัตน๗๙ ไดอธิบายไววา ความสนใจความรูสึกของบุคคล ซึ่งบงลักษณะออกมาเปน
ความเอาใจใสไปยังสิ่งใดสิ่งหน่ึง เปนแรงผลักดันอันหน่ึงที่กระตุนใหทําการ หรือมีความโนมเอียงที่จะ
ทําสิ่งที่ตนเองรูสึกชอบมากกวาสิ่งอื่น การที่ตนไดมีโอกาสทํางานที่ตนชอบหรือมีความสนใจยอม
กอใหเกิดความพึงพอใจ และรักงานอาชีพน้ัน ความสนใจจึงเปนองคประกอบสําคัญประการหน่ึงใน

                                                             
 ๗๕ พรศักดิ์ ผองแผว, ขาวสารการเมืองของคนไทย, (กรุงเทพมหานคร : เจาพระยาการพิมพ, 
๒๕๒๖), หนา ๑๓ – ๑๔. 
 ๗๖ Schramm Wilbur, The Mass Media as Source of Public Affairs, Science and 
Health Knowledge, Public Opinion Quarterly 33 (Summer 1969), pp. 197 – 200. 
 ๗๗ สวัสดิ์ เรืองฉาย, แบบสํารวจความสนใจในอาชีพ, วารสารแนะแนว, ๙ (๔๐): ๑๖-๒๐, ๒๕๑๘, 
หนา ๑๖. 
 ๗๘ คมเพชร ฉัตรศุภกุล, บริการสนเทศ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร, ๒๕๒๑), หนา ๑๐๔. 
 ๗๙ สําเริง บุญเรืองรัตน, การวัดทัศนคติและความสนใจ, วารสารการวัดผลการศึกษา, (กันยายน -
ธันวาคม ๒๕๒๔), หนา ๒. 
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การปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จไปดวยดี โดยความสนใจน้ันอยูในระดับความรูสึก สอดคลองกับแนวคิดของ
วัชรี ทรัพยมี๘๐ วิไลพร ดําสะอาด๘๑ และอดิศร เหลาแตว๘๒ ที่ใหความหมายไววา ความสนใจเปน
ความรูสึกจดจอ อยากรูอยากเห็น อยากกระทํา สิ่งที่ตนสนใจน้ัน ความสนใจเปนองคประกอบที่
สําคัญที่ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน หรือการทํางาน และเปนความรูสึกที่โนมเอียงในการที่จะเลือก
ทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดเกี่ยวของ พรอมที่จะเสาะหาสิ่งสนใจดวยความต้ังใจและยอมรับในคุณคาของสิ่งน้ันๆ
 สวนความหมายตอความสนใจทางการเมืองน้ัน ณรงค สินสวัสด์ิ ไดกลาวไววา ความสนใจ
ทางการเมืองน้ันเปนพื้นฐานของความโนมเอียงพื้นฐานทางการเมืองประเภทอื่นๆ เชน ความไววาง
ใทางการเมือง ความรูสึกสัมฤทธิผลทางการเมือง ฯลฯ จากการศึกษาวิจัยของ พบวา บุคคลที่มีความ
สนใจทางการเมืองสูงมักจะมีแนวโนมที่จะมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาบุคคลทั่วๆ ไป๘๓ 
นอกจากน้ันยังไดแสดงทัศนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจทางการเมืองไวดังน้ี  
 ๑. ผูที่มีความสนใจทางการเมืองมาก มีแนวโนมที่จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง
มากกวาผูที่ไมสนใจทางการเมือง  
 ๒. ผูที่มีความเลื่อมใสในพรรคการเมอืงพรรคใดพรรคหน่ึงเปนพิเศษ มีแนวโนมที่จะเขาไป
มีสวนรวมทางการเมืองมากกวาผูอื่น  
 ๓. ผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง มักจะสนใจทางการเมือง และมีความ
ปรารถนาทางการเมือง คืออยากจะใหการเมืองเปนไปในรูปน้ันรูปน้ีดวย  
 ๔. คนที่มีการศึกษาสูงมักจะรูความเปนไปหรือขาวคราวความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ดีกวาคนที่มีการศึกษาตํ่ากวา  
 ๕. เด็กอาจเปลี่ยนความนิยมพรรคการเมืองที่เคยนิยมได  
 ๖. ผูที่ไดรับการศึกษาสูงข้ึน โดยเฉพาะผูเขามหาวิทยาลัยจะมีแนวโนมที่จะเขามีสวนรวม
ทางการเมือง เชน ไปเลือกต้ัง ชวยผูสมัครบางคนหาเสียง หรือเขารวมโดยวิธีอื่นๆ๘๔  
 ทั้งน้ี คันธรส แสนวงศ ที่ไดสรุปความสนใจทางการเมือง (political interest) ไววา เปน
การสื่อความหมายหน่ึงซึ่งหมายถึงความสนใจที่บุคคลมีตอเหตุการณบานเมอืง การเมืองเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งหลาย นักรัฐศาสตรโดยทั่วไปมักจะนําไปโยงเขากับความรูสึกทางจิตวิทยาในดานตัวบุคคล 
คือความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง ดังกลาวแลวเน่ืองจากความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสอง

                                                             
 ๘๐ วัชรี ทรัพยมี, การแนะแนวในโรงเรียน, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๒๓), หนา ๘. 
 ๘๑ วิไลพร ดําสะอาด, การศึกษาความสามารถในการใชภาษาไทยและความสนใจในวิธีการสอน
ภาษาไทย ท ๔๐๔ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาที่ไดรับการสอนโดยใชเพลง
และเกมประกอบการสอน, (เพชรบุรี : โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา, ๒๕๔๒), หนา ๒๕. 
 ๘๒ อดิศร เหลาแตว, ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสนใจทางการเมือง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
๖ โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ ๓ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๗), หนา  ๒๗. 
 ๘๓ ณรงค สินสวัสดิ,์ จิตวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๘), หนา 
๑๔. 
 ๘๔ ณรงค สินสวัสดิ,์ จิตวิทยาการเมือง, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๒๒), หนา ๑๑๑. 



๗๔ 
 

คือระดับความในใจทางการเมืองจะมีความเกี่ยวพันกับระดับความรูสึกสัมฤทธิผลทางการเมือง๘๕ 
นอกจากน้ีแลว อดิศร เหลาแตว ไดอธิบายถึงความสนใจทางการเมืองของแตละบุคคลไววา บุคคลที่มี
ความสนใจทางการเมืองน้ันจะเปนผูที่เขาไปมีสวนรวมทางการเมืองอยางแทจริงมีความต่ืนตัว และจะ
พยายามแสวงหาอํานาจทางการเมืองหรือไมก็เขาไปมีอิทธิตอการตัดสินใจทางการเมืองในรูปใดรูป
หน่ึง ซึ่งสามารถแบงกลุมของบุคคลที่มีความสนใจทางการเมืองไดเปน ๒ กลุม ไดแก  
 ๑. กลุมที่แสวงหาอํานาจ (Power seekers) กลุมน้ีประกอบไปดวยบุคคลที่พยายามใช
ทรัพยากร หรือสิ่งที่มีคุณคาที่มีอยูทุกชนิดเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ โดยสรุปแลวพวกน้ีจะใชขออางของ
การแสวงหาอํานาจของตนเองดังตอไปน้ี  
 ๑.๑) เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยสวนรวม  
 ๑.๒) เพื่อประโยชนสวนตน  
 ๑.๓) เปนการตอบสนองตอแรงกระตุนจากจิตใตสํานึก เชนตองการใหไดมาซึ่งอํานาจเพื่อ
ใชอํานาจน้ันเปนเครื่องมือเพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตนเองถูกกีดกันในตอนวัยเยาว  
 ๒. กลุมผูนําที่มีอํานาจ (Powerful elites) ในที่น้ีหมายถึงกลุมบุคคลที่สามารถนําเอา
ทรัพยากรที่มีอยูมาใชอยางมีประสิทธิภาพและชํานาญกวาในการใหไดมาซึ่งอํานาจทางการเมือง  
 สวนบุคคลที่ไมมีความสนใจทางการเมืองน้ันจะมีลักษณะ ไมยินดียินราย ไมมีความต่ืนตัว
กระตือรือรนทางการเมือง ซึ่งสาเหตุที่ทําใหบุคคลไมสนใจทางการเมืองน้ันพอจะสรุปได ๖ ประการ
ไดแก  
 ๑. พวกน้ีมีความคิดวาในเชิงเปรียบเทียบแลว ถาเขาดําเนินกิจกรรมอื่นที่มิใชกิจกรรม
ทางการเมืองจะไดผลประโยชนหรือไดรับการตอบแทนที่มีคุณคาสูงกวากิจกรรมทางการเมือง  
 ๒. พวกน้ีคิดวาขอเลือกหรือทางเลือกที่นําไปใหพวกเขาเลือกน้ัน ไมมีความแตกตางอะไร
มาก ถึงไมไปใชสิทธิในการเลือกต้ังก็ไมเปนไร 
 ๓. พวกน้ีคิดวาแมพวกเขาจะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ ก็ไมไดชวย
ใหผลที่ออกมาผิดแผกไปจากเดิมเลย  
 ๔. พวกน้ีเช่ือวาผลที่จะออกมาจากการเลือกต้ัง หรือจากกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ จะ
เปนไปตามที่คนปรารถนา สามารถสรางความพึงพอใจใหกับคนขอนขางแนแมวาตนจะไมไปใชสิทธิ
หรือเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองก็ตาม  
 ๕. พวกน้ีมองวาการเมืองเปนเรื่องสลับซับซอน ตองมีความเช่ียวชาญชํานาญในทางน้ี
หรือไมก็ตองมีการศึกษามีความรู สวนพวกตนที่มีความรูนอยเกินไปที่จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง
อยางมีประสิทธิภาพ  

                                                             
 ๘๕ คันธรส แสนวงศ, “ความรูสึกสัมฤทธิผลทางการเมืองและความสนใจทางการเมืองของนักศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ, ๒๕๓๙), หนา ๒๐. 



๗๕ 
 

 ๖. กระบวนการทางการเมืองตลอดจน วิธีการเขาไปมีสวนรวมที่ซับซอน หยุมหยิมเกิน
ความจําเปนก็นับเปนอุปสรรคที่สาํคัญอยางย่ิงที่ทํา ใหบุคคลเพิกเฉย ไมเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง
เสียเลย๘๖  
 ความสนใจทางการเมืองน้ัน มีความสําคัญมากตอการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะวาถาประชาชนมีความสนใจทางการเมืองมากก็จะสงผลใหประชาชนเขามีสวน
รวมทางการเมืองมากดวยเชนกัน  
 สรุปไดวา ความรูสึกของบุคคลตอเหตุการณบานเมือง ในเรื่องความรับรูขาวสาร
บานเมือง การรับฟงการอภิปราย การหาเสียง การไปลงคะแนนเสียง การติดตามความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการตัดสินลงสมัครรับเลือกต้ัง ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกมาของ
ความสนใจน้ันจะมากนอยตางกันออกไปดวยปจจัยสวนบุคคล ซึ่งความสนใจน้ันนักรัฐศาสตรจัดเปน
พฤติกรรมทางจิตวิทยาสวนบุคคล 
 

๒.๖ แนวคิดเกี่ยวกับความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง (Sence of Political 
Efficacy) 
  

 แนวคิดเกี่ยวกับความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง ซึ่งนักรัฐศาสตรไทยบางทาน เรียกวา 
ความรูสึกสัมฤทธิผลทางการเมืองเปนความโนมเอียงพื้นฐานชนิดหน่ึงในระบบการเมืองประชาธิปไตย 
กลาวคือ การจะมีลักษณะจิตใจแบบประชาธิปไตยน้ัน บุคคลจะตองตระหนักถึงความสามารถอํานาจ
ของตน มีความเช่ือวาตนหรือการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของตนสามารถบรรลุผลได  
 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองนักรัฐศาสตรอเมริกันไดพากันหันมาใหความสนใจเปน
พิเศษกับปญหาความสัมพันธของปจเจกบุคคล ( Individual) ที่มีตอรัฐบาล (Goverment) และ
กระบวนการทางการเมือง (Political process) แทนที่การศึกษาแบบเดิมที่เนนรูปแบบที่เปนทางการ
ตามตัวบทกฎหมายซึ่งยังผลใหปจจุบันมีผลงานทางดานน้ีแพรหลายออกมามากมาย และหน่ึงใน
บรรดาผลงานทางวิชาการเหลาน้ีซึง่เปนที่นิยมแพรหลายมาก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือ 
การวิจัยเพื่อทดสอบการมีอยูหรือการไมมีอยูของความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง (The Presence 
or Absence of Political Efficacy)๘๗ 
 ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองหรือความรูสึกสัมฤทธิผลทางการเมืองน้ี มีศัพท
ภาษาอังกฤษที่ใชแทนกันได ๒ คํา คือ Political Efficacy กับ The Sense of Civic Competence 
 

 ๒.๖.๑ ความหมายของความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง 
 

 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองไวหลาย
ทาน อาทิ 

                                                             
 ๘๖ อดิศร เหลาแตว, ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสนใจทางการเมือง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
๖ โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ ๓ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร, หนา ๒๙ – ๓๐. 
 ๘๗ สุชาติ  เวโรจน,  ความรู สึก สัทฤทธิผลทางการเมืองและความสนใจทางการเมือง , 
(กรุงเทพมหานคร : สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๑), หนา ๕๖ 



๗๖ 
 

 ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง หมายถึง ความเช่ือวาการกระทําทางการเมืองของ
บุคคลมีผลหรือสามารถมีผลตอกระบวนการทางสังคม และความรูสึกวาการเปลี่ยนทางการเมืองและ
สังคมเปนสิ่งที่เปนไปไดโดยที่พลเมืองแตละคนสามารถมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงน้ัน๘๘ 
 ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองเปนความเช่ือของบุคคลที่วา การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองและสังคมสามารถเกิดข้ึนไดโดยการกระทําของเขา และจะสามารถทําใหผูมีอํานาจทาง
การเมือง (Political Authorities) มีพฤติกรรมดังที่ตนปรารถนา๘๙ 
 ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง เปนความเช่ือที่แฝงเรนอยูเบื้องหลังทัศนคติของ
ปจเจกบุคคลที่มีผลตอรัฐบาล การที่บุคคลมีความเช่ืออยางมากกวาเขามีความสามารถที่จะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไดก็หมายความวาบุคคลน้ันเปนผูที่มีความรูสึกมสีมรรถนะทางการเมือง
สูง๙๐ 
 ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองเปนความเช่ือที่คิดวา เขาจะสามารถเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมือง ตลอดจนสามารถทําการควบคุมการตัดสินใจของผูกําหนดนโยบายหรือรัฐบาลไดอยางมี
ประสิทธิผล๙๑ 
 สรุปไดวา ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง คือ ทัศนคติ ความเช่ือของบุคคลวาการ
กระทําของบุคคลมีผลตอกระบวนการทางสังคม แตละคนมีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงใดๆมีเกิดข้ึน 
แตตัวของบุคคลสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได เปนตน 
 

 ๒.๖.๒ ลักษณะและการศึกษาความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง 
 

 ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองน้ันสามารถแบงออกไดเปน ๓ ลักษณะ ซึ่งในแต
ลักษณะน้ันไมใชจะเปนอิสระตอกันเสียทีเดียว หากแตแยกใหเห็นชัดเจนข้ึนเทาน้ัน คือ๙๒ 
 ๑. ในฐานะที่เปนปทัสถานของสังคม (Norm) หมายถึง การที่สมาชิกในสังคม โดยเฉพาะ
ในสังคมการปกครองแบบประชาธิปไตยมีแนวทางในการดําเนินรูปแบบของพฤติกรรมและความ
คิดเห็นทางการเมืองของคนในลักษะที่วา ขาราชการหรือเจาหนาที่การเมืองของรัฐน้ันมิไดเปน
ผูปกครอง แตมีฐานะเปนเพียงผูรับใชประชาชน (Responsive Agents) และประชาชนอันเปน
สมาชิกในสังคมตางหากที่ควรจะเขาไปมสีวนรวมในการสรางสงัคมการเมือง ปทัสถานของความรูสึกมี
ประสิทธิภาพทางการเมือง เปนสิ่งที่ชวยเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยที่วาทําใหสมาชิกมี
ความรูสึกวาจะตองเขาไปมีสวนรวมและมีบทบาทในทางการเมืองใหไดอยางมีประสิทธิผล 
 ๒. ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองในฐานะที่เปนความรูสึกทางจิตวิทยาน้ัน หมายถึง 
ความรูสึกเช่ือมั่นในความสามารถทางการเมืองของตนโดยบุคคลที่มีความรูสึกมีประสิทธิภาพสูงมักจะ
                                                             
 ๘๘ Campbell, A, The Volter Decides, (Evanston : Row & Peterson, 1954), p. 187. 
 ๘๙ Prewitt, K, “Political Efficacy”, International Encyclopedia of the Sciences, (14 
July 1968), p. 226. 
 ๙๐ Aberbach, J.D., “Alienation and Political Behavior”, American Political Science 
Review, (13 March 1969), p. 87. 
 ๙๑ Chaples, E.A., “Political Efficacy and Political Trust”, Politics, (7 March 1976), p. 77. 
 ๙๒ Easton, D. and J. Dennis, “The Child’s Acquisition of Regim Norms : Political 
Efficacy”, American Political Science Review, (1 March 1976), pp. 25-26. 
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มีความเช่ือวา คําพูด หรือความเห็นของเขาน้ัน นักการเมืองหรือขาราชการทั้งหลายตองรับฟง บุคคล
ประเภทน้ีจะมีความเปนตัวของตัวเอง และมีความเช่ือมั่นในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการเมือง (Political 
self-confidence) สูงอยูตลอดเวลา 
 ๓. ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองในฐานะที่เปนรูปแบบแหงพฤติกรรมน้ัน หมายถึง 
วิธีการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในสังคมอันออกมาในรูปของพฤติกรรมที่สามารถมีอิทธิพลใน
เหตุการณทางการเมืองตางๆ รวมทั้งสามารถกําหนดจุดหมายปลายทางในเรื่องการเมืองของเขาได 
 สรุปวา การที่จะวิเคราะหวา บุคคลใดมีความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองมากนอยน้ัน 
สามารถจะพิจารณาไดวาความเช่ือของบุคคลในประเด็นตอไปน้ีวา มีมากนอยเพียงใด น่ันคือ๙๓  
 ๑. ความรูสึกวาตนเองมีความสามารถที่จะสงผลกระทบตอความตองการของประชาชน 
 ๒. ความเช่ือวารัฐบาลตองสนองตอบตอความตองการของประชาชน 
 ๓. ความรูสึกวาตนเองเขาใจการทํางานของกระบวนการทางการเมือง 
 ๔. ความรูสึกวาตนเองมีชองทางที่เขาไปมีอิทธิพลตอกระบวนการทางการเมืองอยาง
เพียงพอ 
 การศึกษาวาอะไรคือสภาพเงื่อนไขที่มีตอการสรางความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองน้ัน 
คือ การศึกษาความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองในฐานะที่เปนตัวแปรตามไดแก โดยนักวิชาการได
ศึกษาดังกลาวไววา 
 ถาบุคคลไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและสามารถแสดงความตองการไดในครอบครัวและ
ในโรงเรียน บุคคลน้ันก็จะมีแนวโนมที่จะมีระดับความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองสูง๙๔ 
 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง กลาวคือ บุคคลที่
ไดรับการศึกษาสูงกวาจะมีระดับความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองสูงกวาบุคคลที่มีระดับการศึกษา
ตํ่ากวา๙๕ 
 การมีสวนรวมทางการเมืองและความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองมีความสัมพันธกันใน
ลักษณะที่สอดคลองกัน๙๖ 
 สรุปไดวา การที่จะวิเคราะหบุคคลใดวามีสมรรถนะทางการเมืองมากนอยเพียงใดน้ัน 
สามารถพิจารณาไดจากความเช่ือของบุคคลในเรื่องตอไปน้ีวามีมากนอยเพียงใด กลาวคือ ความเช่ือ
ที่วารัฐบาลหรือขาราชการน้ันเปนผูรับใชหรือกระทําการเพื่อสนองตอบตอความปรารถนาของ
ประชาชน ความเช่ือที่วา เขาสามารถหย่ังรูเรื่องราวของรัฐบาลได เช่ือวาเขาสามารถใชเครื่องมือทาง
การเมืองการปกครองที่จัดเตรียมไว ซึ่งพรอมที่จะทําตามคําแนะนําหรือความตองการเขาได และการ
ตอตานความคิดที่วาประชาชนพลเมืองที่ดีน้ันจะตองมีลักษณะเปนผูวานอนสอนงาย และโชคชะตา

                                                             
 ๙๓ Easton, D. and J. Dennis, “The Child’s Acquisition of Regim Norms : Political 
Efficacy”, American Political Science Review, (1 March 1976), p. 40. 
 ๙๔ Lane, R.E., Political Life, (Glencoe: Free Press, 1959), p. 147. 
 ๙๕ Almond, G.A. and S. Verba, The Civic Culture : Political Attitudes and 
Democracy in Five Nations, (Boston : Little, Brown & Company, 1963), pp. 204-209. 
 ๙๖ Milbrath, L. and M.L. Goel, Political Participation : How and Why People Get 
Involved in Politics, (Chicago: Rand Mc Nally, 1977), p. 59.  
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หรือวิถีชีวิตของพลเมืองในระบบถูกกาํหนดโดยรฐับาล น่ันคือ แนวความคิดในเรื่องผูปกครองและผูถูก
ปกครองน่ันเอง โดยสรุปแลวมี ๔ ประการ ไดแก ๑. การบริหารงานของรฐับาล ๒. การแสดงออกของ
ประชาชน ๓. การเลือกต้ัง และ ๔. การกําหนดอนาคตสังคมการเมือง 
 

๒.๗ ขอมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
 

 บริบทพ้ืนท่ีวิจัยเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ๙๗ 
  

 ท่ีต้ังของตําบล 
  ตําบลกันทรอมเปนตําบลหน่ึงของอําเภอขุนหาญ ต้ังอยู ลองติจูดที่ ๑๐๔ องศา ๒๐ลิปดา 
๓.๙๘ ฟลิปดาตะวันออก ละติจูดที่ ๑๔ องศา ๓๔ ลิปดา ๔๗.๙๓ ฟลิปดาเหนือ อยูสูงกวา
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง ๑๘๒ เมตร มีพื้นที่ประมาณ ๑๓๘.๖๕ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
๘๖,๖๕๖.๒๕ ไร เทศบาลตําบลกันทรอม ต้ังอยูหางจากอําเภอ ๑๑ กิโลเมตร โดยต้ังอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของอําเภอขุนหาญหางจากจังหวัดศรีสะเกษไปทางทิศใต ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร ใช
ระยะเวลา ๑.๓๐ ช่ัวโมงในการเดินทางจากอําเภอถึงจังหวัดมีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี 

 ทิศเหนือ ติดตอกับ เขตพื้นที่ตําบลโพธ์ิกระสังขและตําบลขุนหาญ 
 ทิศใต ติดตอกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ เขตพื้นที่ตําบลโนนสูงและตําบลหวยจันทร 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตพื้นที่อําเภอภูสิงหอําเภอขุขันธ 
  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะพื้นทีส่วนใหญเปนทั้งทีร่าบลุมและทีร่าบเชิงเขาเหมาะกับการเพาะปลูกพืชไร พืช
สวน และทํานา แหลงนํ้าธรรมชาติ เชน หนองพลอง หนองจรึง หนองตะเคียน หนองกระทุม แหลง
นํ้าเหลาน้ีสามารถใชประโยชนไดดีและมีนํ้าใชตลอดปรวมทัง้ยังมีอางเกบ็นํ้าหวยตาจซูึ่งเปนแหลงนํ้า
ขนาดใหญของตําบลกันทรอมที่สามารถกกัเกบ็นํ้าไดปรมิาณมากและเพียงพอตอความตองการของ
เกษตรกรทีป่ลกูพืชผักสวนครัวเปนอาชีพเสริมในชวงฤดูแลง 
 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะโดยทั่วไปของตําบลกันทรอมมอีากาศรอนช้ืนเปนสวนใหญ มีอากาศหนาว
เล็กนอยในฤดูหนาวและมฝีนตกชุกในฤดูฝน อุณหภูมเิฉลี่ยตลอดป ประมาณ ๒๗ – ๓๐องศา
เซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิตํ่าสุดคือ เดือนธันวาคม ประมาณ ๑๘ -๒๐ องศาเซลเซียส และเดือนที่มี
อุณหภูมิสงูสุด คือ เดือนเมษายนประมาณ ๔๐ องศาเซลเซยีส 
 ลักษณะของดิน 
  ทรัพยากรดินในพื้นที่ตําบลกันทรอมลกัษณะของดินเปนดินรวนปนทรายคุณภาพของดิน
สวนใหญอยูในเกณฑปานกลางเหมาะสําหรับการปลูกขาวปลูกพืชไรและทําสวน 
  ลักษณะของแหลงนํ้า 
  ๑) แหลงนํ้าเพื่อการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค 

                                                             
 ๙๗ เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ , (ออนไลน) , แหลงที่มา : 
http://kantrom.go.th/ [๒๖ เมษายน ๒๕๖๓]. 
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 - แหลงนํ้าเพื่อการเกษตร เชนหนองศาลา, หนองพลอง, หนองจรึง, หนองตะเคียน, หนอง
กระทุม, ตาเกิด, ตากวง, หนองกอก, หนองยาง, หนองทุง, หนองลุง, หนองสาคร, หนองปรีง, หนอง
อารี,หนองเสม็ด, หนองตาเคาะ 
 - อางเกบ็นํ้าหวยตาจ,ู อางเก็บนํ้าโอวเพิง, ปาออ 
 - สระเกบ็นํ้า ๑๒ แหง 
 ๒) แหลงนํ้าที่สรางข้ึน 
 - ฝาย ๑ แหง 
 - บอนํ้าต้ืน ๔๙๗ แหง 
 - ประปาหมูบาน ๑๐ แหง 
 *ครัวเรือนที่มีนํ้าประปาใช ๗๑๒ ครัวเรือน 
 *ครัวเรือนที่ไมมีนํ้าประปาใช ๖๙๖ครัวเรือน 
 - บอบาดาล ๓๘๐ แหง 
 ลักษณะของไมและปาไม 
 ปาบรเิวณน้ีประกอบดวย ปาเบญจพรรณและปาดิบแลง พรรณไมมี ยาง ตะเคียน ประดู 
พยุง ตะแบก สมพง เขล็ง ลําดวน ขนุนปา มะมวงปา ขวาว มะคา ชิงชัน นนทรี พันจํา ฯลฯ เปน
ตนไมพื้นลางเปนพวกลูกไมตาง ๆ มอส เฟรน หวาย กระแซงซึ่งเปนพรรณไมโบราณ ฯลฯ 
  ดานการเมือง/การปกครอง 
 เขตการปกครองตําบลกันทรอมแบงการปกครองออกเปน ๑๓ หมูบาน ดังน้ี 
  หมูที่ ๑ บานกันทรอม ผูใหญบาน นายองอาจ เลิศศร ี
 หมูที่ ๒ บานจองกอ ผูใหญบานนายวิรยุด สมเพ็ชร 
 หมูที่ ๓ บานตานวนผูใหญบาน นายอภิวัฒน สมัครพงษ 
 หมูที่ ๔ บานกันทรอมใต ผูใหญบาน นายลอย มนตรีวงษ 
 หมูที่ ๕ บานตาเอก ผูใหญบาน นายฤทธ ศิริเทศ 
 หมูที่ ๖ บานกันทรอมนอย ผูใหญบาน นายบญุเน่ือง สมรัตน 
 หมูที่ ๗ บานขาง ผูใหญบาน นายสุริยา ศิรเิทศ 
 หมูที่ ๘ บานตาเอกใหม ผูใหญบานนายสพุัฒน สงิหชาติ 
 หมูที่ ๙ บานกันทรอมตะวันออก ผูใหญบาน นายสุเทพ เลิศศรี 
 หมูที่ ๑๐ บานโนนทองหลาง ผูใหญบาน นายชิด พันธแกว 
 หมูที่ ๑๑ บานกันทรอมกลาง ผูใหญบาน นายบญุเสรมิ มนตรีวงษ 
 หมูที่ ๑๒ บานไทรนอย กํานัน นายเชย สมรัตน 
 หมูที่ ๑๓ บานตาเอกพฒันา ผูใหญบานนายชัยภัทร ไตรศร ี
 การเลือกต้ัง 
  การเลือกต้ังเทศบาลตําบลกันทรอมแบงการเลอืกต้ังออกเปน ๒ เขต ดังน้ี 
  ๑. เขตเลือกต้ังที่ ๑ ประกอบดวย หมูที่ ๑, ๓, ๕, ๘, ๙ และ ๑๓ 
 มีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล ๖ คน ดังน้ี 
 ๑. นายทวน พิลาดี 
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 ๒. นายคํากร สุวรรณโชติ 
 ๓. นายกิตติศักด์ิ สุพงษ 
 ๔. นายอํานาจ ศิริเทศ 
 ๕. นางสุชยา มนตรีวงษ 
 ๖. นางมรกต สิงหชาติ 
  ๒. เขตเลือกต้ังที่ ๒ ประกอบดวย หมูที่ ๒, ๔, ๖, ๗, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ 
 มีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทัง้หมด ๕ คน 
 (ตําแหนงวาง ๑ ตําแหนง) ดังน้ี 
 ๑. นายพี สมรัตน 
 ๒. นายสุขุม สมรัตน 
 ๓. นายสาย สมรัตน 
 ๔. นายสุรัตน นพเกา 
 ๕. นายสมบัติ สมรัตน 
 จํานวนประชากร (ขอมลูระหวางวันที่ ๑ ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๕๒ น.) 
 หมูที่ ๑ บานกันทรอมเหนือ มี ๒๙๔ ครัวเรือน  ประชากรรวม ๑,๑๖๐ คน แยกเปน 
ประชากรชาย ๕๘๐ คน ประชากรหญิง ๕๘๐ คน  
 หมูที่ ๒ บานจองกอ มี ๒๒๔ ครัวเรือน ประชากรรวม ๘๓๒ คน แยกเปน ประชากรชาย 
๔๑๘ คน ประชากรหญิง ๔๑๔ คน 
 หมูที่ ๓ บานตานวน มี ๙๒ ครัวเรือน ประชากรรวม ๓๗๓ คน แยกเปน ประชากรชาย 
๑๘๕ คน ประชากรหญิง ๑๘๘ คน 
 หมูที่ ๔ บานกันทรอมใต มี ๒๒๓ ครัวเรือน ประชากรรวม ๘๘๙ คน แยกเปน ประชากร
ชาย ๔๖๕ คน ประชากรหญิง ๔๒๔ คน 
 หมูที่ ๕ บานตาเอก มี ๑๙๐ ครัวเรือน  ประชากรรวม ๖๖๑ คน แยกเปน ประชากรชาย 
๓๔๐ คน ประชากรหญิง ๓๒๑ คน  
 หมูที่ ๖ บานกันทรอมนอย มี ๒๐๐ ครัวเรือน ประชากรรวม ๘๒๒ คน แยกเปน 
ประชากรชาย ๔๑๘ คน ประชากรหญิง ๔๐๔ คน 
 หมูที่ ๗ บานขาง มี ๑๒๗ ครัวเรอืน ประชากรรวม ๕๑๖ คน แยกเปน ประชากรชาย 
๒๖๓ คน ประชากรหญิง ๒๕๓ คน 
 หมูที่ ๘ บานตาเอกใหม มี ๒๐๒ ครัวเรือน ประชากรรวม ๘๕๗ คน แยกเปน ประชากร
ชาย ๔๔๓ คน ประชากรหญิง ๔๑๔ คน 
 หมูที่ ๙ บานกันทรอมตะวันออก มี ๑๗๔ ครัวเรอืน ประชากรรวม ๗๑๓ คน แยกเปน 
ประชากรชาย ๓๖๓ คน ประชากรหญิง ๓๕๐ คน 
 หมูที่ ๑๐ บานโนนทองหลางพัฒนา มี ๑๓๓ ครัวเรือน  ประชากรรวม ๖๓๑ คน แยกเปน 
ประชากรชาย ๓๒๕ คน ประชากรหญิง ๓๐๖ คน  
 หมูที่ ๑๑ บานกันทรอมกลาง มี ๙๐ ครัวเรือน ประชากรรวม ๔๑๓ คน แยกเปน 
ประชากรชาย ๒๐๙ คน ประชากรหญิง ๒๐๔ คน 
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 หมูที่ ๑๒ บานไทรนอย มี ๑๓๑ ครัวเรือน ประชากรรวม ๕๔๕ คน แยกเปน ประชากร
ชาย ๒๗๑ คน ประชากรหญิง ๒๗๔ คน 
 หมูที่ ๑๓ บานตาเอกพฒันา มี ๑๓๐ ครัวเรือน ประชากรรวม ๕๘๔ คน แยกเปน 
ประชากรชาย ๒๘๙ คน ประชากรหญิง ๒๙๕ คน 
 สภาพทางสังคม 
  การศึกษา 
 - โรงเรียนประถมศึกษา ๕ แหง ดังน้ี 
 ๑. โรงเรียนบานกันทรอมต้ังอยูทีบ่านกันทรอม หมูที่ ๑ 
 ๒. โรงเรียนบานจองกอ ต้ังอยูที่บานจองกอ หมูที่ ๒ 
 ๓. โรงเรียนบานตานวนต้ังอยูที่บานตานวน หมูที่ ๓ 
 ๔. โรงเรียนบานกันทรอมนอยต้ังอยูทีบ่านกันทรอมนอย หมูที่ ๖ 
 ๕. โรงเรียนบานตาเอก ต้ังอยูที่บานตาเอกใหม หมูที่ ๘ 
 - โรงเรียนมัธยม ๑ แหง ดังน้ี 
 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ต้ังอยูทีบ่านขางหมูที่ ๗ 
  - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ๑ แหง ดังน้ี 
 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดกันทรอมอุดม ต้ังอยูที่บานกันทรอม หมูที่ ๑ 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ๓ แหง ดังน้ี 
 ๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจองกอ ต้ังอยูที่บานจองกอ หมูที ่๒ 
 ๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกันทรอมใต ต้ังอยูที่บานกันทรอมใต หมูที่ ๔ 
 ๓. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาเอก ต้ังอยูทีบ่านตาเอกใหม หมูที่ ๘ 
 การสาธารณสขุ 
 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ๒ แหงดังน้ี 
 ๑. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกันทรอม ต้ังอยูทีบ่านกันทรอม หมูที่ ๑ 
 ๒. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตานวน ต้ังอยูที่บานตานวน หมูที่ ๓ 
  - อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า รอยละ ๑๐๐ 
 - กองทุนตูยาประจําบาน ๒ แหง 
 - สมาชิก อสม.ตําบลกันทรอม ๑๕๕ คน 
  ปญหาดานอาชญากรรม 
  ตําบลกันทรอมมีสถานีตํารวจภูธร ๑ แหง ช่ือสถานีตํารวจภูธรกันทรอม ต้ังอยูในพื้นที่เขต
บานกันทรอมตะวันออกหมูที่ ๙ ตําบลกันทรอม โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบสามตําบล คือ ตําบลกันทร
อม ตําบลโพธ์ิกระสังข และตําบลขุนหาญ 
  การสังคมสงเคราะห 
 - ผูไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ๓๔๖ คน 
 - ผูไดรับเบี้ยยังชีพผูติดเช้ือเอชไอวี ๒๐ คน 
 - ผูไดรับเบี้ยยังชีพคนชรา ๑,๓๔๔ คน 
  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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  - การคมนาคมขนสง ประกอบดวย 
  - ถนนลูกรงั ๑๒๐ สาย 
  - ถนนลาดยาง ๕ สาย 
  - ถนนคอนกรีต ๕๔ สาย 
  - ถนนอื่นๆ ๑๙๗ สาย 
  - การคมนาคมภายในหมูบาน 
  ถนนสวนใหญแลวเปนถนนคอนกรีตประมาณรอยละ ๘๐ และมเีสนทางการ
คมนาคมและขนสงระหวางตําบล ทีส่ําคัญ ดังน้ี 
  ๑. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๔๑ เช่ือมระหวางตําบลกนัทรอม – ตําบล
หวยจันทร โดย จะว่ิงผานทางทิศใตของหมูที่ ๙และผานไปยังทิศใตของหมูที่ ๓ 
  ๒. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๒๘ เช่ือมระหวางตําบลกนัทรอม – 
อําเภอขุขันธ,อําเภอภูสิงห โดยจะว่ิงผานทาง หมูที่ ๑๓, ๕, ๘, ๙, ๑ และหมูที่ ๖ 
  ๓. ทางหลวงชนบททองถ่ิน หมายเลข ศก ๒๐๔๓ เปนถนนสายบานกันทรอม 
– บานโคกพยอม (เช่ือมระหวางตําบลกันทรอม – ตําบลโพธ์ิกระสงัข) โดยจะว่ิงผานทาง หมูที่ ๑, ๗ 
  สะพาน 
 - สะพานคอนกรีต ๔ แหง 
 - สะพานเหล็ก ๐ แหง 
 - สะพานไม ๐ แหง 
 - สะพานอื่นๆ ๒ แหง 
  การไฟฟา 
 - จํานวนครัวเรอืนที่มีไฟฟาใช ๑,๙๑๖ ครัวเรือน 
 - จํานวนครัวเรอืนที่ไมมีไฟฟาใช ๓๐ ครัวเรอืน 
 การประปา 
 - ประปาหมูบาน ๑๐ แหง 
 *ครัวเรือนที่มีนํ้าประปาใช ๗๑๒ ครัวเรือน 
 *ครัวเรือนที่ไมมีนํ้าประปาใช ๖๙๖ ครัวเรือน 
  โทรศัพท 
 - โทรศัพทเคลื่อนที่ทกุหมูบาน 
  ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
 - มีที่ทําการไปรษณียโทรเลข(สาขายอย) จํานวน ๑ แหง ต้ังอยูที่บานกันทรอมตะวันออก 
หมูที่ ๙ 
 ระบบเศรษฐกิจ 
 การเกษตร 
  - พื้นที่นา ๒๐,๓๗๙ ไร 
  - พื้นที่ปลูกมัน ๑๒,๐๓๔ ไร 
  - พื้นที่ปลูกยาง ๑๗,๘๙๒ ไร 
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  - พื้นที่ปาลม ๗๖ ไร 
  ผลผลิตท่ีสําคัญของตําบล 
 - ขาวหอมมะลิ - ยางพารา 
 - มันสําปะหลัง - ผลไมเชน เงาะ, ทุเรียน,ลําไย 
 การประมง 
 การประมงในพื้นที่ตําบลกันทรอมจะเปนการทําประมงในครัวเรือนเพื่อการบริโภคเทาน้ัน 
 การปศุสัตว 
 สําหรับการปศุสัตว จะเลี้ยงเพื่อเปนอาชีพเสริม เชนสัตวจําพวกโค กระบือ สุกร เปด และ 
ไกแตโดยสวนใหญแลวเลี้ยงไวเพื่อบริโภคในครัวเรือนมากกวาการขายเปนรายได 
 การบริการ 
 - สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร ๓ แหง 
 - ตลาดนัดสินคาเบ็ดเตล็ด ๑ แหง 
 - รานถายเอกสาร - แหง 
 - รานซักอบรีด ๑ แหง 
 - รานบริการอินเตอรเน็ต (ISP) ธุรกรรมออนไลน ๑ แหง 
 - รานขายสงวัสดุกอสราง ๑ แหง 
 - รานขายเสื้อผาสําเร็จรูป อปุกรณกีฬา - แหง 
 - รานเสรมิสวย ๓ แหง 
 การทองเท่ียว 
 - ไดแก นํ้าตกซําไทร (เสนทางศึกษาธรรมชาตินํ้าตกซําไทร) 
 - อางเกบ็นํ้าหวยตาจ,ู วัดปาภูดินสอ, ผาไซรเสนาะ 
 - เสนทางธรรมชาติ ภูดินสอ – จะแวะ – ภูแหลม -ผลาญตาเจ็น 
 - เที่ยวเชิงเกษตร สวนซีอุย – เพาะเลี้ยง และจะบกเต้ีย –จะแวะ 
 อุตสาหกรรม 
 ดานอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสัมพันธกบัการผลิตทางการเกษตรของตําบลเชน โรงสีขาว
โดยสวนใหญแลวมีขนาดเลก็ กระจายอยูตามหมูบานตางๆเพือ่ใหบริการแกประชาชนในตําบล 
 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 - ปมนํ้ามัน ๒ แหง (ไมรวมปมหลอดและปมหยอดเหรียญ) 
 - โรงสีขาว ๕ แหง 
 - ฉางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ๕ แหง 
 - รานคาขายเบ็ดเตล็ด ๕๐ แหง 
 - โรงงานอุตสาหกรรม - แหง 
 - ธนาคาร - แหง 
 - ธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรอืเครือ่งกล ๗ แหง 
  แรงงาน 



๘๔ 
 

 ประชากรสวนใหญในพื้นที่เขตตําบลกันทรอมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ซึ่ง
ผลผลิตที่เปนรายไดที่สําคัญไดแก ยางพารา มันสําปะหลัง ขาว ขาวโพด ปอแกว ถ่ัวลิสง มะเขือเทศ 
เปนตน 
แรงงานภาคเกษตรกรรมคาจางวันละ ๒๕๐ – ๓๕๐ บาท 
 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 การนับถือศาสนา 
 - ประชากรสวนใหญนับถือ ศาสนาพุทธ 
 - มีวัด / สํานักสงฆ ทั้งหมด ๘ แหง ดังน้ี 
  ๑. วัดกันทรอมอุดม ต้ังอยูทีบ่านกันทรอม หมูที่ ๑ 
  ๒. วัดกันทรอมใต ต้ังอยูทีบ่านกันทรอมใต หมูที่ ๔ 
  ๓. วัดกันทรอมนอย ต้ังอยูที่บานกันทรอมนอย หมูที่ ๖ 
  ๔. วัดตาเอก ต้ังอยูที่บานตาเอกพฒันา หมูที่ ๑๓ 
  ๕. วัดหลักศิลาวนาราม ต้ังอยูทีบ่านโนนทองหลาง หมูที่ ๑๐ 
  ๖. สํานักสงฆวัดบานตานวน ต้ังอยูที่บานตานวน หมูที่ ๓ 
  ๗. สํานักสงฆวัดปาภูดินสอ ต้ังอยูทีบ่านกันทรอมใต หมูที่ ๔ 
  ๘. สํานักสงฆจะแวะ ต้ังอยูทีบ่านโนนทองหลาง หมูที่ ๑๐ 
 ประเพณีและงานประจําป 
 -ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 
 -ประเพณีแซนโฎนตา (สารทชาวไทยเช้ือสายเขมร) 
 ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
 -ภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก การเลนแมมด 
 -ภาษาถ่ินไดแก ภาษาเขมร 
 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 -สินคาพื้นเมืองและของทีร่ะลกึของตําบลกันทรอมไดแกขาวไรซเบอรรี ่
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 นํ้า 
 ทรัพยากรนํ้ามีนํ้าด่ืมนํ้าใชอยางเพียงพอโดยอาศัยแหลงนํ้าจากใตดินและระบบประปา
หมูบานสวนนํ้าที่ใชเพื่อการเกษตรไดจากนํ้าฝน และนํ้าจากอางเก็บนํ้า 
 ปาไม 
 ทรัพยากรปาไม มีการบุกรุกพื้นที่ปาไมทําใหพื้นที่ปาไมเหลืออยูประมาณ รอยละ ๓๐ มี
ชนิดปาหลากหลายชนิดทําใหมีความเหมาะสมที่จะเปนแหลงที่อยูอาศัย แหลงอาหารของสัตวปาซึ่ง
สามารถจําแนกชนิดปาไมเปน ๔ ชนิด คือ 
 ๑. ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest)ลักษณะดินจะเปนดินรวนปนทราย หรือ ดินรวน
ปนดินเหนียวช้ันดินคอนขางลึกลักษณะโครงสรางของสังคมปาประกอบดวยช้ันไมเดนเรือนยอดสูง
ประมาณ ๔๐ เมตร ไดแก ตะเคียนหิน ยางโดน ยางแดง ยางนา มะคาโมงตะแบกใหญ กระบก ฯลฯ 
ไมช้ันรอง ไดแก มะไฟปา ชมพูปา กะเบากลักแคทราย โมกหลวง มะหวด พลับพลา ชิงชัน เสลา 
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เขล็ง ฯลฯไมพื้นลางสวนใหญจะเปนลูกไมของไมช้ันเดนและไมช้ันรองและพืชจําพวกไมพุมหรือไมพุม
กึ่งยืนตน เชน ชิงช้ี เข็มขาว ข้ีอนดูกดาง ดอกดิน วานชนิดตางๆ จําพวกไมเถา ไดแก เครือสะบา 
หมามุยสะแกเครือ หวายขม หวายไสไก ฯลฯ และกลวยไมชนิดตางๆ 
 ๒. ปาเบญจพรรณ หรือปาผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest)ปจจัยสําคัญที่
กําหนดสังคมปาชนิดน้ีไดแกความลึกของดินกลาวคือผิวหนาดินคอนขางต้ืนชวงฤดูแลงสวนใหญจะ
ขาดแคลนนํ้าพรรณไมสวนใหญจะทิ้งใบในชวงเดือนธันวาคม (เพื่อลดการคายนํ้า)และจะเริม่ผลิใบใหม
ในเดือนเมษายน ลักษณะของสังคมพืชจะประกอบดวยไมช้ันเรือนยอดสูงประมาณ ๒๕เมตร เรือน
ยอดไมช้ันรองแบงแยกคอนขางเดนชัดไมเดนที่ใชแยกสังคมปาชนิดน้ีไดแก ตะแบกเลือด มะคาโมง 
ประดูชิงชัน ผาเสี้ยน ฯลฯ ไมช้ันรอง ไดแก เขล็ง ต้ิวแดง มะคาแต กระบกเขวา ต้ิวขาว หมีเหม็น 
ลมแลง ฯลฯไมพื้นลางสวนใหญจะเปนลูกไมของไมช้ันเดนและไมช้ันรองและมีพืชจําพวกไมพุมและไม
พุมกึ่งยืนตน เชน เปลาแทะ เครือเขาหนังอีเหนียว ฯลฯ ไมจําพวกไมลมลุก ไดแก กระชาย บุก หญา
คายหลวงหญาคาฯลฯ จําพวกไมเถา ไดแก เสี้ยวเครือ แสลง-พัน เล็บมือนางหมามุย รางจืด ฯลฯ 
และกลวยไมชนิดตาง ๆ 
 ๓. ปาเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest)ปาชนิดน้ีเปนสังคมปาไมผลัดใบ พบใน
พื้นที่คอนขางแหงแลงดินเก็บความช้ืนไดไมนาน ดินเปนทรายจัดช้ันดินต้ืนและมีหินผสมอยูมาก ชนิด
พืชที่ใชจําแนกสังคมปาเต็งรังไดแก ไมเต็ง ไมรัง ยางเหียง ยางกราด และพยอม เปนตน 
  ๔. ปาทุงหญา ปาละเมาะ และพลาญหิน ครอบคลุมพื้นที่บางสวนซึ่งแทรกอยูกับปาชนิด
อื่นๆ 
 ภูเขา 
 มีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นระหวางไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชามีการลักลอบตัดไมพยุงใน
พื้นที่ทําใหไมพยุงในพื้นที่เหลืออยูจํานวนนอยในปจจุบัน 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วไปสภาพปาในเขตปาพนมดงรักยังมีสภาพปาที่
อุดมสมบูรณอยูมาก มีชนิดปาหลากหลายชนิดทําใหมีความเหมาะสมที่จะเปนแหลงที่อยูอาศัย แหลง
อาหารของสัตวปา 
 อ่ืน ๆ 
 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตําบลกันทรอม 
 - แผนผังโครงสรางของเทศบาล แบงเปนฝายการเมือง (สภา ทต.กันทรอม และผูบริหาร 
ทต.กันทรอม) และฝายประจํา(พนักงานเทศบาล) 
 

 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป
ของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 ฐานิตา เฉลิมชวง ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในระดับเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา”๙๘ ผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัยพบวา ๑. ปจจัยการ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ๔.๒๒ เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ปจจยัดานการพัฒนาความสัมพันธทางสังคมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ๔.๒๘ 
รองลงมา คือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางการเมือง มีคาเฉลี่ย ๔.๓๙ ปจจัยดานบุคคล มีคาเฉลี่ย ๔.๐๓ 
และปจจัยดานสิ่งเราทางการเมืองอยูในระดับนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย ๓.๙๙ ตามลําดับ ๒. การมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย ๓.๓๑ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา การใชสิทธิเลือกต้ังอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ๔.๓๖ รองลงมา คือ ดานการติดตอเปนการ
เฉพาะ มีคาเฉลี่ย ๓.๘๙  ดานการรวมกิจกรรมของชุมชน มีคาเฉลี่ย ๒.๘๑ และดานการรณรงคหา
เสียงเลือกต้ังอยูในระดับนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย ๒.๑๖ตามลําดับ ๓. ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรามากที่สุด คือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ทางการเมือง พบวา การไปใชสิทธิเลือกต้ังของประชาชนเปนหนาที่ตามกฎหมายอยูในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ปจจัยดานสิ่งเราทางการเมือง พบวา ขอมูลขาวสารจากเทศบาลและผูนําทองถ่ินสงผล
ตอการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับมากที่สดุ รองลงมา คือ ปจจัยดานการพัฒนาความสัมพันธ
ทางสังคม พบวา คานิยมเกา เรื่องทําตามคําสั่ง ยึดระเบียบเคารพอาวุโส มีความจงรักภักดี ถูกตองอยู
แลวไมควรเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากที่สุด และปจจัยสุดทาย คือ ปจจัยดานบุคคลพบวา บุคคล
รอบขางมีอิทธิพลตอความสนใจเกี่ยวกับการเมืองทองถ่ินของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมากที่สุด
 คงฤทธิ์ กุลวงศ ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบอ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม”๙๙ ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบอ โดยรวม และรายดานอยูใน
ระดับมาก คือ ดานขอมูลขาวสาร กลาวคือ ประชาชนมีความสนใจในขอมูลขาวสาร ทางการเมือง
นอย ดานแสดงความคิดเห็น กลาวคือ ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนอย ดานการ
ตัดสินใจ กลาวคือ ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับผูนํา และการมีรวมในการรับผลประโยชนทาง
การเมืองนอย และดานการติดตามตรวจสอบ กลาวคือประชาชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ
นโยบายของพรรคการเมือง และนักการเมืองนอย 
 อํานาจ ศรีพระจันทร ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของผูมี
สิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : กรณีศึกษาการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

                                                             
 ๙๘ ฐานิตา เฉลิมชวง, “ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วารสารชุมชนวิจัย, ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙): ๘๒-๙๐. 
 ๙๙ คงฤทธ์ิ กุลวงศ, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บอ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๐๙-๑๒๕. 



๘๗ 
 

อุดรธานี ศึกษาเฉพาะอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี”๑๐๐ ผลการวิจัยพบวา ๑. การมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
โดยดานการเปนฐานคะแนนเสียงและการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังอยูในระดับปานกลาง การไปใชสิทธิ
เลือกต้ังอยูในระดับมาก และติดตามกระบวนการเลอืกต้ังอยูในระดับปานกลาง ๒.ปจจัยที่มีผลตอการ
มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี คือ ปจจัยภายใน 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกต้ังนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุดรธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และปจจัยภายนอกที่มีผลตอการ
เลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาเลือก
ผูสมัครดานคุณสมบัติสวนตัว เปนผูมีประสบการณทํางานสูง มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดีอยูใน
ระดับมาก ดานนโยบายผูสมัครเปนประโยชนในการพัฒนาทองถ่ินอยูในระดับมาก ดานผลประโยชน
ตอบแทนจากการชวยงานประเพณีตางๆ ของชาวบานสม่ําเสมอ และสัญญาวาจะทําสิ่งตางๆ ให
หลังจากไดรับเลือกอยูในระดับมาก และดานความสัมพันธสวนตัว/การอุปถัมภของผูสมัครประชาชน
เคารพนับถือศรัทธาสวนตัว ๓. เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดมีความสัมพันธตอการมีสวนรวม
ทางการเมือง แสดงใหเห็นวาปจจัยภายในมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี ความสัมพันธสวนตัว การที่ผูสมัครอุปถัมภประชาชนมีผลเชิงบวก
ตอการมีสวนรวมการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี 
 ลัคนา ถูระบุตร และบัญชา วิทยอนันต ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกต้ังสภา
ผูแทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา”๑๐๑ ผลการวิจัยพบวา ๑. 
ประชาชนมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการเลือกต้ังสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อําเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
คุณสมบัติสวนบุคคลของผูสมัคร ดานนโยบายพรรค และภาพลักษณของพรรคทีส่ังกัดอยูในระดับมาก 
แตดานผลประโยชนหรือผลตอบแทน ดานความสัมพันธกับผูสมัครอยูในระดับนอย ๒. ประชาชนที่มี
เพศ ตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการเลือกต้ังสภาผูแทนราษฎร (ส.ส) กรณีศึกษา อําเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายดานแตกตางกันและประชาชนที่มีอายุ ตางกันมีความ
คิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการเลือกต้ังสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษาอําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ๓. ผลการวิจัยนําไปสูแนวทางการพัฒนาการใชสิทธิ
ออกเสียงเลือกต้ังของประชาชนทางดานคุณสมบัติสวนบุคคลของผูสมัครในการเลือกผูสมัครที่ซื่อสัตย 
สุจริต ไมโกงกินเขาถึงไดงายชอบชวยเหลือและแกปญหาความเดือดรอนของชุมชน ทางดานนโยบาย

                                                             
 ๑๐๐ อํานาจ ศรีพระจันทร, “ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี ศึกษาเฉพาะอําเภอบานผือ 
จังหวัดอุดรธานี”, เอกสารการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สรางสรรคและพัฒนา เพื่อ
กาวหนาสูประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ ๒ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา : ภาคโปสเตอร, หนา ๖๗๘-๖๙๐. 
 ๑๐๑ ลัคนา ถูระบุตร และบัญชา วิทยอนันต, “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 
กรณีศึกษา อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา”, Journal of Nakkonratchasima college, Vol.12 No.3 
September – December 2018: 140-149. 



๘๘ 
 

พรรคและภาพลักษณของพรรคที่สังกัด เปนพรรคมีผลงานเปนที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป มี
ช่ือเสียงหรือภาพลักษณในทางที่ดี 
 เพ็ญพิมล วิภาคทรัพย ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร” ๑๐๒  ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครอยูในระดับปานกลาง โดยประเด็นการเคยมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นตอผูสมัครรับเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางมีสวนรวมมากที่สุด และ
ประเด็นการเคยรวมบริจาคเงินสนับสนุนผูสมคัรรับเลอืกต้ังผูวาราชการกรงุเทพมหานคร กลุมตัวอยาง
มีสวนรวมนอยที่สุด สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา ระดับรายได และการรับรูขาวสารการเมืองที่แตกตางกัน จะมีสวนรวมทางการเมือง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น .๐๕ แตกลุมตัวอยางประชาชนที่มีเพศที่
แตกตางกันจะมีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น  
.๐๕ 
 ณิชาภา เหมะธุลิน ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ศึกษากรณี : ผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลอืกต้ังที ่๑ จังหวัดบึงกาฬ” ๑๐๓ ผลการวิจัยพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง ๔๖ – ๕๕ ป การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประกอบ
อาชีพเกษตรกร รายไดตอเดือนตํ่ากวา ๑๐,๐๐๐ บาท ความเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนในเขตเลือกต้ังที่ ๑ จังหวัดบึงกาฬ โดยรวม อยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานนโยบาย รองลงมาคือ ดานคุณสมบัติของผูสมัคร
รับเลือกต้ัง ดานสื่อในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง และดานสื่อบุคคล ตามลําดับ การทดสอบ
สมมติฐานพบวา  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจ เลือก ต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในเขตเลือกต้ังที่ ๑ จังหวัดบึงกาฬ สวนอาชีพ และรายได มีความสัมพันธ
ตอการตัดสินใจเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในเขตเลือกต้ังที่ ๑ จังหวัดบึงกาฬ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ๑๐๒ เพ็ญพิมล วิภาคทรัพย , “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร”, การคนควาอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๒), บทคัดยอ. 
 ๑๐๓ ณิชาภา เหมะธุลิน, “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ศึกษากรณี : ผู
มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดบึงกาฬ”, สารนิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ส่ือสารการเมือง), วิทยาลัย
ส่ือสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๖. 



๘๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๕ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ผูวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการวิจัย 

ฐานิตา เฉลิมชวง, “ปจจัย
ที่สงผลตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองขอประชาชน
ในระดับเทศบาล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา”, (๒๕๕๙). 
 

๑. ปจจัยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ย ๔.๒๒ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดาน
การพัฒนาความสัมพันธทางสังคมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ๔.๒๘ 
รองลงมา คือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางการเมือง มีคาเฉลี่ย ๔.๓๙ 
ปจจัยดานบุคคล มีคาเฉลี่ย ๔.๐๓ และปจจัยดานสิ่งเราทางการเมืองอยู
ในระดับนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย ๓.๙๙ ตามลําดับ ๒. การมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย ๓.๓๑ เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา การใชสิทธิเลือกต้ังอยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ย ๔.๓๖ รองลงมา คือ ดานการติดตอเปนการเฉพาะ มีคาเฉลี่ย 
๓.๘๙  ดานการรวมกิจกรรมของชุมชน มีคาเฉลี่ย ๒.๘๑ และดานการ
รณรงคหาเสียงเลือกต้ังอยูในระดับนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย ๒.๑๖ตามลําดับ 
๓. ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระดับ
เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรามากที่สุด คือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทาง
การเมือง พบวา การไปใชสิทธิเลือกต้ังของประชาชนเปนหนาที่ตาม
กฎหมายอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานสิ่งเราทาง
การเมือง พบวา ขอมูลขาวสารจากเทศบาลและผูนําทองถ่ินสงผลตอการ
มีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ปจจัยดาน
การพัฒนาความสัมพันธทางสังคม พบวา คานิยมเกา เรื่องทําตามคําสั่ง 
ยึดระเบียบเคารพอาวุโส มีความจงรักภักดี ถูกตองอยูแลวไมควร
เปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากที่สุด และปจจัยสุดทาย คือ ปจจัยดาน
บุคคลพบวา บุคคลรอบขางมีอิทธิพลตอความสนใจเกี่ยวกับการเมือง
ทองถ่ินของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมากที่สุด 

คงฤทธ์ิ กุลวงษ. “การมี
สวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองคการ
บรหิารสวนตําบลหนอง
บอ อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม”, (๒๕๖๑) 

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหนองบอ โดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก คือ ดานขอมูล
ขาวสาร กลาวคือ ประชาชนมีความสนใจในขอมูลขาวสารทางการเมือง
นอย ดานแสดงความคิดเห็น กลาวคือ ประชาชนไดแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองนอย ดานการตัดสินใจ กลาวคือ ประชาชนมีทัศนคติ
เกี่ยวกับผูนํา และการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนทางการเมืองนอย 
และดานการติดตามตรวจสอบ กลาวคือ ประชาชนมีสวนรวมในการ
ติดตาม 

 
 



๙๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๕ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 
 

ผูวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการวิจัย 

 ตรวจสอบนโยบาลของพรรคการเมือง  และนักการเมืองนอยการ
เปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของประชาชน จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ และการศึกษา ประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมืองทองถ่ินแตกตางกัน สวนเพศ และสถานภาพ ประชาชนมี
สวนรวมทางการเมืองทองถ่ินไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกตามปจจัยทาง
สังคมและเศรษฐกิจ พบวา อาชีพ รายไดตอเดือน และตําแหนงหนาที่ใน
ชุมชน ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินแตกตางกัน 

อํานาจ ศรีพระจันทร, 
“ปจจัยทีม่ีผลตอการมี
สวนรวมทางการเมืองของ
ผูมสีิทธิเลือกต้ังในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน : 
กรณีศึกษาการเลือกต้ัง
นายกองคการบรหิารสวน
จังหวัดอุดรธานี ศึกษา
เฉพาะอําเภอบานผือ 
จังหวัดอุดรธานี”, 
(๒๕๕๘) 

๑. การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดอุดรธานีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานการเปนฐาน
คะแนนเสียงและการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังอยูในระดับปานกลาง การ
ไปใชสิทธิเลือกต้ังอยูในระดับมาก และติดตามกระบวนการเลือกต้ังอยูใน
ระดับปานกลาง ๒.ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี คือ ปจจัยภายใน 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเปนปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และปจจัยภายนอกที่มีผลตอการเลือกต้ังนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดย
พิจารณาเลือกผูสมัครดานคุณสมบัติสวนตัว เปนผูมีประสบการณทํางาน
สูง มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดีอยูในระดับมาก ดานนโยบาย
ผูสมัครเปนประโยชนในการพัฒนาทอง ถ่ินอยู ในระดับมาก ดาน
ผลประโยชนตอบแทนจากการชวยงานประเพณีตางๆ ของชาวบาน
สม่ําเสมอ และสัญญาวาจะทําสิ่งตางๆ ใหหลังจากไดรับเลือกอยูในระดับ
มาก และดานความสัมพันธสวนตัว/การอุปถัมภของผูสมัครประชาชน
เคารพนับถือศรัทธาสวนตัว ๓. เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดมี
ความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมือง แสดงใหเห็นวาปจจัยภายใน
มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดอุดรธานี ความสัมพันธสวนตัว การที่ผูสมัครอุปถัมภ
ประชาชนมีผลเชิงบวกตอการมีสวนรวมการเลือกต้ังนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุดรธานี 

 

 
 
 
 



๙๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๕ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 
 

ผูวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการวิจัย 

ลัคนา ถูระบุตร และ
บัญชา วิทยอนันต, 
“ปจจัยทีม่ีผลตอการ
เลือกต้ังสภา
ผูแทนราษฎร (ส.ส.) 
กรณีศึกษา อําเภอโนน
ไทย จังหวัด
นครราชสีมา”, 
(๒๕๖๑). 

๑. ประชาชนมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการเลือกต้ังสภา
ผูแทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
โดยรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
คุณสมบัติสวนบุคคลของผูสมัคร ดานนโยบายพรรค และภาพลักษณของ
พรรคที่สังกัดอยูในระดับมาก แตดานผลประโยชนหรือผลตอบแทน ดาน
ความสัมพันธกับผูสมัครอยูในระดับนอย ๒. ประชาชนที่มีเพศ ตางกันมี
ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการเลือกต้ังสภาผูแทนราษฎร (ส.ส) 
กรณีศึกษา อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันและประชาชนที่มีอายุ ตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผล
ตอการเลือกต้ังสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษาอําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ๓. ผลการวิจัยนําไปสู
แนวทางการพัฒนาการใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังของประชาชนทางดาน
คุณสมบัติสวนบุคคลของผูสมัครในการเลือกผูสมัครที่ซื่อสัตย สุจริต ไมโกง
กินเขาถึงไดงายชอบชวยเหลือและแกปญหาความเดือดรอนของชุมชน 
ทางดานนโยบายพรรคและภาพลักษณของพรรคที่สังกัด เปนพรรคมี
ผลงานเปนที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป มีช่ือเสียงหรือภาพลักษณ
ในทางที่ดี 

เพ็ญพมิล วิภาคทรัพย, 
“การมสีวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนใน
เขตภาษีเจรญิ 
กรุงเทพมหานคร”, 
(๒๕๕๒) 

กา ร มี ส วนร วมทา ง กา ร เ มื อ ง ขอ ง ปร ะชาชน ใน เ ขตภา ษี เ จ ริ ญ 
กรุงเทพมหานครอยูในระดับปานกลาง โดยประเด็นการเคยมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นตอผูสมัครรับเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
กลุมตัวอยางมีสวนรวมมากที่สุด และประเด็นการเคยรวมบริจาคเงิน
สนับสนุนผูสมัครรับเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางมี
สวนรวมนอยที่สุด สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยาง
ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได และการรับรูขาวสาร
การเมืองที่แตกตางกัน จะมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น .๐๕ แตกลุมตัวอยางประชาชนที่มี
เพศที่แตกตางกันจะมีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น .๐๕ 

 
 
 
ตารางท่ี ๒.๕ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 
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ผูวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการวิจัย 

ณิชาภา เหมะธุลิน, “ปจจัยที่

มีผลตอการตัดสินใจเลอืกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ศึกษากรณี : ผูมีสทิธิเลอืกต้ัง

ในเขตเลือกต้ังที่ ๑ จงัหวัดบงึ

กาฬ”, สารนิพนธรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต (สื่อสาร

การเมือง), (๒๕๕๖). 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง ๔๖ – ๕๕ 

ป การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได

ตอเดือนตํ่ากวา ๑๐,๐๐๐ บาท ความเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ผลตอ

การตัดสินใจเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนใน

เขตเลือกต้ังที่  ๑ จังหวัดบึงกาฬ โดยรวม อยู ในระดับมาก 

เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานนโยบาย รองลงมาคือ 

ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ัง ดานสื่อในการรณรงคหา

เสียงเลือกต้ัง และดานสื่อบุคคล ตามลําดับ การทดสอบสมมติฐาน

พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในเขตเลือกต้ังที่ ๑ 

จังหวัดบึงกาฬ สวนอาชีพ และรายได มีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในเขตเลือกต้ังที่ ๑ 

จังหวัดบึงกาฬ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
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๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง
ในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
สามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) โดยตัวแปรตน 
(Independent Veriable) ประกอบดวย กลุมตัวแปรปจจัยสวนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส การศึกษา รายได และการไดขาวสารการเลือกต้ัง) และตัวแปรความรูสึกมีสมรรถนะทาง
การเมือง (Sence of Political Efficaacy)๑๐๔ สวนกลุมตัวแปรตาม (Dependent Veriable) ไดแก 
การมีสวนรวมในการไปใชสิทธิเลือกต้ังทั่วไป ประกอบดวย ดานการดําเนินการเลือกต้ัง ดานรวม
รณรงคเลือกต้ัง ดานการตัดสินใจในทางการเมือง๑๐๕ และหลักอปริหานิยธรรม๑๐๖  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 
๑๐๔

 Easton, D. and J. Dennis, “The Child’s Acquisition of Regim Norms : Political 

Efficacy”, American Political Science Review, (1 March 1976), pp. 25-26. 
 ๑๐๕ Almond, Gabriel A. and Jr. B.G. Powell, Comparative Political Today, (Boston : 
Little Brown and Company, 1976), pp. 145 - 146. 
 ๑๐๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๘/๗- ๘. 
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                   ตัวแปรอิสระ                                          ตัวแปรตาม 
         (Independent Variable)                        (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๔  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากแผนภาพที่ ๒.๔ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวยกลุมตัวแปรตนหรือตัว
แปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก กลุมตัวแปรทางชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส การศึกษา รายได และการไดรับขาวสารการเลือกต้ัง กลุมตัวแปรความรูสึกมีสมรรถนะทาง
การเมือง ไดแก การบริหารงานของรัฐบาล การแสดงออกของประชาชน การเลือกต้ัง และการกําหนด
อนาคตสังคมการเมือง และกลุมตัวแปรหลักอปริหานิยธรรม ๗ ไดแก หมั่นประชุมกันเนืองนิตย 

การมีสวนรวมทางการเมืองใน
การไปใชสิทธิเลือกต้ังท่ัวไป 

๑. ดานการดําเนินการเลือกต้ัง 
๒. ดานรวมรณรงคเลอืกต้ัง 
๓. ดานการตัดสินใจในทาง
การเมือง 

ตัวแปรทางชีวสังคม 
๑. เพศ 
๒. อายุ 
๓. สถานภาพการสมรส 
๔. การศึกษา 
๕. รายได 
๖. การไดรับขาวสารการเลือกต้ัง 

ความรูสึกมีสมรรถนะ 
ทางการเมือง 

๑. การบริหารงานของรัฐบาล 
๒. การแสดงออกของประชาชน 
๓. การเลือกต้ัง 
๔. การกําหนดอนาคตสังคม
การเมือง 
 

หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย 
๒. พรอมกันประชุมและเลกิ 
๓. ไมบัญญัติสิ่งที่ไมบัญญัติและ
ลมเลิกสิ่งที่บญัญัติแลว 
๔. เคารพนับถือผูใหญ 
๕. ไมขมเหงลวงเกินสตร ี
๖. เคารพสกัการะเจดีย 
๗. ใหการอารักขา คุมครอง 
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พรอมกันประชุมและเลิก ไมบัญญัติสิ่งที่ไมบัญญัติและลมเลิกสิ่งที่บัญญัติแลว เคารพนับถือผูใหญ ไม
ขมเหงลวงเกินสตรี เคารพสักการะเจดีย และใหการอารักขา คุมครอง กลุมตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) ประกอบดวย การมีสวนรวมทางการเมืองในการไปใชสิทธิเลือกต้ังทั่วไป ไดแก ดานการ
ดําเนินการเลือกต้ัง ดานรวมรณรงคเลือกต้ัง และดานการตัดสินใจทางการเมือง 
 จากการคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยพบวา กลุมตัวแปรทางชีวสังคมจะ

เปนตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ ที่ใชในการทดสอบสมมติฐานความแตกตางในการเปรียบเทียบระดับ

การรับรูตัวแปรตามซึ่งก็คือการมีสวนรวมทางการเมืองในการไปใชสิทธิเลือกต้ังทั่วไป ในขณะที่

ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองและหลักอปริหานิยธรรม ๗ ที่ไดจากการทบทวบเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของถูกจัดไวเปนตัวแปรตนเชนเดียวกันเพื่อทดสอบความสัมพันธหรือความเกี่ยวของ

เชิงตัวแปร นอกจากน้ีทั้งกลุมตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะถูกวัดระดับการรับรูเพื่อ

หาคาการรับรูจากตัวอยางที่ไดจากการเก็บขอมูลแลวนํามาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคในลําดับ

ตอไป 

  



บทท่ี ๓ 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาล
ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ” ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากร ตัวอยาง และผูใหขอมลูสําคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ๓.๔ การเกบ็รวบรวมขอมลู 
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมลู 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาล
ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการศึกษาในครั้งน้ีใชการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ทําการเก็บรวบรวมขอมลูดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล ทําการวิเคราะห และสรุปผลขอมูลเปนลําดับสุดทาย 
 

๓.๒ ประชากร ตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคญั 
 

 ๓.๒.๑ ประชากร  
  

 ประชากรสําหรับงานวิจัยน้ีไดแก ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในเทศบาลตําบลกันทรอม 
อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน ๑๔,๐๔๔ คน โดยจําแนกแหลงที่มา ดังตอไปน้ี 
 

ตารางท่ี ๓.๑ จํานวนประชากรผูมีสทิธ์ิเลอืกต้ังของเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
    สะเกษ๑  
 

หมูบาน จํานวนประชากร ตัวอยาง 

หมูบานกันทรอมเหนือ ๑,๘๐๗ ๕๐ 
หมูบานจองกอง ๑,๒๓๗ ๓๕ 
หมูบานตานวน ๕๙๙ ๑๘ 
หมูบานกันทรอมใต ๑,๔๓๐ ๔๐ 

                                                             
 ๑ เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, สภาพและขอมูลพื้นฐาน, [ออนไลน], 
แหลงที่มา: http://kantrom.go.th/data_2998 (๑๔ เมษายน ๒๕๖๓). 
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ตารางท่ี ๓.๑ จํานวนประชากรผูมีสทิธ์ิเลอืกต้ังของเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
    สะเกษ (ตอ) 
 

หมูบาน จํานวนประชากร ตัวอยาง 

หมูบานตาเอก ๑,๐๓๖ ๓๐ 
หมูบานกันทรอมนอย ๑,๒๗๕ ๓๕ 
หมูบานขาง ๘๒๕ ๒๔ 
หมูบานตาเอกใหม ๑,๓๕๒ ๓๘ 
หมูบานกันทรอมตะวันออก ๑,๑๓๔ ๓๒ 
หมูบานโนนทองหลางพฒันา ๙๓๓ ๒๗ 
หมูบานกันทรอมกลาง ๖๓๓ ๑๙ 
หมูบานไทรนอย ๘๕๑ ๒๕ 
หมูบานตาเอกพฒันา ๙๓๒ ๑๖ 

รวม ๑๔,๐๔๔ ๓๘๙ 
 

 ๓.๒.๒ ขนาดตัวอยาง 
 

ผูวิจัยทําการหาขนาดตัวอยาง โดยนําไปกําหนดหาขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณ
ขนาดตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)๒ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 ๑. กําหนดการหาตัวอยางจากการใชสูตรของทาโร ยามาเน  
  
 จากสูตร  
 
 โดย n =  ขนาดกลุมตัวอยางที่คํานวณได 
  N = จํานวนประชากร 
  e = คาความคลาดเคลื่อน (= 0.05)  
  
 จะได                     14,044 
                             n =              

   1 + 14,044 (0.05)2  
   = 388.92 
 ไดตัวอยางประมาณ ๓๘๙ คน 
 ๒. ใชการสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการคัดเลือกแบบบังเอิญ (accidental selection) ให
ครบ ๓๘๙ คน 
 

                                                             
 ๒ อภินันท จันตะนี, การใชสถิติวิเคราะหขอมูล สําหรับการวิจัยทางธุรกิจ, (ฝายบัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๙), หนา ๓๕. 
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 ๓.๒.๓ ผูใหขอมูลสําคัญ 
 

 ผูใหขอมูลสําคัญประกอบดวย 
 ๑. นายคมสันต เลิศศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ 
 ๒. นายประดิษฐ สมเพชร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๓. ส.ต.ต.วุฒิเทพ ดับโศก ปลัดเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๔. นายเชย สมรัตน กํานันตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๕. นายลอย มนตรีวงษ ผูใหญบาน บานกันทรอมใต ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๖. นายบุญเสริม มนตรีวงษ ผูใหญบาน บานกันทรอมกลาง ตําบลกันทรอม อําเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๗. นายคาร มนตรีวงษ 
 ๘. นางลัดดา เลิศศรี ครูชํานาญการ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม อําเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ  
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีข้ันตอนการ
สรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี 
 

 ๓.๔.๑ ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 

 ๑. ศึกษาหลักการ และแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ัง
ทั่วไปจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของใหเปนไปตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคในการวิจัย โดย
ขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 ๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล และความรูสึกมีสมรรถนะทาง
การเมือง ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อสรางเครื่องมือวิจัยตอไป 
 ๓. สรางเครื่องมือ และนําเสนอรางเครือ่งมือการวิจยัตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
 ๔. นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใชกับประชากรที่มีลักษณะคลายกับตัวอยางเพื่อหาคา
ความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ 

๔. ปรับปรุงแกไขและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปใชจริงเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

  

 
 
 
 



๙๙ 
 

๓.๔.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางข้ึนตาม
แนวคิดของการการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับปจจัย
การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการเมอืงในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชน
ในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธของความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดย
แบบสอบถามแบงออกเปน ๔ ตอน ดังน้ี   
 ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส การศึกษา รายได และการไดขาวสารการเลือกต้ัง 
 ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง 
 ตอนท่ี ๓ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นการมีสวนรวมในการไปใชสิทธิเลือกต้ังทั่วไป 
ประกอบดวย ๔ ดาน ไดแก ดานการดําเนินการเลือกต้ัง, ดานรวมรณรงคเลือกต้ัง, ดานการตัดสินใจ
ในทางการเมือง  และหลักอปริหานิยธรรม   
 ตอนท่ี ๔ เปนแบบสอบถามขอเสนอแนะและแนวทางในการสนับสนุนการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 แบบสอบถามทั้ง ๔ ตอนน้ี ผูตอบแบบสอบถามจะตองแสดงความคิดเห็นจากคําถามที่
ผูวิจัยกําหนดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการไปสิทธิเลือกต้ังทั่วไป โดยลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยการใชเกณฑวัดระดับความคิดเห็นแบงออกเปน ๕ 
ระดับ ตามแนวคิดของ Likert๓ 

 ๕ หมายถึง มีระดับการมีสวนรวม มากที่สุด 
 ๔ หมายถึง มีระดับการมีสวนรวม มาก 
 ๓ หมายถึง มีระดับการมีสวนรวม ปานกลาง 
 ๒ หมายถึง มีระดับการมีสวนรวม นอย 
 ๑ หมายถึง มีระดับการมีสวนรวม นอยที่สุด 
เกณฑการวิเคราะหขอมูลของเบสทในการหาคาเฉลี่ยของคะแนน๔ เปนดังน้ี 
คาเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง มีระดับการมีสวนรวม มากที่สุด 
คาเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง มีระดับการมีสวนรวม มาก 
คาเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง มีระดับการมีสวนรวม ปานกลาง 
คาเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง มีระดับการมีสวนรวม นอย 
คาเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง มีระดับการมีสวนรวม นอยที่สุด 

                                                             
 ๓ Best and Jane V Kahn, Research in Education, 7th ed., (Boston : Allyn and Bacon, 
1993), p. 246. 
 ๔ Ibid. p. 247. 



๑๐๐ 
 

 

  ๓.๔.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
 ๑. ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ
เครื่องมือที่สรางไว 
 ๒. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อขอความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเช่ียวชาญแลวนํามาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมตอไป เพื่อพิจารณาทั้งในดานเน้ือหาสาระ และโครงสรางของคําถาม ตลอดจน
ภาษาที่ใชและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและ
วัตถุประสงค (Item - Objective Congruence Index : IOC) โดยไดคา IOC ๐.๘๐ ข้ึนไปทุกขอ 
 ๓. หาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไข
แลวไปทดลองใช (Try Out) ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน ๓๐ คน เพื่อหาคาความเช่ือมั่นดวย

วิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α  coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach ไดคาความเช่ือมั่นทั้ง
ฉบับ ๐.๘๑๖ 
 ๔. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อใชเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจริงในการวิจัย
ตอไป 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเกบ็ขอมลูเชิงปรมิาณตามข้ันตอน ดังน้ี 
 ๑. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนามโดย
ผูอํานวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ระบุวัน เวลา ในการเก็บขอมูลที่ ชัดเจน เพื่อขอ
อนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ รวมจํานวน ๓๘๙ คน แลวทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 ๒. ดําเนินการเก็บขอมูลตามวัน เวลา ที่กําหนด โดยใชวิธีการแจกแบบสอบถามจํานวน 
๓๘๙ ชุด   
  

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 
  

 ๑. นําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณความถูกตองในการตอบ
แบบสอบถามแลวนํามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล โดยการบันทึกคะแนนแตละ
ขอของแตละคนลงในแบบลงรหัส (Coding form) 
 ๒. ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 
 ๓. ทําการวิเคราะหขอมูล โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
  ๑) ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส การศึกษา รายได การไดขาวสารการเลือกต้ัง วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage)  



๑๐๑ 
 

  ๒) ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูสึกมีสมรรถนะ
ทางการเมืองและระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในการไปใชสิทธิเลือกต้ังทั่วไปวิเคราะหโดยใช
คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ๓) การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติการเปรียบเทียบความแตกตางไดแก 
สถิติทดสอบ t (t-test), การวัดความแปรปรวนทางเดียว (F-test, one-way ANOVA) และทดสอบ
ความสัมพันธดวยสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  



 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาล 
ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ” ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน ๒ ตอน โดย
ตอนที่ ๑ เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ตอนที่ ๒ เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยมี
ลําดับการนําเสนอขอมูลดังน้ี 
 ตอนท่ี ๑ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ประกอบดวย 
 ๔.๑ สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
 ตอนท่ี ๒ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบดวย 
 ๔.๔ ขอเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการใชสิทธิเลือกต้ังทั่วไป 
 ๔.๕ องคความรู 
  ๔.๔.๑ องคความรูที่ไดรับจากการวิจัย 
  ๔.๔.๒ องคความรูที่ไดสังเคราะหจากการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 

 

ตอนที่ ๑ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
 

๔.๑ สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
   N   แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 
   X    แทน   คาเฉลี่ย (Mean) 
   S.D.   แทน   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   t   แทน    คาสถิติที่ใชในการพิจารณา t-distribution 
   F   แทน   คาสถิติที่ใชในการพิจารณา F-distribution 
   df   แทน  ระดับช้ันของความเปนอสิระ (Degree of 
Freedom) 
   sig.   แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significant)  
 

๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป 
 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจํานวน และอัตรารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอมลูทั่วไป 

N = ๓๘๙ 

เพศ  จํานวน รอยละ 
ชาย 
หญิง 
รวม 

๑๗๐ 
๒๑๙ 
๓๘๙ 

๔๓.๗๐ 
๕๖.๓๐ 

๑๐๐.๐๐ 
อาย ุ  จํานวน รอยละ 

๒๐ – ๒๕ ป 
๒๖ – ๓๐ ป 
๓๑ – ๓๕ ป 
๓๖ – ๔๐ ป 
๔๑ ข้ึนไป 
รวม 

๒ 
๓๘ 

๑๓๖ 
๒๐๗ 

๖ 
๓๘๙ 

๐.๕๐ 
๙.๘๐ 

๓๕.๐๐ 
๕๓.๒๐ 
๑.๕๐ 

๑๐๐.๐๐ 
สถานภาพการสมรส  จํานวน รอยละ 

โสด 
สมรส 
รวม 

๑๓๔ 
๒๕๕ 
๓๘๙ 

๓๔.๔๐ 
๖๕.๖๐ 

๑๐๐.๐๐ 
 

 

 

 



๑๐๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจํานวน และอัตรารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอมลูทั่วไป (ตอ) 

N = ๓๘๙ 

ระดับการศึกษา  จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ปวช/ปวส 
ปริญญาตร ี
รวม 

๑๘ 
๑๘๕ 
๑๖๑ 
๒๕ 
๓๘๙ 

๔.๖๐ 
๔๗.๖๐ 
๔๑.๔๐ 
๖.๔๐ 

๑๐๐.๐๐ 
รายไดตอเดือน  จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา ๑๐,๐๐๐ บาท 
ระหวาง ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท 
ระหวาง ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
ระหวาง ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท 
รวม 

๓๔๐ 
๔๗ 
๑ 
๑ 

๓๘๙ 

๘๗.๔๐ 
๑๒.๑๐ 
๐.๓๐ 
๐.๓๐ 

๑๐๐.๐๐ 
การไดรับขาวสารการเลอืกต้ัง  จํานวน รอยละ 

หนังสือพิมพ 
โทรทัศน 
สื่อบุคคล 
วิทยุ 
สื่ออื่นๆ 
รวม 

๑๑ 
๑๕๓ 
๑๙๑ 
๒๗ 
๗ 

๓๘๙ 

๒.๘๐ 
๓๙.๓๐ 
๔๙.๑๐ 
๖.๙๐ 
๑.๘๐ 

๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๑ ประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

จากจํานวนตัวอยาง ๓๘๙ คน ในดานเพศ พบวา ประชาชนฯ เปนเพศชาย จํานวน ๑๗๐ คน คิดเปน

รอยละ ๔๓.๗๐ และเพศหญิง จํานวน ๒๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๖.๓๐ 

 ดานอายุ พบวา ประชาชนฯ มีอายุระหวาง ๒๐ – ๒๕ ป จํานวน ๒ คน คิดเปนรอย 

๐.๕๐ อายุระหวาง ๒๖ – ๓๐ ป จํานวน ๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๙.๘๐ อายุระหวาง ๓๑ – ๓๕ ป 

จํานวน ๑๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๐๐ อายุระหวาง ๓๖ – ๔๐ ป จํานวน ๒๐๗ คน คิดเปนรอยละ 

๕๓.๒๐ และอายุ ๔๑ ข้ึนไป จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๑.๕๐   

 ดานสถานภาพการสมรส พบวา ประชาชนฯ มสีถานะโสด จํานวน ๑๓๔ คน คิดเปนรอย

ละ ๓๔.๔๐ สถานะสมรส จํานวน ๒๕๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๕.๖๐  

 ดานระดับการศึกษา พบวา ประชาชนฯ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘ คน 

คิดเปนรอยละ ๔.๖๐ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๑๘๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๗.๖๐ ระดับ ปวช/ปวส 

จํานวน ๑๖๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๑.๔๐ และระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ 

๖.๔๐ 



๑๐๕ 

 

 ดานรายไดตอเดือนพบวา ประชาชนฯ มีระดับรายไดตํ่ากวา ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๔๐ 

คน คิดเปนรอยละ ๘๗.๔๐ รายไดระหวาง ๑๐,๐๐๑ –๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ 

๑๒.๑๐ รายไดระหวาง ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๓๐ และรายได

ระหวาง ๒๐,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๓๐ 

 ดานการไดรับขาวสารการเลือกต้ัง พบวา ประชาชนฯ ไดรับขาวสารผานทางหนังสือพิมพ 

จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๒.๘๐ ทางโทรทัศน จํานวน ๑๕๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๓๐ ทางสื่อ

บุคคล จํานวน ๑๙๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๙.๑๐ ทางวิทยุ จํานวน ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๖.๙๐ และ

ทางสื่ออื่นๆ จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑.๘๐ 
 

๔.๓ ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
 

 ๔.๓.๑ ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนใน

เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง, 

หลักอปริหานิยธรรม และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชน

ในเขตเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

N = ๓๘๙ 

ระดับความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง X  . .S D  
๑. ดานการบริหารงานของรัฐบาล ๓.๘๘ ๐.๗๖๕ 
๒. ดานการแสดงออกของประชาชน ๓.๗๒ ๐.๖๙๑ 
๓. ดานการเลือกต้ัง ๓.๘๔ ๐.๗๑๓ 
๔. ดานกําหนดอนาคตสังคมการเมือง ๓.๙๓ ๐.๗๕๔ 

หลักอปริหานิยธรรม   
หลักอปริหานิยธรรม ๔.๐๔ ๐.๗๒๖ 

การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไป   
๑. ดานการดําเนินการเลือกต้ัง ๓.๓๙ ๐.๗๙๐ 
๒. ดานการรวมรณรงคการเลือกต้ัง ๓.๒๐ ๐.๗๕๖ 
๓. ดานการตัดสินใจทางการเมือง ๓.๒๑ ๐.๘๙๐ 

  

 จากตารางท่ี ๔.๒ พบวา ตัวอยางประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ มีระดับคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรูสึกมีสมรรถนะทาง
การเมือง หลักอปริหานิยธรรม และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป ดังน้ี ระดับ
ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง ในดานการบริหารงานของรัฐบาล มีคาเฉลี่ย (X) ๓.๘๘ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ๐.๗๖๕ ดานการแสดงออกของประชาชน มีคาเฉลี่ย (X) ๓.๗๒ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ๐.๖๙๑ ดานการเลือกต้ัง มีคาเฉลี่ย (X)  ๓.๘๔ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ๐.๗๑๓ และดานกําหนดอนาคตสังคมการเมือง มีคาเฉลี่ย (X) ๓.๙๓ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



๑๐๖ 

 

(S.D.) ๐.๗๕๔    
 หลักอปริหานิยธรรม มีคาเฉลี่ย (X) ๔.๐๔ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ๐.๗๒๖  
 การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป ในดานการดําเนินการเลือกต้ัง มีคาเฉลี่ย
(X) ๓.๓๙ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ๐.๗๙๐ ดานการรวมรณรงคการเลือกต้ัง มีคาเฉลี่ย (X) 
๓.๒๐ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ๐.๗๕๖ และดานการตัดสินใจทางการเมือง มีคาเฉลี่ย (X) 
๓.๒๑ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ๐.๘๙๐ 
 

 ๔.๓.๒ เปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนใน
เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

สมมติฐานท่ี ๑ ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี ๔.๓ แสดงการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป

 ของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม

 เพศ 

N = ๓๘๙ 

เพศ n X  S.D. t Sig. 

ชาย ๑๗๐ ๓.๒๘ ๐.๖๔๓ ๐.๒๖๐ ๐.๗๙๕ 
หญิง ๒๑๙ ๓.๒๖ ๐.๖๙๑ 

รวม ๓๘๙ ๓.๒๗ ๐.๖๗   
  

 จากตารางท่ี  ๔.๓ พบวา  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คา Sig. = ๐.๗๙๕ มากกวา  

.๐๕ น่ันคือประชาชนที่มีเพศตางกัน มีคาเฉลี่ยการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปไม

แตกตางกัน  จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ๑  
 

สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี ๔.๔ แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนการมีสวนรวมทางการเมือง

 ในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรี

 สะเกษ ที่มีอายุตางกัน 

N = ๓๘๙ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม ๓.๐๒๒ ๔ ๐.๔๐๒ ๒.๓๙๗ ๐.๐๓๗* 

ภายในกลุม ๑๗๑.๓๐๖ ๓๘๔ ๐.๑๖๘ 

รวม ๑๗๔.๓๒๗ ๓๘๘    

 * หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
  



๑๐๗ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๔ แสดงผลการวิเคราะหการทดสอบคาเฉลี่ยคะแนนการมีสวนรวม

ทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรี

สะเกษ ที่มีอายุตางกัน พบวา คา sig. = ๐.๐๓๗ มีคานอยกวา .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน ๒ จึงทําการ

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการ LSD ผลปรากฏดังตารางที่ ๔.๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๕ แสดงผลเปรียบเทียบพหุคูณ ดวยวิธี LSD ของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในการ

 เลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

 ที่มีอายุตางกัน 

N = ๓๘๙ 

 X  (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 

(๑) ๒๐-๒๕ ป ๒.๒๘ - .๑๖๕** .๐๑๙ .๑๒๒ .๑๐๒ 

(๒) ๒๖-๓๐ ป ๓.๓๓ . - -.๑๔๕* -.๐๔๓ -.๐๖๓ 

(๓) ๓๑-๓๕ ป ๓.๒๒   - .๑๐๒ .๐๘๒ 

(๔) ๓๖-๔๐ ป ๓.๒๙    - -.๐๒๐ 

(๕) ๔๑ ป ข้ึนไป ๓.๕๕     - 

* หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

** หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๕ พบวา ประชาชนที่มีอายุระหวาง ๒๐-๒๕ ป มีคะแนนการมีสวนรวม

ทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปแตกตางประชาชนที่มีอายุระหวาง ๒๖-๓๐ ป อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ ๐.๐๑ และประชาชนที่มีอายุระหวาง ๒๖-๓๐ ป มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป

แตกตางจากประชาชนที่มีอายุระหวาง ๓๑-๓๕ ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
 

สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนที่มีสถานภาพการสมรสตางกนั มีสวนรวมทางการเมอืงในการเลือกต้ังทั่วไป

 แตกตางกัน 
  

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยการมสีวนรวมทางการเมืองในการเลอืกต้ังทัว่ไป

 ของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม

 สถานภาพการสมรส 

N = ๓๘๙ 

สถานภาพการสมรส n X  S.D. t Sig. 

โสด ๑๓๔ ๓.๒๐ ๐.๗๑๔ -๑.๓๙๘ ๐.๑๖๓ 
สมรส ๒๕๕ ๓.๓๐ ๐.๖๔๔ 

รวม ๓๘๙ ๓.๒๕ ๐.๖๘   



๑๐๘ 

 
  

 จากตารางท่ี  ๔.๖ พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คา Sig. = ๐.๑๖๓ มากกวา  

.๐๕ น่ันคือประชาชนที่มีสถานภาพการสมรสตางกันกัน มีคาเฉลี่ยการมีสวนรวมทางการเมืองในการ

เลือกต้ังทั่วไปไมแตกตางกัน  จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ๓  

สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป

 แตกตางกัน  
 

ตารางท่ี ๔.๗ แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนการมีสวนรวมทางการเมือง

 ในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรี

 สะเกษ ที่มีระดับการศึกษาตางกัน 

N = ๓๘๙ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม .๓๒๔ ๓ ๐.๑๐๘ ๐.๒๓๙ ๐.๘๖๙ 

ภายในกลุม ๑๗๔.๐๐๓ ๓๘๕ ๐.๔๕๒ 

รวม ๑๗๔.๓๒๗ ๓๘๘    
  

 จากตารางท่ี ๔.๗ แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมทางการ

เมืองในการเลือกต้ังทั่วไปจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ไมพบความแตกตาง (sig.= ๐.๘๖๙) จึง

ปฏิเสธสมมติฐานที่ ๔ 
 

สมมติฐานท่ี ๕ ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปแตกตาง กัน 
 

ตารางท่ี ๔.๘ แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนการมีสวนรวมทางการเมือง

ในการเลือกต้ังทั่วไป ที่มีรายไดตางกัน 

 N = ๓๘๙ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม ๐.๗๙๑ ๓ ๐.๒๖๔ ๐.๕๘๕ ๐.๖๒๕ 

ภายในกลุม ๑๗๓.๕๓๖ ๓๘๕ ๐.๔๕๑ 

รวม ๑๗๔.๓๒๗ ๓๘๘    
 

 จากตารางท่ี ๔.๘ แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของคะแนนการมีสวนรวมทางการ

เมืองในการเลือกต้ังทั่วไป จําแนกตามระดับรายได พบวา ไมพบความแตกตางมีความแตกตาง (sig.= 

๐.๖๒๕) จึงปฏิเสธสมมติฐานยอยที่ ๕  

 

 

 

 



๑๐๙ 

 

สมมติฐานท่ี ๖ ประชาชนที่ไดรับขอมูลขาวสารตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป

 แตกตางกัน 
 

ตารางท่ี ๔.๙ แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนการมีสวนรวมทางการเมือง

ในการเลือกต้ังทั่วไป ที่มีการรับขอมูลขาวสารตางกัน 

N = ๓๘๙ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม ๓.๑๕๕ ๔ ๐.๗๘๙ ๑.๗๖๙ ๐.๑๓๔ 

ภายในกลุม ๑๗๑.๑๗๓ ๓๘๔ ๐.๔๔๖ 

รวม ๑๗๔.๓๒๗ ๓๘๘    
  

 จากตารางท่ี ๔.๙ พบวา ไมพบความแตกตาง (sig.= ๐.๑๓๔) ของการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียวของคะแนนการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป ที่มีการรับขอมูล

ขาวสารตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานยอยที่ ๖ 
 

 ๔.๓.๓ ความสัมพันธระหวางความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง และหลักอปริหานิย

ธรรมกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม 

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

สมมติฐานท่ี ๗ ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมอืงมคีวามสัมพันธกับการสวนรวมทางการเมืองในการ

 เลือกต้ังทั่วไป 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองกับการมี

 สวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปจําแนกรายดาน 

N = ๓๘๙ 

 (๑) (๒) (๓) (๔) 

(๑) ความรูสกึมีสมรรถนะทางการเมือง - ๐.๒๑๐** ๐.๐๔๒ ๐.๑๓๔** 

(๒) การดําเนินการเลือกต้ัง  - ๐.๓๓๐** ๐.๕๐๑** 

(๓) การรวมรณรงคการเลือกต้ัง   - ๐.๗๐๘** 

(๔) การตัดสินใจทางการเมือง    - 

 ** หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ 
  

 จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวา ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองมีความสัมพันธกับการมี

สวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป ดังตอไปน้ี 



๑๑๐ 

 

 ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยมากกับการมีสวน

รวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการดําเนินการเลือกต้ัง และดานการตัดสินใจทางการเมือง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ และสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยมากกับการมีสวนรวมทางการ

เมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการรวมรณรงคการเลือกต้ังอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการดําเนินการเลือกต้ังมี

ความสมัพันธเชิงบวกในระดับนอย และระดับปานกลาง กับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ัง

ทั่วไปดานการรวมรณรงคการเลือกต้ัง และดานการตัดสินใจทางการเมือง ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ ๐.๐๑ 

 การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการรวมรณรงคการเลือกต้ังมี

ความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการตัดสินใจ

ทางการเมือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ 
 

สมมติฐานท่ี ๘ หลักอปริหานิยธรรมมคีวามสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมอืงในการเลือกต้ัง   
      ทั่วไป 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธระหวางหลกัอปรหิานิยธรรมกบัการมีสวนรวมทางการ
      เมืองในการเลือกต้ังทั่วไปจําแนกรายดาน 

N = ๓๘๙ 

 (๑) (๒) (๓) (๔) 

(๑) หลกัอปรหิานิยธรรม - ๐.๒๗๘** ๐.๓๕๗** ๐.๓๓๖** 

(๒) การดําเนินการเลือกต้ัง  - ๐.๓๓๐** ๐.๕๐๑** 

(๓) การรวมรณรงคการเลือกต้ัง   - ๐.๗๐๘** 

(๔) การตัดสินใจทางการเมือง    - 

 ** หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ 
  

 จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวา หลักอปริหานิยธรรมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการ

เมืองในการเลือกต้ังทั่วไป ดังตอไปน้ี 

 หลักอปริหานิยธรรมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยมากกับการมีสวนรวมทางการ

เมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการดําเนินการเลือกต้ังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ และมี

ความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการรวม

รณรงคการเลือกต้ังและดานการตัดสนิใจทางการเมือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑  

 การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการดําเนินการเลือกต้ังมี

ความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอย และระดับปานกลาง กับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ัง



๑๑๑ 

 

ทั่วไปดานการรวมรณรงคการเลือกต้ัง และดานการตัดสินใจทางการเมือง ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ ๐.๐๑ 

 การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการรวมรณรงคการเลือกต้ังมี

ความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการตัดสินใจ

ทางการเมือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ 

 

ตอนที่ ๒ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
 

๔.๔ ขอเสนอแนะทั่วไปเกีย่วกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการใชสิทธิเลือกตั้งทั่วไป 
 ๔.๔.๑ ความคิดเห็นดานการประชาสัมพันธ หรือการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ

เลือกต้ัง 

 การประชาสัมพันธหรือการรับรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการเลือกต้ัง ผู วิจัยได

สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญหลายทานที่มีความรูดานการเลือกต้ังและมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการ

เลือกต้ังทั่วไป โดยจากการสัมภาษณหน่ึงในผูใหขอมูลสําคัญ กลาววา “โดยสวนใหญประชาชนจะ

ทราบขาวจากหนวยงานราชการที่จะประกาศใหประชาชนทราบ เชน การประกาศเสียงตามสาย การ

ติดปายประชาสัมพันธขาวสารเลือกต้ังตามสถานที่ราชการหรือตามจุดตางๆที่สังเกตไดงาย ซึ่งการ

ประชาสัมพันธแบบน้ีเปนการประชาสัมพันธในรูปแบบทั่วไป เปนการบอกขาวใหทราบเทาที่จําเปน 

แตที่ควรปฏิบัติที่ดีย่ิงข้ึนไปอีกน้ัน ไดแก การต้ังจุดตามสถานที่ราชการใหประชาชนไดเขารวมใน

กระบวนการเลือกต้ัง การแจงขาวแกประชาชนในชองทางอื่นๆ เชน สื่อออนไลน แผนพับ ใบปลิว 

หรือบอรดประชาสัมพันธตามปมนํ้ามัน หรือสถานที่สําคัญ การใหประชาชนเปนสื่อกันเองในการ

ประชาสัมพันธโดยหนวยงานราชการเฟนหาตัวแทนเขาไปชวยงาน ซึ่งกระบวนการน้ีมีอยูแลว จึงควร

ใชใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับรูขาวสารไดอยางฉับไวและเกิดการมีสวนรวมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ”๑  

 ผูใหขอมูลสําคัญอีกหน่ึงทาน กลาววา “การเลือกต้ังเปนกิจกรรมที่ชวยบํารุงรักษา

ประชาธิปไตย เพราะการเลือกต้ังเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง และ

เปนการแสดงออกซึ่งเจตจํานงของประชาชนในการปกครองประเทศ การเลือกต้ังจึงมีความสําคัญ

อยางย่ิงในประเทศที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเปนการเลือกบุคคลตามความตองการสู

กระบวนการทางการเมือง สรางความชอบธรรมทางการเมือง โดยเปดโอกาสใหบุคคลที่ดีมี

ความสามารถไดเขาไปทํางานทางการเมือง เพราะการเลือกต้ังเปนหนาที่ของประชาชนไดแสดงออก

ถึงเจตจํานงของประชาชนในการปกครองประเทศ จากเหตุผลดังกลาวน้ี รัฐและหนวยงานตางๆ 

จะตองจัดใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารของทางรัฐไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง จะดวยวิธีการใดๆ

ก็ตาม เพราะการประชาสัมพันธและขาวสารเปนสิ่งสําคัญมาก หากประชาชนไดรับขาวสารรวดเร็ว 

                                            

 ๑ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับที่ ๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 



๑๑๒ 

 

ฉับไว เขาก็จะมีเวลาเตรียมตัว และศึกษาช่ังใจเรื่องราวตางๆ เพื่อเขาสูกระบวนการเลือกต้ังตอไป

น่ันเอง”๒ 

 ผูใหขอมูลสําคัญอีกหน่ึงทาน ไดกลาวถึงประเด็นการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ

เลือกต้ังของประชาชนไววา “โดยสวนใหญมีการรับรูขอมูลเกี่ยวกับการเลือกต้ังมาจากผูนําชุมชน 

เน่ืองจากผูนําชุมชนเปนบุคคลที่ประชาชนใหความเคารพนับถือ และยอมรับใหเปนผูนํา โดยขอมูลที่

ไดรับจากผูนําชุมชน ประชาชนจะมีการรับรูเปนอยางมาก เชน ขอมูลขาวสารของทางราชการตางๆที่

ผูนําชุมชนไดแจงใหประชาชนในชุมชนเพื่อประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ไดเปนอยางดี สวน

บุคคลในครอบครัวสามารถทําใหเกิดการรับรูรองลงมาจากผูนําชุมชน เน่ืองจากบุคคลในครอบครัวจะ

อยูใกลชิดมากที่สุด เมื่อมีการพูดคุยกันภายในครอบครัวจะทําใหไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ

เลือกต้ัง สวนเพื่อนทําใหเกิดการรับรูในระดับปานกลางเน่ืองจากการใชชีวิตประจําวันจะมีการพูดคุย

กับเพื่อนบานเกี่ยววกับขาวสารการเลือกต้ัง สวนหัวคะแนนสามารถทําใหเกิดการรับรับรูนอยที่สุด 

เน่ืองจากหัวคะแนนจะมีการแบงฝกแบงฝาย ซึ่งอาจจะใหขอมูลในสวนที่ดีของผูสมัครที่ตนเอง

สนับสนุน ประชาชนจึงเกิดการช่ังใจเมื่อไดรับฟงขอมูลขาวสารการเลือกต้ังจากหัวคะแนน”๓ 

 ผูใหขอมูลสําคัญอีกหน่ึงทาน กลาววา “เทาที่สังเกตการณเลือกต้ังแตละครั้งทีผ่านมา โดย

สวนใหญจะมีการรับรูขอมูลเกี่ยวกับการเลือกต้ังมาจากโปสเตอรมากที่สุด เน่ืองจากโปสเตอรเปนสื่อ

สิ่งพิมพที่นาสนใจ สีสันสดใสสะดุดตาผูพบเห็นและมีขนาดใหญพอเหมาะ ไมใหญไมเล็กเกินไป สวน

แผนพับสามารถทําใหเกิดการรับรูรองลงมาจากโปสเตอร เน่ืองจากแผนพับเปนสื่ออที่นิยมใชหาก

ตองการแจกจายกับประชาชนทุกคนอยางทั่วถึง เปนสื่อที่หนวยงานตางๆนิยมใชเผยแพร เพราะมี

ราคาถูก สวนหนังสือพิมพสามารถทําใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับการเลือกต้ังรองลงมา เน่ืองจาก

หนังสือพิมพมีลักษณะเปนรายวัน นําเสนอขาวสารไดนาสนใจ มีหลายหนา ราคาถูก และมีวางขาย

ตามทองตลาดทั่วไป รวมทั้งหาซื้องาย สวนใบปลิวสามารถทําใหเกิดการรับรูนอยที่สุด อาจ

เน่ืองมาจากแผนปลิวมีการจัดพิมพโดยใชกระดาษไมหนามาก สีสรรไมสดใสเทากับโปสเตอรและแผน

พับ ซึ่งทําใหประชาชนเกิดการรับรูจากสื่อแผนปลิวนอยที่สุด”๔ 

 นอกจากน้ีผูใหขอมูลสําคัญจํานวนสามทานไดกลาวไปทํานองเดียวกันวา “โดยสวนใหญมี

การรับรูขอมูลเกี่ยวกับการเลือกต้ังมากจากโทรทัศนซึ่งทราบกันดีวาโทรทัศนไดรับความนิยมจาก

ประชาชนมาชานานแลว ทั้งใหความรู ใหขอมูลขาวสารตางๆ และใหความบันเทิง สามารถรับชม

โทรทัศนไดแทบทุกครัวเรือน สวนวิทยุสามารถทําใหประชาชนเกิดรับรูขอมูลขาวสารรองลงมาจาก

โทรทัศน เน่ืองจากวิทยุไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ทั้งฟงจากการขับรถไปในทองถนน สวนหนัง

                                            

 ๒ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับที่ ๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 ๓ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับที่ ๓ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 ๔ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับที่ ๔ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 



๑๑๓ 

 

สั้นและเทปบันทึกเสียงก็ทําใหการรับรูขาวสารนอยลงมา เน่ืองจากคนสมัยปจจุบันในตางจังหวัดจะ

นิยมอุปกรณที่ตนเองมีมากกวาสื่อทันสมัยอยางอื่น”๕ 

 ผูใหขอมูลสําคัญอีกหน่ึงทาน ไดกลาววา “โดยสวนใหญมีการรับรูขอมูลเกี่ยวกับการ

เลือกต้ังมาจากการจัดแถลงขาว เน่ืองจากการจัดแถลงขาวน้ันหนวยงานที่เกี่ยวของจะเชิญสื่อมวลชน

ทุกแขนงมารับฟงการแถลงขาว เพื่อใหสื่อมวลชนไดเผยแพรขาวไปยังประชาชน ทําใหประชาชนไดรับ

รูขอมูลขาวสารการเลือกต้ังมากที่สุด สวนการปราศรัยสามารถทําใหเกิดการรับรูรองลงมาจากการจัด

แถลงขาว และการชุมนุมสามารถทําใหเกิดการรับรูนอยที่สุด เน่ืองจากการปราศรัยและการชุมนุน

เปนการมาฟงมาน่ังฟงการปราศรัยและรวมการชุมนุน จึงอาจจะทําใหไมเกิดการรับรูขอมูลขาวสาร

การเลือกต้ังมากนัก”๖ 

 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ สรุปไดวา การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนในการ

เลือกต้ังแตละครั้ง จะตองอาศัยสื่อที่มีประสิทธิภาพเขามาชวย ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน วิทยุ 

หรือแมกระทั่งกิจกรรม เพราะสื่อที่ทันสมัยและรวดเร็จะทําใหประชาชนเกิดการต่ืนตัว และต้ังรับกับ

กิจกรรมที่กําลังจะเกิดข้ึน ใหประชาชนไดเตรียมตัวในการหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจเขาไป

เลือกต้ังและหาผูแทนของตนในการเขาไปบริหารงานที่สงผลตอชีวิตของประชาชนเอง 

  

 ๔.๔.๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชสิทธิเลือกต้ัง  

 ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวการใชสิทธิเลือกต้ังน้ี มีผูใหความคิดเห็นมีหลากหลาย ดังการ

ใหสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญดังน้ี 

 หน่ึงในผูใหขอมูลสําคัญ ไดกลาววา “สําหรับการใชสิทธิเลือกต้ัง หนวยงานราชการหรือ

หนวยงานที่รับผิดชอบดานการเลือกต้ังจะตองวางตัวเปนการกลางใหมากที่สุด ไมควรช้ีนําประชาชน

จนเกินไป บางครั้งรูสึกวาเจาหนาที่คอยควบคุมและคอยตรวจสอบวาตนเองเลือกผูสมัครรายใด ทําให

ไมเปนอิสระและเกิดการทุจริตในที่สุด อีกทั้งเจาหนาที่ผูสังเกตการณตองมีความรอบคอบสอดสอง

อยางตรงไปตรงมา ไมโอนเอน เพื่อใหกระบวนการเลือกต้ังมคีวามบริสทุธ์ิยุติธรรม”๗ ผูใหขอมูลสําคัญ

อีกหน่ึงทาน กลาววา “สําหรับการใชสิทธิเลือกต้ัง ควรพัฒนาระบบการใชสิทธิเลือกต้ังใหทันสมัย

ย่ิงข้ึน เชน การลงคะแนนลวงหนาทางไปรษณีย ทางลงคะแนนเลือกต้ังออนไลน การนับคะแนน

เลือกต้ังผานเทคโนโลยนีสมัยใหม และระบบการจดัการเลือกต้ังที่ทันสมัยและตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

เปนตน”๘  

 นอกจากน้ีการใชสิทธิออกเสยีงเลือกต้ัง ซึ่งมีความสําคัญอยางมากตอกระบวนการเลือกต้ัง

มีผูใหขอมูลสําคัญ ดังน้ี 

                                            

 ๕ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับที่ ๕, ๖, ๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 ๖ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับที่ ๘ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 ๗ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับที่ ๑ วันที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 ๘ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับที่ ๒ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 



๑๑๔ 

 

 “การใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง เปนวิธีการหน่ึงที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่งายและชัดเจนที่สุด ถือเปนการแสดงออกถึงเจตจํานงของ

ประชาชนในการคัดเลือกบุคคลที่จะเขาไปทําหนาที่และใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชนทั้งในระดับ

ทองถ่ินและระดับชาติ รวมทั้งเปนการกําหนดทศิทางและสัญญาประชาคมสําหรับการบริหารประเทศ 

ซึ่งมีความสําคัญตอกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิไตย ดังน้ันการใชสิทธิออกเสียง

เลือกต้ังของประชาชนอยางมีจิตสํานึกเทาน้ันจึงจะทําใหไดบุคคลที่เหมาะสมเขามาเปนตัวแทนในการ

ใชอํานาจอธิปไตย”๙  

 “ประชาชนทุกคนเปนผูมีอํานาจในการปกครองประเทศ แตในสภาพสังคมปจจุบันยอม

เปนไปไมไดที่ประชาชนทุกคนจะทําหนาที่ปกครองประเทศพรอมๆกัน จึงมีความจําเปนที่จะตองเลือก

ผูแทนของตนเขาไปทําหนาที่แทนตนและประชาชนสามารถเปลี่ยนผูแทนซึ่งใชอํานาจแทนตนไดโดย

เลือกผูที่ตนเห็นวาเปนประโยชนแกสวนรวมตามแนวทางที่ตนตองการโดยพิจารณาจากนโยบายของ

ผูสมัครหรือพรรคของผูสมัครน่ันเอง”๑๐ นอกจากน้ีผูใหขอมูลสําคัญจํานวนสามทานใหความเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกันวา “ถาประชาชนเลือกผูแทนพรรคการเมืองที่ชอบและเห็นแกประโยชนของ

ประเทศชาติ มี คุณธรรม ทําหนาที่มีประสิทธิภาพ ผลที่ตามมาคือ การอยูดีกินดี มีความสุข 

ประเทศชาติจะเจริญกาวหนาพัฒนา ผูแทนที่ขาดความรู ขาดคุณธรรม ชนะการเลือกต้ังดวยการ

ทุจริต ใชเงินซื้อเสียงเขามา บานเมืองจะเสียหายกระทบตอความเปนอยูของประชาชน ใชงบประมาณ

เพื่อประโยชนของพวกพองและหวัคะแนน และผูที่ชนะการเลือกต้ังดวยการซื้อเสยีงหรือการทุจริตตาง 

ๆ ตองพยายามถอนทุนคืนดวยวิธีการทุจริตเชนกัน”๑๑ 

 สําหรับประเด็นน้ี ผูใหขอมูลสําคัญอีกหน่ึงทานไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา “ถาจะใหเห็น

ภาพอยางชัดเจน เชนการเลือกต้ังทองถ่ินในพื้นที่ของเราน้ีเอง การปกครองทองถ่ินถือไดวาเปน

รากฐานอันสําคัญอยางย่ิงของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะการปกครองทองถ่ินเปน

สถาบันฝกการเมืองการปกครองใหแกประชาชนใหประชาชนรูสึกวามีสวนไดสวนเสียในการปกครอง

การบริหารทองถ่ินเกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอทองถ่ินที่ตนอยูอาศัยอัน

จะนํามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสใหระบอบประชาธิปไตยในที่สุดทั้งน้ีประชาชนจะมีโอกาสเลือกต้ังนิติ

บัญญัติและบริหารการเลือกต้ังจะเปนการฝกฝนใหประชาชนใชดุลยพินิจเลือกเพื่อผูแทนที่เหมาะสม

มาทําหนาที่ของพลเมืองซึ่งจะนําไปสูการมีสวนรวมทางการเมืองระดับชาติตอไป การใชสิทธิเลือกต้ัง

จึงเปนวินัย เปนหนาที่ เชนเดียวกับที่โรงเรียนที่ครสูอนอยูน้ี เราก็จะฝกนักเรียกใหเขาใจการเลือกต้ังที่

ถูกตอง รูหนาที่ของตนเอง เมื่อถึงคราวเลือประธานนักเรียน นักเรียนก็จะกระตือรือรนไปใชสิทธิของ

ตนใหไดประธานนักเรียนที่ตนชอบและเช่ือถือเขามาบริหารกิจการนักเรียนตอไป”๑๒ 

                                            

 ๙ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับที่ ๓ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 ๑๐ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับที่ ๔ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 ๑๑ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับที่ ๕, ๖, ๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 ๑๒ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับที่ ๘ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 



๑๑๕ 

 

 สรุปไดวา การใชสิทธิเลือกต้ัง เปนหนาที่ของประชาชนทุกคนที่จะตองตระหนักรูและ

รักษาสิทธิของตน เพราะการใชสิทธิเลือกต้ัง เปนทั้งวินัย เปนหนาที่ เปนความรับผิดชอบ และเปน

ความหวังของตนที่จะตองไปแสวงหาผูแทนของตนเขามาบริหารประเทศ ซึ่งเปนบุคคลที่ตนเช่ือถือ

และไววางใจใหเขามาบริหารจัดการแทนตน การใชสิทธิเลือกต้ังจึงเปนความสําคัญตอระบอบ

ประชาธิปไตยที่เนนการมีสวนรวมของทุกคนที่จะตองรวมกันกําหนดทิศทางประเทศ ผานการเลือก

ตัวแทนน่ันเอง เพราะเมื่อไมใสใจหรอืปลอยปละละเลย ระบอบประชาธิปไตยในประเทศก็จําตองมัวห

หมอง และเกิดการทุจริตเปนผลเสียหายอยางรายแรงตอประเทศชาติตอไปอีกนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 

 

๔.๕ องคความรู 
 ๔.๔.๑ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

 จากการประมวลความรูจากการวิจัยน้ี ผูวิจัยสามารถแสดงแผนภาพองคความรูที่ไดรับ

จากการวิจัยไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑ แสดงองคความรูที่ไดรับจากการวิจัย 

การมีสวนรวม

ทางการเมืองในการ

เลือกต้ังท่ัวไปของ

ประชาชน 

หลักอปริหานิยธรรม ๗ 

ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง 

รัฐบาลบริหารงานไดอยางโปรงใส เปนธรรม 

ประชาชนแสดงออกทางการเมืองไดอยางเสร ี มีการเลือกต้ังทีบ่รสิุทธ์ิยุติธรรมและตรวจสอบได 

ประชาชนเทาน้ันเปนผูกําหนดอนาคตตนเอง 

ไมสรางระเบียบทีป่ระชาชนไมเห็นดวย 

ใหความเคารพผูใหญในชุมชน 

ไมขมเหงหรือดูถูกผูหญงิในเรื่องตางๆ 

ใหความเคารพสิ่งที่ใชรวมกัน, รวมเปนเจาของ 

บํารุงรักษาคนดี ผูทําความดีทัง้หลายในชุมชน ประชุมและเลิกพรอมกันเพือ่ความสามัคคี 

หมั่นประชุมรับทราบขาวการเลือกต้ัง 

มีการดําเนินการเลือกต้ังทีเ่นนการใชสิทธิของประชาชน ให

ความบริสทุธ์ิยุติธรรม ตรวจสอบได และมีความเปนกลาง 

หนวยงานรัฐ ประชาชน รวมรณรงคใหมกีารเลือกต้ังเพื่อ

แสดงออกถึงวิถีประชาธิปไตยทีป่ระชาชนเปนเจาของอํานาจ 

ประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจทางการเมอืงไดอยางเต็มที ่

ไมถูกชักนํา ไมถูกครอบ มีอสิระในการกําหนดอนาคตตนเอง 



๑๑๗ 

 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑ การมีสวนรวมทางเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนใน

เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบดวยปจจัยที่มาเกี่ยวของ ๒ 

องคประกอบไดแก ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง และหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

 ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง คือ ทัศนคติ ความเช่ือของบุคคลวาการกระทําของ

บุคคลมีผลตอกระบวนการทางสังคม แตละคนมีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงใดๆมีเกิดข้ึน แตตัวของ

บุคคลสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได เปนตน จากการวิจัยน้ีพบวา ความรูสึกมี

สมรรถนะทางการเมืองอันสงผลตอการมีสวนรวมทางเมืองของประชาชนมี ๔ ประการหลักไดแก ๑. 

รัฐบาลบริหารงานไดอยางโปรงใส เปนธรรม ไมทุจริต ฉอโกง ซื้อสิทธ์ิขายเสียง หรือใชอํานาจรัฐไป

ในทางเสื่อมเสีย หรืออาจทําใหประชาชนไดรับความเดือนรอนและเสื่อมศรัทธา ๒. ประชาชน

แสดงออกทางการเมืองไดอยางเสรี ๓.  มีการเลือกต้ังที่บริสุทธ์ิยุติธรรมและตรวจสอบได และ ๔. 

ประชาชนเทาน้ันเปนผูกําหนดอนาคตตนเอง 

 หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการปกครององคกร ไมวาจะเปนองคกรขนาดเล็กหรือองคกร

ขนาดใหญ จะตองมีระเบียบขอบังคับ และกฎหมายเปนหลัก แตการบังคับใชกฎหมายจะไดผลอยาง

จริงจัง ก็จะตองนํากติกาทางสังคมรูปแบบอื่น ซึ่งเกิดข้ึนและดํารงอยูกอนที่กฎหมายจะออกมาบังคับ

ใชมาพิจารณารวมดวย และกติกาทางสังคมที่วาน้ีไดแกขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รวมไปถึงคํา

สอนของศาสนาซึ่งคนสวนใหญนับถือ จึงจะทําใหสังคมไดรับความเปนธรรม และอยูรวมกันอยางสงบ

สุขได แตถาใชกฎหมายเพียงอยางเดียว สังคมจะไดรบัความเปนธรรม และอยูรวมกันอยางสงบสุขได

ยาก ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุปจจัยดังตอไปน้ี ๑. ในโลกของปุถุชนคนทุกคนมีกิเลส และกิเลสที่แตละคนมี

อยูแตกตางกัน ทั้งมากนอยไมเทากันดวย จึงจําเปนตองมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดแทรกอยูใน

กติกาทางสังคมทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางย่ิงคําสอนของศาสนา ดังน้ัน ถาทุกคนในสังคมเรียนรูและ

ปฏิบัติตาม ก็จะทําใหการออกกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายเกิดความเปนธรรม และเกิดผล

ในทางปฏิบัติมากกวาใชกฎหมายเพียงอยางเดียว ๒. ในกระบวนการบังคับใชกฎหมาย เริ่มต้ังแต

เจาหนาที่ตํารวจหรือเจาหนาที่อื่นใด ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการปราบปรามและจับกุมผูกระทําผิด

กฎหมายมาลงโทษ โดยการสอบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน และทําสํานวนสงใหพนักงานอัยการ

พิจารณาสงฟองตอศาล เพื่อพิจารณาตัดสินลงโทษผูกระทําผิด ในกระบวนการบังคับใชกฎหมาย

ต้ังแตตนจนจบ มีบุคลากรเขามาเกี่ยวของมากมาย ถาในข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึง ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ

ไมมีคุณธรรม และจริยธรรม การบังคับใชกฎหมายก็ถูกบิดเบือน โดยเฉพาะอยางย่ิง ในคดีที่จําเลยมี

อิทธิพลทางดานการเงิน ทางดานการเมือง หรือในวงราชการ ความไมเปนธรรมแกโจทยก็เกิดข้ึนได 

ประเทศไทยมีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และคําสอนของศาสนาพุทธไมเปนปฏิปกษตอผู

นับถือศาสนาอื่น ทั้งไมขัดกับหลักวิทยาศาสตร ประกอบกับขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีซึ่งคน

ไทยสวนใหญถือปฏิบัติอยูลวนแลวแตมีคําสอนของศาสนาพุทธสอดแทรกอยูทั้งสิ้น ดังน้ัน จึงสามารถ

นํากติกาทางสงัคมที่วาน้ีมาประยุกตใชในการปกครองประเทศได และคําสอนของศาสนาพุทธที่ควร

จะไดนํามาใชก็คือ อปริหานิยธรรม ๗ ของกษัตรยิวัชชี หรือวัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ซึ่งหมายถึงธรรม



๑๑๘ 

 

อันไมเปนที่ต้ังแหงความเสื่อม เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว สําหรับชนหรือผูบริหารบานเมืองและ

การนํามาใชสําหรับการมีสวนรวมทางเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนจึงไดแก 

  ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย หมายถึง หมั่นประชุมรับทราบขาวการเลือกต้ัง 

 ๒. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจที่พึงทํา 

หมายถึง ประชุมและเลิกพรอมกันเพื่อความสามัคคี 

 ๓. ไมบัญญัติสิ่งที่มิไดบัญญัติไว อันขัดตอหลักการเดิม ไมลมลางสิ่งที่บัญญัติไว (ตาม

หลักการเดิม) ถือปฏิบัติตามวัชชีธรรม ตามที่วางไวเดิม 

 ๔. ทานเหลาใดเปนผูใหญในชนชาววัชชี เคารพนับถือทานเหลาน้ัน เห็นถอยคําของทาน

วาเปนสิ่งอันควรรับฟง หมายถึง ใหความเคารพผูใหญในชุมชน 

 ๕. มรรคากุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลาย ใหอยูดีโดยมิถูกขมเหงหรือฉุดคราขืนใจ หมายถึง ไม

ขมเหงหรือดูถูกผูหญิงในเรื่องตางๆ 

 ๖. เคารพสักการบูชาเจดีย (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรียตางๆ) ของ

ชาววัชชี (ประจําชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในภายนอก ไมปลอยใหธรรมิกพลีที่เคยใหเคยทําแกเจดีย

เหลาน้ันเสื่อมทรามไป หมายถึง ใหความเคารพสิ่งที่ใชรวมกัน, รวมเปนเจาของ 

 ๗. จัดใหความอารักขาคุมครองปองกันอันมิชอบธรรมแกพระอรหันตทั้งหลาย (ในที่น้ีกิน

ความกวางหมายถึงบรรพชิต ผูดํารงธรรมเปนหลักของประชาชนทั่วไป) โดยต้ังใจวา ขอพระอรหันต

ทั้งหลายที่ยังไมไดมาพึงมาสูแควนที่มาแลวพึงอยูในแวนแควนโดยผาสุก หมายถึง บํารุงรักษาคนดี 

ผูทําความดีทั้งหลายในชุมชน 

 เมื่อองคประกอบ ๒ ประการมีความสมบูรณแลว จะสงผลใหการมีสวนรวมของประชาชน

ในเลือกต้ังทั่วไปมีประสิทธิภาพอยางสมบรูณ โดยแสดงออกมาใน ๓ ประการไดแก ๑. การดําเนินการ

เลือกต้ังที่เนนการใชสิทธิของประชาชน ใหความบริสุทธ์ิยุติธรรม ตรวจสอบได และมีความเปนกลาง 

๒. หนวยงานรัฐ ประชาชน รวมรณรงคใหมีการเลือกต้ังเพื่อแสดงออกถึงวิถีประชาธิปไตยที่ประชาชน

เปนเจาของอํานาจ และ ๓. ประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจทางการเมืองไดอยางเต็มที่ ไมถูกชักนํา 

ไมถูกครอบ มีอิสระในการกําหนดอนาคตตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 

 

 ๔.๔.๒ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหการวิจัย ไดองคความรูดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๒ แสดงองคความรูที่ไดสังเคราะหจากการวิจยั 

 จากแผนภาพที่ ๔.๒ การมีสวนรวมทางเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนใน
เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการสังเคราะหจากการวิจัย พบวา การ
มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปน้ีเมื่อมีปจจัยที่เกี่ยวเน่ืองสมบูรณใน ๒ องคประกอบ 
ไดแก ถึงพรอมดวยความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองและถึงพรอมดวยหลักอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ 

การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม 
อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

ความรูสึกมีสมรรถนะ 
ทางการเมือง 

หลักอปริหานิยธรรม ๗ 

การดําเนินการเลือกตั้ง 
- มีสวนรวมเปนกรรมการการ
เลือกตั้ง 
- มีสวนรวมชวยรณรงคหาเสียงใน
การดําเนินการเลือกตั้ง 
- มีสวนรวมเปนกรรมการนับ
คะแนน 
- มีสวนรวมสังเกตการณ 
- มีสวนรวมในการสังเกตระหวาง
นับคะแนน 
- มีสวนรวมในการคัดคาน
รองเรียนผลการเลือกตั้ง 
- มีสวนรวมในการคัดคาน
คุณสมบัติของผูสมัคร 
- มีสวนรวมในการตรวจสอบสิทธิ ์

การรวมรณรงคการเลือกตั้ง 

- ชวยแจกแผนพับของเทศบาล 

- ชวยแจกวารสารประจําเดือน

ของเทศบาล 

- ใหความรูการใชสิทธิ์ผานหอ

กระจายขาวชุมชน 

- ใหความรูการใชสิทธิ์ผาน

วิทยุกระจายเสียง 

- มีสวนรวมในการเลือกตั้งโดยรถ

แหประชาสัมพันธ 

- รวมรณรงคเลือกตั้งโดยเขารับ

การอบรมผูสังเกตการณที่หนวย

เลือกตั้ง 

- มีสวนรวมรณรงคในการเลือกตัง้

โดยชักชวนใหประชาชนไป

ลงทะเบียนเพ่ือสิทธิ์ในการ

ลงคะแนนเสียง 

การตดัสินใจทางการเมือง 

- มีการตัดสินใจทางการเมืองโดย

การเปนสมาชิกของพรรค

การเมือง 

- มีการตัดสินใจทางการเมืองโดย

การเขารวมสภาผูนําชุมชน 

- มีการตัดสินใจทางการเมืองโดย

การสนทนาแลกเปลี่ยนขาวสาร 

- มีการตัดสินใจทางการเมืองโดย

การปฏิเสธการยอบรับกฎหมาย

เลือกตั้งที่ไมยุติธรรม 

- มีการตัดสินใจทางการเมืองโดย

การเปดเผยตอสาธารณะชน ถา

การเลือกตั้งมีการซ้ือสิทธิ ์

- มีการตัดสินใจทางการเมืองโดย

การเปดเผยตอสาธารณะชน ถา

การเลือกตั้งมีการขายเสียง 



๑๒๐ 

 

ประการแลวจะสงผลใหการมสีวนรวมทางการเมอืงในการเลอืกต้ังทั่วไปของประชาชนมีการแสดงออก
ผานกิจกรรมทางการเมืองใน ๓ ลักษณะ ดังน้ี 
 ๑. การดําเนินการเลือกต้ัง มีลักษณะสําคัญคือ ประชาชนมีสวนรวมเปนกรรมการ
ดําเนินการจัดการเลือกต้ังในการดําเนินการเลือกต้ังทั่วไป, มีสวนรวมชวยรณรงคหาเสียงในการ
ดําเนินการเลือกต้ัง, มีสวนรวมเปนกรรมการนับคะแนนในการดําเนินการเลือกต้ัง, มีสวนรวม
สังเกตการณในระหวางการลงคะแนนในการดําเนินการเลือกต้ัง, มีสวนรวมในการคัดคานรองเรียนผล
การเลือกต้ังการดําเนินการเลือกต้ัง, มีสวนรวมในการคัดคานคุณสมบัติของผูสมัครในการดําเนินการ
เลือกต้ัง และมีสวนรวมในการตรวจสอบสิทธ์ิเกี่ยวกับการเลือกต้ังในการดําเนินการเลือกต้ัง 
 ๒. การรวมรณรงคการเลือกต้ัง มีลักษณะสําคัญคือ รวมรณรงคเลือกต้ังชวยแจกแผนพับ
ของเทศบาล, รวมรณรงคเลือกต้ังโดยชวยแจกวารสารประจําเดือนของเทศบาล, ชวยรณรงคเลือกต้ัง
ใหความรูการใชสิทธ์ิผานหอกระจายขาวชุมชน, ชวยรณรงคเลือกต้ังใหความรูการใชสิทธ์ิผาน
วิทยุกระจายเสียง, มีสวนรวมในการเลือกต้ังโดยรถแหประชาสัมพันธในชุมชน, รวมรณรงคเลือกต้ัง
โดยเขารับการอบรมผูสงัเกตการณที่หนวยเลือกต้ัง และมีสวนรวมรณรงคในการเลอืกต้ังโดยชักชวนให
ประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อสิทธ์ิในการลงคะแนนเสียง 
 ๓. การตัดสินใจทางการเมอืง มีลักษณะสําคัญคือ มีการตัดสินใจทางการเมืองโดยการเปน
สมาชิกของพรรคการเมือง, มีการตัดสนิใจทางการเมืองโดยการเขารวมสภาผูนําชุมชน, มีการตัดสินใจ
ทางการเมืองโดยการสนทนาแลกเปลี่ยนขาวสาร, มีการตัดสินใจทางการเมืองโดยการปฏิเสธการยอบ
รับกฎหมายเลือกต้ังที่ไมยุติธรรม, มีการตัดสินใจทางการเมืองโดยการเปดเผยตอสาธารณะชน ถาการ
เลือกต้ังมีการซื้อสิทธ์ิ และมีการตัดสินใจทางการเมืองโดยการเปดเผยตอสาธารณะชน ถาการเลือกต้ัง
มีการขายเสียง 
 กิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนทั้ง ๓ ลักษณะน้ี เปนผลมาจากการมี
เหตุในเบื้องตนน่ันคือ ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองและการดํารงอยูในหลักอปริหานิยธรรม ซึ่ง
สิ่งเหลาน้ีเปนเหตุเปนปจจัยใหประชาชนไดปฏิบัติตอการมีสวนรวมทางการเมืองไดอยางถูกตอง และ
มีความเหมาะสมในระบอบประชาธิปไตยที่ตองการการแสดงออกของประชาชนตอระบบการเมืองการ
ปกครองที่ตนสังกัดอยูอยางแทจริง 



 
บทท่ี ๕ 

สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
  
 การวิจัยเรื่อง  การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตําบล
กันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงคของการศึกษาคือ ๑. เพื่อศึกษาบริบทการมี
สวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ ๒. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลอืกต้ังทัว่ไปของประชาชนใน
เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ ๓. เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธของความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง และหลักอปริหานิยธรรมตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบไปดวย ขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง หลักอปริหานิยธรรม และการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในการใชสิทธิเลือกต้ังทั่วไป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย  
การแจกแจงความถ่ี  (Frequency  Distribution)  คารอยละ  (Percentage)  คาเฉลี่ย  (Mean)  คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การทดสอบความแตกตางในระดับการรับรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดวยคาทดสอบที  (t-test)  การทดสอบคาเอฟ  (F-test)  แบบ One Way  
ANOVA และทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 
 ในบทน้ีผู วิจัยจะได นําเสนอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิเคราะหขอมูลและ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําเสนอผลการวิจัยไปใชและเพื่อการวิจัยครั้งตอไปตามลําดับดังน้ี 
 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย 
 ๕.๓  ขอเสนอแนะการวิจัย 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 

  ๕.๑.๑ สรุปผลการวิจัยตามขอมูลท่ัวไป 
 

 ประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จากจํานวน
ตัวอยาง ๓๘๙ คน ในดานเพศ พบวา ประชาชนฯ เปนเพศชาย จํานวน ๑๗๐ คน คิดเปนรอยละ 
๔๓.๗๐ และเพศหญิง จํานวน ๒๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๖.๓๐ 
 ดานอายุ พบวา ประชาชนฯ มีอายุระหวาง ๒๐ – ๒๕ ป จํานวน ๒ คน คิดเปนรอย 
๐.๕๐ อายุระหวาง ๒๖ – ๓๐ ป จํานวน ๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๙.๘๐ อายุระหวาง ๓๑ – ๓๕ ป 
จํานวน ๑๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๐๐ อายุระหวาง ๓๖ – ๔๐ ป จํานวน ๒๐๗ คน คิดเปนรอยละ 
๕๓.๒๐ และอายุ ๔๑ ข้ึนไป จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๑.๕๐   



 ๑๒๒

 ดานสถานภาพการสมรส พบวา ประชาชนฯ มีสถานะโสด จํานวน ๑๓๔ คน คิดเปนรอย
ละ ๓๔.๔๐ สถานะสมรส จํานวน ๒๕๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๕.๖๐  
 ดานระดับการศึกษา พบวา ประชาชนฯ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘ คน 
คิดเปนรอยละ ๔.๖๐ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๑๘๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๗.๖๐ ระดับ ปวช/ปวส 
จํานวน ๑๖๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๑.๔๐ และระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๖.๔๐ 
 ดานรายไดตอเดือนพบวา ประชาชนฯ มีระดับรายไดตํ่ากวา ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๔๐ 
คน คิดเปนรอยละ ๘๗.๔๐ รายไดระหวาง ๑๐,๐๐๑ –๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ 
๑๒.๑๐ รายไดระหวาง ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๓๐ และรายได
ระหวาง ๒๐,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๓๐ 
 ดานการไดรับขาวสารการเลือกต้ัง พบวา ประชาชนฯ ไดรับขาวสารผานทางหนังสือพิมพ 
จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๒.๘๐ ทางโทรทัศน จํานวน ๑๕๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๓๐ ทางสื่อ
บุคคล จํานวน ๑๙๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๙.๑๐ ทางวิทยุ จํานวน ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๖.๙๐ และ
ทางสื่ออื่นๆ จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑.๘๐ 
 
 ๕.๑.๒ สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย 
 

 ๕.๑.๒.๑ ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนใน
เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 ในสวนของระดับความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง หลักอปริหานิยธรรม และการมีสวน
รวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปเปนดังน้ี ระดับความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง ในดานการ
บริหารงานของรัฐบาล มีคาเฉลี่ย (X) ๓.๘๘ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ๐.๗๖๕ ดานการ
แสดงออกของประชาชน มีคาเฉลี่ย (X) ๓.๗๒ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ๐.๖๙๑ ดานการ
เลือกต้ัง มีคาเฉลี่ย (X) ๓.๘๔ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ๐.๗๑๓ และดานกําหนดอนาคตสังคม
การเมือง มีคาเฉลี่ย (X) ๓.๙๓ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ๐.๗๕๔ หลักอปริหานิยธรรม มีคาเฉลี่ย 
(X) ๔.๐๔ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ๐.๗๒๖ การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป 
ในดานการดําเนินการเลือกต้ัง มีคาเฉลี่ย (X) ๓.๓๙ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ๐.๗๙๐ ดานการ
รวมรณรงคการเลือกต้ัง มีคาเฉลี่ย (X) ๓.๒๐ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ๐.๗๕๖ และดานการ
ตัดสินใจทางการเมือง มีคาเฉลี่ย (X) ๓.๒๑ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ๐.๘๙๐ 
 

 ๕.๑.๒.๒ เปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชน
ในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ
ความสัมพันธระหวางความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง และหลักอปริหานิยธรรมกับการมีสวน
รวมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 สมมติฐานท่ี ๑ ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป
แตกตางกัน 



 ๑๒๓

 การทดสอบสมมติฐานพบวา คา Sig. = ๐.๗๙๕ มากกวา .๐๕ น่ันคือประชาชนที่มีเพศ
ตางกัน มีคาเฉลี่ยการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปไมแตกตางกัน  จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ ๑ 
 สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป
แตกตางกัน 
 การทดสอบสมมติฐานพบวา คา sig. = ๐.๐๓๗ มีคานอยกวา .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน 
๒ จึงทําการการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการ LSD โดยพบวา ประชาชนที่มีอายุระหวาง ๒๐-
๒๕ ป มีคะแนนการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปแตกตางประชาชนที่มีอายุระหวาง 
๒๖-๓๐ ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ และประชาชนที่มีอายุระหวาง ๒๖-๓๐ ป มีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปแตกตางจากประชาชนที่มีอายุระหวาง ๓๑-๓๕ ป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
 สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนที่มีสถานภาพการสมรสตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังทั่วไปแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คา Sig. = ๐.๑๖๓ มากกวา .๐๕ น่ันคือประชาชนที่มี
สถานภาพการสมรสตางกันกัน มีคาเฉลี่ยการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปไมแตกตาง
กัน  จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ๓ 
 สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังทั่วไปแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ไมพบความแตกตาง (sig.= ๐.๘๖๙) จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ ๔ 
 สมมติฐานท่ี ๕ ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป
แตกตางกัน  
 ไมพบความแตกตางมีความแตกตาง (sig.= ๐.๖๒๕) จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ๕ 
 สมมติฐานท่ี ๖ ประชาชนที่ไดรับขอมูลขาวสารตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังทั่วไปแตกตางกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ไมพบความแตกตาง (sig.= ๐.๑๓๔) ของการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลอืกต้ังทั่วไป ที่มีการรับขอมูล
ขาวสารตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ๖ 
 สมมติฐานท่ี ๗ ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองมีความสมัพันธกับการสวนรวมทางการ
เมืองในการ เลือกต้ังทั่วไป 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองมีความสมัพันธเชิงบวก
ในระดับนอยมากกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการดําเนินการเลือกต้ัง และ
ดานการตัดสินใจทางการเมอืงอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ และสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยมาก
กับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการรวมรณรงคการเลือกต้ังอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 



 ๑๒๔

 การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทัว่ไปดานการดําเนินการเลอืกต้ังมีความสมัพันธ
เชิงบวกในระดับนอย และระดับปานกลาง กับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดาน
การรวมรณรงคการเลือกต้ัง และดานการตัดสินใจทางการเมือง ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
๐.๐๑ 
 การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการรวมรณรงคการเลือกต้ังมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการตัดสินใจ
ทางการเมือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ 
 สมมติฐานท่ี ๘ หลักอปริหานิยธรรมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังทั่วไป 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา หลักอปริหานิยธรรมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอย
มากกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการดําเนินการเลือกต้ังอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ๐.๐๑ และมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังทั่วไปดานการรวมรณรงคการเลือกต้ังและดานการตัดสินใจทางการเมือง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ ๐.๐๑  
 การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทัว่ไปดานการดําเนินการเลอืกต้ังมีความสมัพันธ
เชิงบวกในระดับนอย และระดับปานกลาง กับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดาน
การรวมรณรงคการเลือกต้ัง และดานการตัดสินใจทางการเมือง ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
๐.๐๑ 
 การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการรวมรณรงคการเลือกต้ังมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการตัดสินใจ
ทางการเมือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ 
 

 ๕.๑.๓ สรุปผลการวิจัยตามขอเสนอแนะท่ัวไป 
 

 ๑. ความคิดเห็นดานการประชาสัมพันธ หรือการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
เลือกต้ัง  
  

 การประชาสัมพันธหรือการรับรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการเลือกต้ัง โดยสวนใหญ
ประชาชนจะทราบขาวจากหนวยงานราชการที่จะประกาศใหประชาชนทราบ เชน การประกาศเสียง
ตามสาย การติดปายประชาสัมพันธขาวสารเลือกต้ังตามสถานที่ราชการหรือตามจุดตางๆที่สังเกตได
งาย ซึง่การประชาสัมพันธแบบน้ีเปนการประชาสัมพันธในรูปแบบทั่วไป เปนการบอกขาวใหทราบ
เทาที่จําเปน แตที่ควรปฏิบัติที่ดีย่ิงข้ึนไปอีกน้ัน ไดแก การต้ังจุดตามสถานที่ราชการใหประชาชนไดเขา
รวมในกระบวนการเลือกต้ัง การแจงขาวแกประชาชนในชองทางอื่นๆ เชน สื่อออนไลน แผนพับ 
ใบปลิว หรือบอรดประชาสัมพันธตามปมนํ้ามัน หรือสถานที่สําคัญ การใหประชาชนเปนสื่อกันเองใน
การประชาสัมพันธโดยหนวยงานราชการเฟนหาตัวแทนเขาไปชวยงาน ซึ่งกระบวนการน้ีมีอยูแลว จึง
ควรใชใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับรูขาวสารไดอยางฉับไวและเกิดการมีสวนรวมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

  



 ๑๒๕

 ๒. ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชสิทธิเลือกต้ัง  
 

 สําหรับการใชสิทธิเลือกต้ัง หนวยงานราชการหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดานการเลือกต้ัง
จะตองวางตัวเปนการกลางใหมากที่สุด ไมควรช้ีนําประชาชนจนเกินไป บางครั้งรูสึกวาเจาหนาที่คอย
ควบคุมและคอยตรวจสอบวาตนเองเลือกผูสมัครรายใด ทําใหไมเปนอิสระและเกิดการทุจริตในที่สุด 
อีกทั้งเจาหนาที่ผูสังเกตการณตองมีความรอบคอบสอดสองอยางตรงไปตรงมา ไมโอนเอน เพื่อให
กระบวนการเลือกต้ังมีความบริสุทธ์ิยุติธรรม  
 สําหรับการใชสิทธิเลือกต้ัง ควรพัฒนาระบบการใชสิทธิเลือกต้ังใหทันสมัยย่ิงข้ึน เชน การ
ลงคะแนนลวงหนาทางไปรษณีย ทางลงคะแนนเลือกต้ังออนไลน การนับคะแนนเลือกต้ังผานเทค
โนโลยนีสมัยใหม และระบบการจัดการเลือกต้ังที่ทันสมัยและตรวจสอบไดทุกข้ันตอน เปนตน 

 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
  

  ๕.๒.๑ อภิปรายผลวิจัยตามขอมูลท่ัวไป 
   

 จากผลการวิจัยในสวนของขอมูลทั่วไป ผูวิจัยพบวา ตัวอยางประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เก็บขอมูลจากจํานวนตัวอยาง ๓๘๙ เพศชาย 
จํานวน ๑๗๐ คน และเพศหญิง จํานวน ๒๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๓.๗๐ และ ๕๖.๓๐ ตามลําดับ ซึ่ง
แนวโนมประชากรทุกภาคของประเทศไทยเพศหญิงมีจํานวนมากกวาเพศชาย และเกือบจะทั่วทั้งโลก
ที่สภาวะการณเปนแบบน้ี ดังน้ัน ในอนาคตอันใกลน้ีสังคมโลกยอมจะมีเพศหญิงในอัตราสวนที่
มากกวาเพศชายหลายเทาตัว และเพศหญิงเองจะมีเขามามีบทบาทในทุกระดับของสังคม 
 ดานอายุ พบวา ตัวอยางประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ สวนใหญมีอายุระหวาง ๓๖ – ๔๐ ป จํานวน ๒๐๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๓.๒๐ รองลงมา มี
อายุระหวาง ๓๑ – ๓๕ ป จํานวน ๑๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๐๐ และลดหลั่นกันไปคือ อายุ
ระหวาง ๒๖ – ๓๐ ป จํานวน ๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๙.๘๐ อายุ ๔๑ ข้ึนไป จํานวน ๖ คน คิดเปน
รอยละ ๑.๕๐ และที่ตํ่าสุดคือ อายุระหวาง ๒๐ – ๒๕ ป จํานวน ๒ คน คิดเปนรอย ๐.๕๐ จากตัวเลข
น้ีช้ีใหเห็นวาประชากรโดยสวนใหญที่อาศัยในเขตเทศบาลตําบลกันทรอม มีชวงอายุอยูในวัยทํางาน 
รองลงมาเปนวัยผูใหญตอนตน โดยมีชวงอายุที่นอยที่สุดเปนลําดับสุดทาย ซึ่งเปนไปไดวา ชวงอายุที่
อยูในวัยทํางานน้ันมักจะอยูเปนหลักแหลงแลว มีบานและถ่ินอาศัยที่แนนอน มากกวาวัยตนที่อาจตอง
เดินทางไปศึกษายังถ่ินอื่นๆ หรือยายไปในที่ตางๆ ตามแตสถานการณจะอํานวย สภาพเชนน้ี ผูวิจัย
พบวา ชวงอายุมีความสําคัญในการกําหนดคุณภาพของการมีสวนรวมทางการเมือง วัยทํางาน หรือวัย
ที่ควรเขามามีสวนรวมมากที่สุดควรมีชวงอายุที่ไมนอยเกินไปหรือมากจนเกินไปจะเปนผลดีตอการ
พัฒนาการมีสวนรวมทางการเมอืง เน่ืองจากวา การเขามามีสวนรวมทางการเมืองจะตองอาศัยบุคคลที่
พรอมทั้งกําลังกาย กําลังใจ และอยูในวัยที่มีความคิดสรางสรรคที่สุดในการที่จะชวยผลักดันให
การเมืองการปกครองแมในระดับทองถ่ินเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว วัยทํางานเปนวัยที่สะทอนภาวะ
ตางๆของชีวิตตามความเปนจริงมากที่สุด ดวยวาอยูกับสถานการณที่ตองขับเคลื่อนสังคมมากกวากวา
กลุมที่มีชวงอายุอื่นๆ แมชวงอายุวัยรุนก็ไมอาจจะแทนที่ไดเพราะยังกําลังศึกษาและยังขาด
ประสบการณในการไตรตรอง หรือแมชวงอายุที่มากเกินไปก็เกินกําลังในการพัฒนาสังคมไปไดอยาง
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รวดเร็ว ดังน้ัน จึงเปนขอเท็จจริงที่วา ชวงอายุวัยทํางานดังกลาว มีแนวโนมที่จะเปนกลุมบุคคลหลักที่
อยูเปนหลักแหลงรอบเทศบาล และมีสวนรวมในทางการเมืองเมืองที่สุด 
 ดานสถานภาพการสมรส ตัวอยางประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ มีสถานะโสด จํานวน ๑๓๔ คน คิดเปนรอยละ ๓๔.๔๐ สถานะสมรส จํานวน ๒๕๕ 
คน คิดเปนรอยละ ๖๕.๖๐ สถิติน้ีบงช้ีวา สถานการณการสมรสจะมากกวาหน่ึงเทาตัว น่ันหมายความ
วา จากที่ควรจะมีการสมรสเกือบเต็มรอยละรอย กลับมีตัวเลขโสดมากแคหน่ึงเทาตัว ที่เปนเชนน้ี 
เพราะปจจุบันสังคมกําลังเปลี่ยนไป ผูคนนิยมการเปนโสดแมวาจะผานชีวิตคูมาแลวมากมาย ไมนิยม
การจดทะเบียนสมรส อาจเปนเพราะวาตองการความเปนอิสระ และจัดการการงานทุกอยางได
คลองตัวกวา หรือเหตุผลอื่นใดอีกมากมาย แตผูที่สมรสแลว ก็ยังคงเปนกลุมหลักในสังคมที่มีหนวย
ครอบครัวเปนพื้นฐาน ครอบครัวจะเกิดการขัดเกลาเปนลําดับแรกในการอบรมถึงการมีสวนรวม
ทางการเมืองเมือ่สมาชิกในครอบครัวเติบโตข้ึน ซึ่งไมวาจะมาจากครอบครัวแบบไหน ก็ยอมหลีกไมพน
ที่จะรวมกันพัฒนาสังคมของตนเอง ดังน้ัน ในอนาคตอันใกลน้ีผูวิจัยคาดการณวา ผูคนจะดํารงความ
เปนโสดมากข้ึน การสมรสจะเลื่อนข้ึนไปอยูในวัยที่สูงข้ึนไป น่ันหมายความวา สังคมจะเปนกลายเปน
สังคมเด่ียวที่มีคนมาอยูรวมกันชนิดที่ไมจาํเปนตองสมรสกัน หรือแมกระทั่งสมรสแลวก็แทบไมเปนการ
รับประกันวาจะย่ังยืนหรือไม ดังน้ัน จากสภาพการณน้ี จึงเปนไปไดวา การมีสวนรวมทางการเมืองจึง
ไมไดข้ึนอยูกับการสมรสหรือไมสมรส ทุกคนสามารถมีสวนรวมทางการเมืองไดตามแตที่ใจตองการ 
และตามแตเงื่อนไขของแตละคนที่ตองการจะเขามามีสวนรวม แมวาปจจุบันการสมรสจะยังคงเปน
มาตรฐานของครอบครัวโดยทั่วไปอยูก็ตาม 
 ดานระดับการศึกษา พบวาตัวอยางประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ สวนใหญมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา และระดับอื่นๆ ลดหลั่นกันไป นอยที่สุดคือ
ระดับประถมศึกษา โดยระดับการศึกษาเหลาน้ีเปนสิ่งบงบอกถึงคานิยมการศึกษาในทองถ่ินที่ไมได
เนนการเรียนระดับสูงมากนัก สวนใหญเรียนใหผานภาคบังคับและเริ่มตนทํางาน สวนจะตอยอดใน
ระดับปริญญาจะมีเปนสวนนอย เปนที่นาสังเกตวาในปจจุบันผูที่ไดรับการศึกษาเพียงแคระดับ
ประถมศึกษามีนอยเต็มที เน่ืองจากวาพัฒนาการของระบบการศึกษาในประเทศไดเปดกวางและขยาย
โอกาศไปมากแลว ไมไดกระจุกตัวเพียงแคประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาเหมือนสมัยอดีต อีกประการ
หน่ึงการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับที่รัฐบาลสงเสริมใหประชาชนไดเรียนอยาง
เสมอภาคกันอยูแลว ดังน้ัน ผูที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาสวนใหญจึงเปนผูมีอายุมากแลว และ
ระดับการศึกษาน้ียอมมีสวนสําคัญในการเปนปจจัยเสริมใหประชาชนไดใฝรูใฝหาความรูในการมีสวน
รวมในการเมืองการปกครองโดยเฉพาะการเลือกต้ัง เพราะผูที่มีการศึกษาดียอมเขาถึงแหลงขอมูลได
งายกวาผูอื่น แตสภาพการณน้ีก็ไมไดหมายความวา ผูมีระดับการศึกษาตํ่าจะไมสามารถเขาถึงการมี
สวนรวมได คงข้ึนอยูกับวาผูใดสนใจและใฝหาความรูตลอดเวลายอมสามารถที่จะมีสวนรวมในการ
พัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองไดอยางแนนอน ดังน้ันผูวิจัยจึงพบวา แมระดับการศึกษาของ
ประชาชนจะมีความหลากหลาย แตระดับการศึกษาเหลาน้ีก็เปนปจจัยหน่ึงเทาน้ันในการสงเสริมให
ประชาชนไดเขารวมในทางการเมือง เพราะในความเปนจริงแลว แมประชาชนจะมีระดับการศึกษา
ระดับใดยอมมีสวนรวมในทางการเมืองไดเทาเทียมกัน และใฝรูใฝหาไดอยางไมสิ้นสุดน่ันเอง  
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 ดานรายไดตอเดือนพบวา ตัวอยางประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ มีระดับรายไดตํ่ากวา ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๘๗.๔๐ 
รายไดระหวาง ๑๐,๐๐๑ –๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๑๐ รายไดระหวาง 
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๓๐ และรายไดระหวาง ๒๐,๐๐๐ – 
๒๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๓๐ จากขอมูลน้ีบงช้ีวาระดับรายไดสวนใหญของ
ประชาชนในพื้นที่มีระดับตํ่ากวา ๑๐,๐๐๐ บาท รายไดที่มากกวาน้ันมักเปนขาราชการหรือเจาของ
กิจการซึ่งเปนจํานวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับประชากรสวนใหญ รายไดเปนปจจัยหน่ึงที่เปนตัวแปร
สําคัญในการพัฒนาสังคม สังคมใดก็ตามที่ประชากรมีรายไดสูงมักจะสนใจในเรื่องที่ เกี่ยวกับระบบ
การเมืองการปกครองโดยไมพะวงอยูกับการทํามาหากิน แตถาสังคมใดประชากรมีรายไดตํ่าประชากร
สังคมน้ันจะสนใจแตเรื่องปากเรื่องทองไมมีเวลามาสนใจการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาระบบการเมืองให
เจริญกาวหนาตอไป อีกทั้งเปนชองทางใหนักการเมืองที่มีความมั่งค่ังแตไมตอสูในวิถีประชาธิปไตยใช
อํานาจของเงินทองเขาแทรกแทรงการเลือกต้ัง โดยการจายสินบนหรือการซื้อเสียงทําใหระบบการ
เลือกต้ังไมบริสุทธ์ิยุติธรรม ดังน้ันสภาพการณเชนน้ี ผูวิจัยพบวา รายไดของประชาชนมีสวนสําคัญ
อยางมากในการเปนตัวแปรสําคัญของสังคมน้ันๆ อน่ึง การเกาะกลุมรายไดของประชาชนในพื้นที่มาก
เกินไปก็ทําใหไมเกิดการเปรียบเทียบมาก ดังเชนที่ปรากฏอยู ณ ขณะน้ี เพราะรายไดระดับสูงมีอัตรา
รอยละที่นอยเมื่อเทียบกับประชาชนสวนใหญ ดังน้ัน รายไดจึงเปนตัวแปรที่มีความสําคัญและอาจจะ
สงผลตอการมีสวนรวมในการเลือกต้ังน่ันเอง 
 ดานการไดรับขาวสารการเลือกต้ัง พบวา ตัวอยางประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม 
อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไดรับขาวสารผานทางหนังสือพิมพ จํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ 
๒.๘๐ ทางโทรทัศน จํานวน ๑๕๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๓๐ ทางสื่อบุคคล จํานวน ๑๙๑ คน คิด
เปนรอยละ ๔๙.๑๐ ทางวิทยุ จํานวน ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๖.๙๐ และทางสื่ออื่นๆ จํานวน ๗ คน 
คิดเปนรอยละ ๑.๘๐ ขอมูลที่ปรากฎน้ีบงช้ีวาประชาชนไดรับขอมูลขาวสารการเลือกต้ังในชองทาง
ตางๆมากมาย แตสวนใหญแลวมาจาก ๒ ชองทางหลักคือ โทรทัศนและสื่อบุคคล ผูวิจัยพบวา 
ประชาชนในพื้นที่ทุกบานทุกหลังคาเรือนมีโทรทัศนในการรับขอมูลขาวสารและเพื่อการบันเทิงดังน้ัน 
ขาวสารตางๆที่ภาครัฐประชาสัมพันธจึงแพรหลายในชองทางดังกลาว และประชาชนก็นิยมติดตาม
ขาวสารผานทางโทรทัศนเปนชองทางเลอืก ในขณะที่สื่อบุคคลก็เปนชองทางที่แพรหลายในพื้นที่ทั่วไป
เพราะประชาชนในพื้นที่ไปมาหาสูกันและสนทนากันในทุกๆเรื่องราว ดังน้ัน ขาวสารที่บุคคลๆหน่ึง
รับรูก็มักจะบอกตอๆกันไป น้ันเอง สําหรับชองทางอื่นๆในการรับขอมูลขาวสารมีลดหลั่นกันไป 
เน่ืองจากประชาชนในพื้นที่ยังไมนิยมใชชองทางอื่นๆ ในการติดตามขาวสาร หรืออีกนัยหน่ึง ชองทาง
อื่นๆนอกเหนือจากน้ียังไมแพรหลายมาในพื้นที่ดังกลาวมากนักเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ที่มีศักยภาพสูง
กวา เชน ในเมืองหรือพื้นที่ที่เปนศูนยราชการ  
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 ๕.๒.๒ อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย 
 

 ๕.๒.๒.๑ ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนใน
เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
 

 ระดับความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง หลักอปรหิานิยธรรม และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการใชสิทธิเลือกต้ังทั่วไป มีระดับคาเฉลี่ยลดหลั่นกันไป เรียงลําดับจากมากไปนอยแตละกลุม
ปจจัยไดดังน้ี ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง ดานกําหนดอนาคตสังคมการเมือง มีคาเฉลี่ยที่ 
๓.๙๓ รองลงมาคือ ดานการบริหารงานของรัฐบาล มีคาเฉลี่ยที่ ๓.๘๘ ดานการเลือกต้ัง มีคาเฉลี่ยที่ 
๓.๘๔ และดานการแสดงออกของประชาชน มีคาเฉลี่ย ๓.๗๒ โดยทั้ง ๔ องคประกอบมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากทั้งสิ้น เหตุที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากวาประชาชนในพื้นที่เริ่มต่ืนตัวทางการเมืองหลังจากหางจาก
การเขามีสวนรวมทางการเมืองมายาวนานจากสถานการณของการเมืองที่รุนแรง ดังจะเห็นไดว า 
หลังจากทางราชการไดกําหนดใหมีการเลอืกต้ัง ซึ่งหมายถึง ประเทศเขาสูภาวะปกติแลว ประชาชนจะ
ใหความสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดอนาคตสังคมการเมืองที่ประชาชนสามารถที่กําหนดไดเอง ไมปลอ
ใหกลับไปสู วังวนแบบเดิมที่เต็มไปดวยปญหา การบริหารงานของรัฐบาลก็มีความสําคัญระดับ
รองลงมาที่จะตองคัดสรรหาคนดีมีคุณภาพเขาไปบรหิารงานผานการเลือกต้ังทีบ่ริสุทธ์ิยุติธรรม และใน
สวนของการเลือกต้ังและการแสดงออกของประชาชนที่เปนสวนเสริมใหระบบการเมืองการปกครอง
โดยเฉพาะการเลือกต้ังเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพที่จะทําใหมีการเกิดการมีสวนรวมอยางย่ังยืนตอไป 
 ในสวนของหลักอปริหานิยธรรมที่มีคาเฉลี่ย ๔.๐๔ ซึ่งอยูในระดับมาก มีความสําคัญในแง
ของการรับเอาหลักการสําคัญทางพระพุทธศาสนาเขามาบูรณาการในการมีสวนรวมทางการเมือง
โดยเฉพาะการใชสิทธิเลือกต้ังเพื่อสรรหาคนดี คนเกง เขามาบริหารชาติบานเมือง โดยประชาชนให
คะแนนในสวนหลักอปริหานิยธรรมมากน้ัน ผูวิจัยพบวา เน่ืองดวยสถานการณบานเมืองทีเ่พิ่งจะฟนตัว
จากเหตุการณที่ผานมาในอดีตทําใหประชาชนแตละพื้นที่ทุกภาคสวนตองการหลักการที่ดีในการ
ทํางานการเมือง ดังน้ันหลักอปริหานิยธรรมจึงเหมาะสมที่สุดในสถานการณปจจุบันเพราะทําใหการ
ดําเนินงานทางการเมืองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพน่ันเอง 
 การมีสวนรวมทางการเมืองในการใชสิทธิเลือกต้ังทั่วไปซึ่งประกอบดวย ๓ องคประกอบ 
ไดแกดานการดําเนินการเลือกต้ัง มีคาเฉลี่ย ๓.๓๙ ดานการรวมรณรงคการเลือกต้ัง มีคาเฉลี่ย ๓.๒๐ 
และดานการตัดสินใจทางการเมือง มีคาเฉลี่ย (X) ๓.๒๑ โดยทั้ง ๓ องคประกอบอยูในปานกลาง
ทั้งหมด เหตุที่เปนเชนน้ี เน่ืองดวยการมีสวนรวมทางการเมืองในการใชสิทธิเลือต้ังทั่วไปเปนผลจาก
การที่บานเมืองจะตองเขาสูสภาพปกติและมีความมั่งคงทางการเมืองแลว หรืออีกนัยหน่ึงบรรยากาศ
ของการเลือกต้ังจะตองมีความบริสุทธ์ิยุติธรรมและรับประกันการไดมาของนักการเมืองวาจะตรงตาม
เจตนารมณของประชาชนผูเลือกอยางแทจริง แตเน่ืองจากวาบรรยากาศการเลือกต้ังของประเทศที่
ผานมาประหน่ึงวาเจอกับมรสุมรายที่เพิ่งผานพนไป ประชาชนจึงใหความสําคัญในระดับที่ไมสูงมาก
นัก ผูวิจัยพบวา ในดานการดําเนินการเลือกต้ัง ประชาชนจะตระหนักถึงระบบการเลือกต้ังที่มีความ
บริสุทธ์ิยุติธรรม ไมมีการซื้อสิทธ์ิขายเสียง และโดยเฉพาะอยางย่ิงการทีร่ัฐธรรมนูญออกแบบระบบการ
เลือกต้ังใหมลาสดุที่นําทุกคะแนนมาคํานวนซึ่งแตกตางจากระบบสมัยกอน ทําใหประชาชนรับรูวาการ
เลือกครั้งน้ีจะพวงอะไรตามมาบาง การดําเนินกาเลือกต้ังจึงตองรอคอยการพิสูจนไปอีกระยะหน่ึงวา



 ๑๒๙

จะมีประสิทธิภาพที่แทจริงหรือไม จึงกลายเปนทาทีหรือทัศนคติที่ประชาชนยังไมตระหนักในระดับ
มากน่ันเอง ในสวนของการรวมรณรงคการเลือกต้ัง ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน กลาวคือ เปนผลสืบเน่ือง
จากการดําเนินการเลือกต้ังที่ผานการออกแบบจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน สูการเลือกต้ังในครั้งที่
ผานมา การรณรงคการเลือกต้ังจึงตองมองภาพของการดําเนินการเลือกต้ังประกอบวา ถาระบบการ
เลือกต้ังเปนแบบน้ี จะตองรณรงคการเลือกต้ังอยางไร ซึ่งผลที่ปรากฏ ประชาชนตระหนักรูในระดับ
ปานกลาง จึงจะตองพิจารณาในประการสุดทายคือ การตัดสินใจทางการเมือง ที่มีระดับคาเฉลี่ยการ
รับรูอยูในระดับปานกลางเชนกัน จึงเปนสิ่งบงช้ีวา ประชาชนยังตัดสินใจทางการเมืองในระดับปาน
กลาง ไมมากไปหรือนอยไป เพราะการประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม และระบบการเลือกต้ังใหม ทําให
เปนของใหมสําหรับประชาชน และประชาชนเองก็เฝาดูพัฒนาการทางการเมืองตามทิศทางของ
รัฐธรรมนูญฉบับน้ีวาจะใหผลลัพธอยางไร ดังน้ัน ทั้ง ๓ องคประกอบน้ี จึงสงผลตอกันและกัน และ
คาบเกี่ยวเน้ือหาสาระกันตลอดเวลา จึงอาจกลาวไดวา การมีสวนรวมทางการเมืองในการใชสิทธิ
เลือกต้ังทั่วไปจะตองดูปจจัยหลักคือการออกแบบระบบการเลือกต้ังตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด และ
ตองพิจารณาผลลัพธระยะยาวในการดําเนินการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญน้ีถึงจะรูภาพรวมของการมี
สวนรวมจากประชาชนไดอยางแทจริง 
 

 ๕.๒.๒.๒ เปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนใน
เทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ
ความสัมพันธระหวางความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมือง และหลักอปริหานิยธรรมกับการมีสวน
รวมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชนในเทศบาลตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 สมมติฐานท่ี ๑ ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป
แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานไมพบความแตกตาง จึงปฏิเสธสมมติฐานขอน้ี เหตุที่เปนเชนน้ี 
ผูวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปน้ัน เปนหนาที่ของพลเมืองทุกคนที่เมื่อมี
ปจจัยตางๆครบสมบูรณตามกฎหมายแลวยอมสามารถเขามีสวนรวมทางการเมืองโดยเฉพาะการ
เลือกต้ังไดอยูแลว ไมจํากัดวาจะเปนเพศใด เพราะไมวาจะเปนชายหรือหญิงก็ไมอาจลดทอนคุณภาพ
ของการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปลงไปได การเลือกต้ังเปนหนาที่ของประชาชนทุก
คนที่เขาไปสิทธิของตนเพื่อเลือกคนที่มีความรู เปนคนดี และเกงเขาไปบริหารบานเมือง รัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับรับรองศักด์ิศรีความเปนมนุษย ไมเกี่ยงเพศสภาพวาจะเปนเพศใดยอมมีความเทาเทียมกันทุก
ประการ สอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญพิมล วิภาคทรัพย ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร” ๑  ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครอยูในระดับปานกลาง โดยประเด็นการเคยมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นตอผูสมัครรับเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางมีสวนรวม
มากที่ สุด  และประเ ด็นการ เคยรวมบริจาคเงินสนับสนุนผู สมัครรับเลือกต้ังผู วาราชการ

                                         
 ๑ เพ็ญพิมล วิภาคทรัพย ,  “การมีสวนรวมทางการเ มืองของประชาชนในเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร”, การคนควาอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๒). 



 ๑๓๐

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางมีสวนรวมนอยที่สุด สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุม
ตัวอยางประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได และการรับรูขาวสารการเมืองที่แตกตางกัน 
จะมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น .๐๕ แตกลุม
ตัวอยางประชาชนที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเช่ือมั่น .๐๕ ดังน้ันจึงกลาวไดวา เพศ ไมไดเปนขอบงช้ีถึงความแตกตางของบุคคลใน
การทํากิจกรรมหรือการรับรูถึงการทํากิจกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะการมีสวนรวมทางการเมืองใน
การเลือกต้ังทั่วไป เปนตน 
  สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป
แตกตางกัน การทดสอบสมมติฐานพบวา ประชาชนที่มีอายุตางกันมีสวนรวมการเมืองในการเลือกต้ัง
ทั่วไปแตกตางกัน และเมื่อทดสอบความแตกตางรายคูพบวา ประชาชนที่มีอายุระหวาง ๒๐-๒๕ ป มี
คะแนนการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปแตกตางประชาชนที่มีอายุระหวาง ๒๖-๓๐ ป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่๐.๐๑ และประชาชนที่มีอายุระหวาง ๒๖-๓๐ ป มีสวนรวมทางการเมือง
ในการเลือกต้ังทั่วไปแตกตางจากประชาชนที่มีอายุระหวาง ๓๑-๓๕ ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
๐.๐๕ จึงกลาวไดวา อายุ เปนปจจัยสําคัญตอการรับรูกิจกรรมกิจกรรมทางการเมืองในทุกระดับ 
เพราะผูที่มีอายุนอยหรืออายุมาก ลวนมีประสบการณการใชชีวิตที่ตางกัน เคยเขารวมการทํากิจกรรม
ทางการเมืองแตกตางกัน หรือแมกระทั่งเคยเขารณรงคทางการเมืองแตกตางกันดวย ประสบการณ
ทางการเมืองจะเปนตัวหลอหลอมใหบุคคลเขาใจสภาพการเมืองของประเทศของตนไดเปนอยางดี 
เพราะแมระบบการเมืองจะเปนประชาธิปไตย ก็ไมไดหมายความวา บุคคลทุกคนในประเทศจะ
สามารถเขามีสวนรวมในทางการเมืองไดครบทุกคน เพราะกฎหมายไดระบุคุณสมบัติตางๆ เอาไว 
โดยเฉพาะดานอายุ เชนวา ตองมีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ หรือที่เรียกวาบรรลุนิติภาวะ หรือจะรับ
สมัครเขาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กฎหมายบัญญัติใหมีอายุ ๓๕ ป ข้ึนไป เปนตน ดังน้ัน ผูมีอายุ
มากกวายอมเห็นความเปลี่ยนแปลงมามากและเขาใจตอบรบิททางการเมืองเปนอยางไร สอดคลองกับ
งานวิจัยของเพ็ญพิมล วิภาคทรัพย ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร” ๒  ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานครอยูในระดับปานกลาง โดยประเด็นการเคยมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ตอผูสมัครรับเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางมีสวนรวมมากที่สุด และประเด็นการ
เคยรวมบริจาคเงินสนับสนุนผูสมัครรับเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางมีสวนรวม
นอยที่สุด สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
ระดับรายได และการรับรูขาวสารการเมืองที่แตกตางกัน จะมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น .๐๕ แตกลุมตัวอยางประชาชนที่มีเพศที่แตกตางกันจะมีสวน
รวมทางการเมืองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น .๐๕  

                                         
 ๒ เพ็ญพิมล วิภาคทรัพย ,  “การมีสวนรวมทางการเ มืองของประชาชนในเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร”, การคนควาอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๒). 
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  นอกจากน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของลัคนา ถูระบุตร และบัญชา วิทยอนันต ไดวิจัยเรื่อง 
“ปจจัยที่มีผลตอการเลือกต้ังสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา”๓ ผลการวิจัยพบวา ๑. ประชาชนมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการเลือกต้ังสภา
ผูแทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณสมบัติสวนบุคคลของผูสมัคร ดานนโยบายพรรค และ
ภาพลักษณของพรรคที่สังกัดอยูในระดับมาก แตดานผลประโยชนหรือผลตอบแทน ดานความสัมพันธ
กับผูสมัครอยูในระดับนอย ๒. ประชาชนที่มีเพศ ตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการ
เลือกต้ังสภาผูแทนราษฎร (ส.ส) กรณีศึกษา อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันและประชาชนที่มีอายุ ตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการเลือกต้ังสภา
ผูแทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษาอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน ๓. ผลการวิจัยนําไปสูแนวทางการพัฒนาการใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังของประชาชนทางดาน
คุณสมบัติสวนบุคคลของผูสมัครในการเลือกผูสมัครที่ซื่อสัตย สุจริต ไมโกงกินเขาถึงไดงายชอบ
ชวยเหลือและแกปญหาความเดือดรอนของชุมชน ทางดานนโยบายพรรคและภาพลักษณของพรรคที่
สังกัด เปนพรรคมีผลงานเปนที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป มีช่ือเสียงหรือภาพลักษณในทางที่ดี 
  ดังน้ัน อายุ จึงมีความสําคัญในการขัดเกลาใหบุคคลเขาใจการมีสวนรวมทางการเมือง
โดยเฉพาะในการเลือกต้ัง ไดเปนอยางดี ผูมีอายุที่สูง ยอมจะผานกิจกรรมทางการเมืองมามากมาย 
และมากกวาผูที่มีอายุนอย และผูมีอายุนอยยอมจะตองเก็บเกี่ยวประสบการณ ตลอดทั้งความรูความ
เขาใจของตนหรือมีความรูสึกนึกคิดตอการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปอีกมาก เพื่อให
สามารถมองเห็นไดอยางเดนชัดวา การเลือกต้ังแตละครั้งน้ัน มีความสําคัญ และเปนจุดเปลี่ยน
มากมายใหกับประเทศ ดังคํากลาวของนักวิชาการที่วา “การมีสวนรวมทางงการเมืองเปนการกระจาย
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมอืง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ รวมทั้ง
การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวม
ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน” ผูที่มีประสบการณมาก ยอมตองการคนที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดเขาบริหารบานเมือง การมองภาพในอดีตจึงสําคัญมากในการเลือกบุคคลเขาทําหนาที่ที่สงผลตอ
คนทั้งชาติน่ันเอง 
 สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนที่มีสถานภาพการสมรสตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังทั่วไปแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สถานภาพการสมรสไมทําใหประชาชนมี
สวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปแตกตางกัน เหตุที่เปนเชนน้ี เน่ืองจากวา การมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปน้ันเปนหนาที่ของพลเมืองผูเปนประชาชนของประเทศน้ันๆ การ
สมรสหรือการมีสถานภาพอื่นใดไมเปนอุปสรรคขัดขวางประชาชนผูน้ันใหไมมีสวนรวมทางการเมืองใน
การเลือกต้ังไปได กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปน้ันเปนหนาที่

                                         
 ๓ ลัคนา ถูระบุตร และบัญชา วิทยอนันต, “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 
กรณีศึกษา อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา”, Journal of Nakkonratchasima college, Vol.12 No.3 
September – December 2018: 140-149. 



 ๑๓๒

เฉพาะตัวของบุคคลทุกคน ที่บุคคลยอมจะตองใชสิทธิของตนเองในการเลือกผูแทนเขาไปทําหนาที่
ทางการเมือง เปนหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติรับรองและใหสิทธิในการกําหนดอนาคตการบริหาร
บานเมืองที่เปนระบอบประชาธิปไตย และถาหากวาบุคคลไมไปใชสิทธิหรือเพิกเฉยเพียงเพราะมี
สถานภาพการสมรสแตกตางกันคงจะเกิดความวุนวายและระบอบเลือกต้ังคงตองลมสลายเปนแนแท 
ดังน้ัน การแสดงออกโดยการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป จึงไมมีปจจัยใดที่จะทําให
เกิดความแตกตางกันน่ันเอง ดังน้ัน บุคคลใดก็ตามแมจะโสด สมรส หรือเปนหมายก็ตาม ยอมมีหนาที่
ตามกฏหมายในการรักษาสิทธิของตนเพื่อเขามามีสวนรวมทางการเมอืงในการเลือกต้ัง และโดยเฉพาะ
การเลือกต้ังทั่วไปที่เปนการเลือกต้ังครั้งสําคัญของประเทศในการเปลี่ยนผานผูนําหรือกําหนดอนาคต
ทิศทางการเมืองจึงมีความสําคัญมากที่ทุกคนจะตองมาใชสิทธิเพื่อแสดงเจตนารมณที่แทจริงในนาม
ของประชาชนตอไป 
 สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังทั่วไปแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ไมพบความแตกตางในการทดสอบความ
แปรปรวนดังกลาว โดยเหตุที่เปนเชนน้ี เน่ืองจากการมีสวนรวมทางการเมืองในการใชสิทธิเลือกต้ัง
ทั่วไปน้ีเปนลักษณะของหลักการอํานาจอธิปไตยที่เปนของปวงชน ประชาชนจะแสดงออกซึ่งการเปน
เจาของโดยใชอํานาจทีม่ีตามกระบวนการเลือกต้ังอยางอิสระและทั่วถึงในการใหไดมาซึ่งตัวผูปกครอง
และผูแทนของตน รวมทั้งประชาชนมีอํานาจในการคัดคานและถอดถอนผูปกครองและผูแทนที่
ประชาชนเห็นวา มิไดบริหารประเทศในทางที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เชน มีพฤติกรรมร่ํารวย
ผิดปกติ ซึ่งหลักการน้ีถูกบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญที่ประชาชนในประเทศทุกคนที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไวยอมไปใชสิทธิของตน หรือกลาวอีกนัยหน่ึงยอมมีสิทธิเขารวมทางการเมืองใน
การไปใชสิทธิเลือกต้ัง ไมจําเพาะวาระดับการศึกษาจะเปนเชนไรก็ยอมมีสิทธิเขารวมเทาเทียมกันทุก
ประการ  
 ประการตอมาระดับการศึกษาไมเกี่ยวกับหลักเสรีภาพ หมายความวา ประชาชนทุกคนมี
ความสามารถในการกระทําหรืองดเวนการกระทําอยางใดอยางหน่ึงตามที่บุคคลตองการ ตราบเทาที่
การกระทําของเขาน้ัน ไมไปละเมิดลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือละเมิดตอความสงบ
เรียบรอยของสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติ ดังน้ันแมระดับการศึกษาตางกันแตหากมี
เสรีภาพเทาเทียมกันในการเขารวมทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกต้ังทั่วไปแลว ก็เปนไปตาม
หลักการประชาธิปไตย 
 หลักความเสมอภาคที่ไมจําเพาะระดับการศึกษา แมระดับการศึกษาจะตางกันเพียงใด 
รัฐธรรมนูญก็เปดโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงทรัพยากรและคุณคาตาง ๆ  ของสังคมที่มีอยู
จํากัดอยางเทาเทียมกัน โดยไมถูกกีดกันดวยสาเหตุแหงความแตกตางทางช้ันวรรณะทางสังคม ชาติ
พันธุ วัฒนธรรมความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือดวยสาเหตุอื่น เปนตน 
 ระดับการศึกษาของประชาชนที่แตกตางกันลวนไมเปนอุปสรรคที่ในการที่จะตระหนักรู
หรือยอมรับหลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม การใหความคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานของ
ประชาชนทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน การแสดงออก การดํารงชีพ ฯลฯ อยางเสมอหนากัน 
โดยผูปกครองไมสามารถใชอํานาจใด ๆ  ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรภีาพของประชาชนได และไมสามารถ
ใชอภิสิทธ์ิอยูเหนือกฏหมาย หรือเหนือกวาประชาชนคนอื่น ๆ ได 
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 และระดับการศึกษาที่แตกตางกันของประชาชนก็ไมเปนอุปสรรคในการรับรูหลักการเสียง
ขางมาก (Majority Rule) ควบคูไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงขางนอย (Minority Right) การ
ตัดสินใจใด ๆ ที่สงผลกระทบตอประชาชนหมูมาก ไมวาจะเปนการเลือกต้ังผูแทนของประชาชนเขาสู
ระบบการเมือง การตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร หรือฝายตุลาการ ยอมตองถือเอาเสียง
ขางมากที่มีตอเรื่องน้ัน ๆ เปนเกณฑในการตัดสินทางเลือก โดยถือวาเสียงขางมากเปนตัวแทนที่
สะทอนความตองการ/ขอเรียกรองของประชาชนหมูมาก หลักการน้ีตองควบคูไปกับการเคารพและ
คุมครองสิทธิเสียงขางนอยดวย ทั้งน้ี ก็เพื่อเปนหลักประกันวาฝายเสียงขางมากจะไมใชวิธีการพวก
มากลากไปตามผลประโยชนความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอยางสุดโตง แตตอ ง
ดําเนินการเพื่อประโยชนของประชาชนทั้งหมด เพื่อสรางสังคมที่ประชาชนเสียงขางนอย รวมทั้งชน
กลุมนอย ผูดอยโอกาสตาง ๆ สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข โดยไมมีการเอาเปรียบกันและสราง
ความขัดแยงในสังคมมากเกินไป คานิยม ทัศนคติ ที่สงเสริมประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย 
นอกจากจะเปนระบอบการเมืองแลว ยังเปนระบอบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมดวย ดังน้ัน จึงไมใชอยู
ที่รัฐธรรมนูญ กฏหมาย การเลือกต้ัง และการตอรองทางการเมืองเทาน้ัน หากอยูที่สมาชิกในสังคม
จะตองชวยกันหลอหลอม สรางคานิยม วิถีชีวิต ที่เปนประชาธิปไตยมาต้ังแตในครอบครัว โรงเรียน ที่
ทํางาน ชุมชน เพื่อจะนําไปสูหรือการปกปอง ระบอบประชาธิปไตย ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ดังน้ันผูวิจัยจึงกลาวไดวา ระดับการศึกษาไมใชตัวแปรที่จะทําใหประชาชนมีความแตกตางกัน
ในการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปแตอยางใด ทั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของณิชาภา 
เหมะธุลิน ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ศึกษากรณี : ผู
มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังที่ ๑ จังหวัดบึงกาฬ” ๔ ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศชาย อายุระหวาง ๔๖ – ๕๕ ป การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได
ตอเ ดือนตํ่ากว า ๑๐,๐๐๐ บาท ความเห็นเกี่ ยวกับปจจัยที่ มีผลตอการตัดสินใจเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนในเขตเลือกต้ังที่ ๑ จังหวัดบึงกาฬ โดยรวม อยูในระดับมาก 
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานนโยบาย รองลงมาคือ ดานคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ัง 
ดานสื่อในการรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง และดานสื่อบุคคล ตามลําดับ การทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในเขต
เลือกต้ังที่  ๑ จังหวัดบึงกาฬ สวนอาชีพ และรายได มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในเขตเลือกต้ังที่ ๑ จังหวัดบึงกาฬ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 สมมติฐานท่ี ๕ ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป
แตกตางกัน  ผลการทดสอบสมมติฐานไมพบความแตกตางดังกลาว เหตุที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากวา ดังที่
รับทราบโดยทั่วไปวา การเมืองเปนเรือ่งของคนทุกคนและทุกคนก็ไมสามารถปฏิเสธผลกระทบทางการ
เมืองตอการดํารงชีวิตของประชาชนได สิ่งเหลาน้ีไดสะทอนใหนักวิชาการหลายทานไดหันมาใหความ
สนใจและศึกษาไวอยางมากมายจนสามารถสะทอนแนวคิดตางๆออกมาตามบริบททางสังคมการเมือง

                                         
 ๔ ณิชาภา เหมะธุลิน, “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ศึกษากรณี : ผูมี
สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดบึงกาฬ”, สารนิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ส่ือสารการเมือง), (วิทยาลัย
ส่ือสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๖). 
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และวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะ ผูวิจัยพบวานักวิชาการไดรวบรวมลักษณะการมีสวนรวมทางการ
เมืองไดแก การเขารวมทางการเมือง คือ การกระทําในรูปแบบการสนับสนุนหรือเปนการกระทําเพื่อ
เรียกรองตอรัฐบาล (support and demand) การพยายามเพื่อกอใหเกิดสัมฤทธิผลการในการใช
อิทธิพล (influence) ตอการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือการเลือกสรรผูนํารัฐบาล การเขารวมทาง
การเมือง คือ การกระทําที่ถูกตองตามกฎหมายของพลเมือง(legitimate) การกระทําที่มีตัวแทนทาง
การเมือง  (representation) สภาพที่บุคคลไมตองการที่จะเข ามามีสวนรวมทางการ เมือง 
(alienation) เพราะเห็นวาการเขามามีสวนรวมน้ันไมไดกอใหเกิดประโยชนกับตัวเอง ซึ่งแตกตางจาก
การเฉยเมยทางการเมือง (apathy) เปนการขาดความสนใจตอการเมืองทั้งสิ้น 
 นอกจากน้ีผูที่เขารวมทางการเมืองจะหมายถึงผูกระตือรือรน (active) หรือผูที่มีความ
ต่ืนตัวทางการเมืองเปนพิเศษ (activists) เชนผูที่สมัครเขารับการเลือกต้ัง การเปนสมาชิกพรรค
การเมือง การรวมประชุมทางการเมืองและการใหความสนใจตอปญหาสาธารณะ นอกจากน้ันยัง
รวมถึงการเขารวมทางการเมืองในระดับตน ๆ ไดแก การไปใชสิทธ์ิเลือกต้ัง (ซึ่งถือเปนการกระทําที่มี
แรงจูงใจนอยมาก) หรือการไมไดไปใชสิทธ์ิเลือกต้ัง แตมีการพูดคุยกับเพื่อนบานในเรื่องเกี่ยวกับ
การเมือง การแสดงความคิดเห็นและการแสดงประชามติทางการเมือง รวมทั้งการใหความสนใจ
ติดตามขาวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชน 
 นอกจาก น้ันภาวะอีกอยางหน่ึงที่ เรี ยกวาการกระทําที่มีตอเ น่ืองอยูตลอดเวลา 
(persistence continuum) ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความเปนสถาบัน (institutionalized) และมีการ
จัดต้ัง นอกจากน้ันยังรวมไปถึงการกระทําที่เปนครั้งคราว ซึ่งเกิดข้ึนมาอยางทันทีทันใด และบีบค้ัน
ความรุนแรง เชน การจลาจลการยกพวกตีกันการรวมกลุมและการลอบฆานักการเมือง การกระทําที่
เปนความพยายามในการที่จะเขามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการของราชการ (bureaucratic 
actions) และนโยบายสาธารณะ (public policy) การกระทําที่มีผลตอการเมืองในระดับชาติ 
(national politics) และการเมืองในระดับทองถ่ิน 
 ประการสุดทายการมีสวนรวมทางการเมืองเปนการกระทําทางการเมือง (political 
action) แตในขณะเดียวกันแตละสังคมมีการกระทําทางการเมืองแตกตางกันออกไปตามบริบทของ
สังคมน้ันๆเชนวา ในสังคมหน่ึงถือวาการมีสวนรวมทางการเมืองเปนการกระทําที่เกิดจากความสมัคร
ใจไมวาจะประสบผลสําเร็จหรือไมก็ตามหรืออาจเกิดข้ึนเพียงบางครั้งคราวหรือตอเน่ือง อาจถูกตอง
ตามกฎหมายหรือไมก็ไดซึ่งการกระทําเหลาน้ีเพื่อการมีอิทธิพลในการจัดสรรนโยบายสาธารณะและ
บริหารนโยบายของรัฐบาลตลอดจนการเลือกผูนําทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน๕ 
 จากที่ผูวิจัยกลาวมาจะเห็นไดวารายไดของประชาชนจะสงผลหรือสัมพันธตอความเปนอยู
หรือคุณภาพชีวิตของประชาชนเปนหลัก เพราะเมื่อประชาชนอยูดีกินดีแลวเขาจะหันมาสนใจ
การเมืองที่เปนระบบการปกครองซึ่งเปนอีกระดับช้ันหน่ึงขององคประกอบทางสังคม ในทางตรงกัน
ขามหากประชาชนรายไดนอยและไมเพียงพอตอภาวะการครองชีพเขาจะไมสนใจหรือใหความรวมมือ
ในการพัฒนาการเมือง  แตจะสนใจในเรื่องอาชีพมากกวาสิ่งอื่นใด จากสภาพการณผูวิจัยพบเพิ่มเติม

                                         
 ๕ Myron Wiener, “Political Participation: Crisis of the Political Process”, in Crisis on 
Sequences in Political Development, (Princeton : Princeton University, 1971), pp. 161-163. 
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อีกวาประชาชนในพื้นที่ที่ผูวิจัยลงภาคสนามลวนมีระดับที่จัดอยูในเกณฑข้ันตํ่าไมลําบากมากเกินไปใน
การหาเลี้ยงชีพ จึงพรอมในการเขามีสวนรวมทางการการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป สอดคลองกับ
งานวิจัยของอํานาจ ศรีพระจันทร ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของผูมี
สิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : กรณีศึกษาการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
อุดรธานี ศึกษาเฉพาะอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี”๖ ผลการวิจัยพบวา ๑. การมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดาน
การเปนฐานคะแนนเสียงและการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังอยูในระดับปานกลาง การไปใชสิทธิเลือก
ต้ังอยูในระดับมาก และติดตามกระบวนการเลือกต้ังอยูในระดับปานกลาง ๒.ปจจัยที่มีผลตอการมีสวน
รวมทางการเมืองในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี คือ ปจจัยภายใน ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเปนปจจัยที่มผีลตอการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดอุดรธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และปจจัยภายนอกที่มีผลตอการเลือกต้ัง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยพิจารณาเลือกผูสมัคร
ดานคุณสมบัติสวนตัว เปนผูมีประสบการณทํางานสูง มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดีอยูในระดับ
มาก ดานนโยบายผูสมัครเปนประโยชนในการพัฒนาทองถ่ินอยูในระดับมาก ดานผลประโยชนตอบ
แทนจากการชวยงานประเพณีตางๆ ของชาวบานสม่ําเสมอ และสัญญาวาจะทําสิ่งตางๆ ใหหลังจาก
ไดรับเลือกอยูในระดับมาก และดานความสัมพันธสวนตัว/การอุปถัมภของผูสมัครประชาชนเคารพนับ
ถือศรัทธาสวนตัว ๓. เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมือง 
แสดงใหเห็นวาปจจัยภายในมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดอุดรธานี ความสัมพันธสวนตัว การที่ผูสมัครอุปถัมภประชาชนมีผลเชิงบวกตอการมีสวน
รวมการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี 
 สมมติฐานท่ี ๖ ประชาชนที่ไดรับขอมูลขาวสารตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังทั่วไปแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ไมพบความแตกตาง เหตุที่เปนเชนน้ี
เน่ืองจากวาในปจจุบันขอมลูขาวสารไดแพรสะพัดเขาถึงประชาชนไดทุกทิศทาง มีเทคโนโลยีใหมๆชวย
ใหการติดตอขาวสารมีความรวดเร็วข้ึน ไมจําเปนตองพึ่งสื่อกระแสหลักเพียงอยางเดียว อีกทั้งการปด
กั้นขาวสารทําไดยากมากข้ึนจากการใชเทคโนโลยีตางๆ ดังน้ัน ไมวาจะมีขาวสารใดๆเกิดข้ึน
ภายในประเทศประชาชนยอมรับทราบขาวน้ันไดอยางรวดเร็วน่ันเอง ดังน้ันในการทดสอบสมมติฐานน้ี
ผูวิจัยจึงพบวา ไมเปนไปตามที่คาดการณไวจากเหตุปจจัยดังที่กลาวมา อีกประการหน่ึงแมวาขอมูล
ขาวสารที่ประชาชนไดรับจะมาจากหลายแหลง เชน หนังสือพิมพ สื่อบุคคล วิทยุ โทรทัศน หรือสื่ออื่น
ใดก็ตาม ขาวสารน้ันก็สามารถตรวจสอบหรือตรวจทานจากแหลงอื่นๆได รวมทั้งการไดรับการยืนยัน
ขาวสารจากทางราชการ ซึ่งทั้งหมดน้ีก็เปนเรือ่งที่ประชาชนเขาถึงขาวสารไดอยางรวดเร็วและคลองตัว
เปนอยางมากไมเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปที่ทางราชการจะตอง

                                         
 ๖ อํานาจ ศรีพระจันทร, “ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี ศึกษาเฉพาะอําเภอบานผือ 
จังหวัดอุดรธานี”, เอกสารการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สรางสรรคและพัฒนา เพื่อ
กาวหนาสูประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ ๒ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา : ภาคโปสเตอร. 
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ประชาสัมพันธขาวสารแตเพียงฝายเดียว สอดคลองกับงานวิจัยของคงฤทธ์ิ กุลวงศ ไดวิจัยเรื่อง “การ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบอ อําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม”๗ ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหนองบอ โดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก คือ ดานขอมูลขาวสาร กลาวคือ ประชาชนมี
ความสนใจในขอมูลขาวสาร ทางการเมืองนอย ดานแสดงความคิดเห็น กลาวคือ ประชาชนไดแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองนอย ดานการตัดสินใจ กลาวคือ ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับผูนํา และการมี
รวมในการรับผลประโยชนทางการเมืองนอย และดานการติดตามตรวจสอบ กลาวคือประชาชนมีสวน
รวมในการติดตามตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมือง และนักการเมืองนอย จากงานวิจัยดังกลาว
อธิบายไดวา เหตุที่ประชาชนสนใจขาวสารทางการเมืองนอยเน่ืองจากขาวสารทางการเมืองสามารถ
แพรไดหลายชองทาง และขอปฏิบัติทางการเมืองเหลาน้ันประชาชนก็ทราบเปนอยางดี ดังน้ัน จึงกลาว
ไดวา การไดรับขอมูลขาวสารตางกันไมทําใหการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปแตกตาง
กัน 
 สมมติฐานท่ี ๗ ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไป ซึ่งพบวาความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองมีความสัมพันธเชิงบวก
ในระดับนอยมากกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการดําเนินการเลือกต้ัง และ
ดานการตัดสินใจทางการเมอืงอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ และสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยมาก
กับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการรวมรณรงคการเลือกต้ังอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทัว่ไปดานการดําเนินการเลอืกต้ังมีความสมัพันธ
เชิงบวกในระดับนอย และระดับปานกลาง กับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดาน
การรวมรณรงคการเลือกต้ัง และดานการตัดสินใจทางการเมือง ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
๐.๐๑ 
 การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการรวมรณรงคการเลือกต้ังมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการตัดสินใจ
ทางการเมือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ 
 จากผลการทดสอบน้ีจะเห็นไดวา ระดับความสัมพันธในดานตางๆ ของความมีสมรรถนะ
ทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปจะมีระดับความสัมพันธลดหลั่นกัน
ไปต้ังแตความสัมพันธที่นอยมากไปจนถึงระดับมากแสดงใหเห็นถึงความเปนเหตุเปนผลและการสงผล
ตอกันระหวางสองปจจัย เหตุที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากวาความีสมรรถนะทางการเมืองน้ีเปนความรูสึก
สัมฤทธิผลทางการเมือง เปนความโนมเอียงพื้นฐานชนิดหน่ึงในระบบการเมืองประชาธิปไตย กลาวคือ 
การจะมีลักษณะจิตใจแบบประชาธิปไตยน้ัน บุคคลจะตองตระหนักถึงความสามารถอํานาจของตน มี
ความเช่ือวาตนหรือการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของตนสามารถบรรลุผลได นักวิชาการ

                                         
 ๗ คงฤทธ์ิ กุลวงศ, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง
บอ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๐๙-๑๒๕. 
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หลายทานกลาวตรงกันวา ความมีสมรรถนะทางการการเมืองจะมคีวามเช่ือวาการกระทําทางการเมือง
ของบุคคลมีผลหรือสามารถมีผลตอกระบวนการทางสังคม และความรูสึกวาการเปลี่ยนทางการเมือง
และสังคมเปนสิ่งที่เปนไปไดโดยที่พลเมืองแตละคนสามารถมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงน้ัน๘หรือ
ความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองเปนความเช่ือของบุคคลที่วา การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
สังคมสามารถเกิดข้ึนไดโดยการกระทําของเขา และจะสามารถทําใหผูมีอํานาจทางการเมือง 
(Political Authorities) มีพฤติกรรมดังที่ตนปรารถนา๙ และนอกจากน้ีความรูสึกมีสมรรถนะทาง
การเมือง เปนความเช่ือที่แฝงเรนอยูเบื้องหลังทัศนคติของปจเจกบุคคลที่มีผลตอรัฐบาล การที่บุคคลมี
ความเช่ืออยางมากกวาเขามีความสามารถที่จะทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงทางการเมืองไดก็หมายความ
วาบุคคลน้ันเปนผูที่มีความรูสึกมีสมรรถนะทางการเมืองสูง๑๐ หรืออีกประการหน่ึงความรูสึกมี
สมรรถนะทางการเมืองเปนความเช่ือที่คิดวา เขาจะสามารถเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ตลอดจน
สามารถทําการควบคุมการตัดสินใจของผูกําหนดนโยบายหรือรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิผล๑๑ 
 จากความหมายขางตนจึงเห็นความสมัพันธระหวางความมีสมรรถนะทางการเมืองและการ
มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปไดอยางชัดเจนข้ึนเน่ืองจากวาบุคคลใดก็ตามจะมีสวนรวม
ทางการเมืองใดๆก็ตามยอมจะตองมคีวามเช่ือวาการกระทาํทางการเมืองของบคุคลมีผลหรือสามารถมี
ผลตอกระบวนการทางสังคม และมีความรูสึกวาการเปลี่ยนทางการเมืองและสังคมเปนสิ่งที่เปนไปได
โดยที่พลเมืองแตละคนสามารถมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงน้ัน น่ันคือการเลือกต้ังตามวิถี
ประชาธิปไตยสามารถมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได หรือการที่บุคคลจะมีสวนรวมทางการเมือง
ไดจะมีความเช่ือวา การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมสามารถเกิดข้ึนไดโดยการกระทําของเขา 
และจะสามารถทําใหผูมีอํานาจทางการเมือง (Political Authorities) มีพฤติกรรมดังที่ตนปรารถนา 
เปนตน ทั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานิตา เฉลิมชวง ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา”๑๒ ผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัย
พบวา ๑. ปจจัยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 
๔.๒๒ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานการพัฒนาความสัมพันธทางสังคมอยูในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย ๔.๒๘ รองลงมา คือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางการเมือง มีคาเฉลี่ย ๔.๓๙ ปจจัยดาน
บุคคล มีคาเฉลี่ย ๔.๐๓ และปจจัยดานสิ่งเราทางการเมืองอยูในระดับนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย ๓.๙๙ 
ตามลําดับ ๒. การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 
๓.๓๑ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การใชสิทธิเลือกต้ังอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ๔.๓๖ 
รองลงมา คือ ดานการติดตอเปนการเฉพาะ มีคาเฉลี่ย ๓.๘๙  ดานการรวมกิจกรรมของชุมชน มี

                                         
 ๘ Campbell, A, The Volter Decides, (Evanston : Row & Peterson, 1954), p. 187. 
 ๙ Prewitt, K, “Political Efficacy”, International Encyclopedia of the Sciences, (14 July 
1968), p. 226. 
 ๑๐ Aberbach, J.D., “Alienation and Political Behavior”, American Political Science 
Review, (13 March 1969), p. 87. 
 ๑๑ Chaples, E.A., “Political Efficacy and Political Trust”, Politics, (7 March 1976), p. 77. 
 ๑๒ ฐานิตา เฉลิมชวง, “ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วารสารชุมชนวิจัย, ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙): ๘๒-๙๐. 
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คาเฉลี่ย ๒.๘๑ และดานการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังอยูในระดับนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย ๒.๑๖ ตามลําดับ 
๓. ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรามาก
ที่สุด คือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางการเมือง พบวา การไปใชสิทธิเลือกต้ังของประชาชนเปนหนาที่
ตามกฎหมายอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานสิ่งเราทางการเมือง พบวา ขอมูลขาวสาร
จากเทศบาลและผูนําทองถ่ินสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
ปจจัยดานการพัฒนาความสัมพันธทางสังคม พบวา คานิยมเกา เรื่องทําตามคําสั่ง ยึดระเบียบเคารพ
อาวุโส มีความจงรักภักดี ถูกตองอยูแลวไมควรเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากที่สุด และปจจัยสุดทาย 
คือ ปจจัยดานบุคคลพบวา บุคคลรอบขางมีอิทธิพลตอความสนใจเกีย่วกับการเมืองทองถ่ินของผูตอบ
แบบสอบถามอยูในระดับมากที่สุด  
 สมมติฐานท่ี ๘ หลักอปริหานิยธรรมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังทั่วไป ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา หลักอปริหานิยธรรมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับ
นอยมากกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการดําเนินการเลือกต้ังอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ และมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับนอยกับการมีสวนรวมทางการเมืองใน
การเลือกต้ังทั่วไปดานการรวมรณรงคการเลือกต้ังและดานการตัดสินใจทางการเมือง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ๐.๐๑  
 การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทัว่ไปดานการดําเนินการเลอืกต้ังมีความสมัพันธ
เชิงบวกในระดับนอย และระดับปานกลาง กับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดาน
การรวมรณรงคการเลือกต้ัง และดานการตัดสินใจทางการเมือง ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
๐.๐๑ 
 การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการรวมรณรงคการเลือกต้ังมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการตัดสินใจ
ทางการเมือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ 
 จากผลการทดสอบความสัมพันธดังกลาววาจะเห็นวา หลักอปริหานิยธรรมมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปต้ังแตระดับนอยมากไปจนถึงระดับมาก
หรือระดับสูงในดานตางๆ เชน หลักอปริหานิยธรรมมีความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปดานการตัดสินใจทางการเมือง เปนตน เหตุที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากวา 
หลักอปริหานิยธรรมน้ี เปนหลักธรรมพิเศษมีที่มาจากการปกครองในแควนวัชชี กลาวคือในแคลนวัชชี
เปนการปกครองแบบสามัคคีธรรม พระพทุธเจาเสด็จมายังแควนวัชชีน้ีเปนครั้งแรก โดยการที่สภาแหง
รัฐวัชชีไดมีมติใหกษัตริยอาวุโสของวัชชีช่ือ“มหาลิ” เปนผูอาราธนานิมนต ในขณะที่พระพุทธเจา
ประทับอยูที่แควนมคธ เมื่อพระองคเสด็จมาแลวก็ไดทรงแสดงธรรมช่ือ รัตนสูตร อันเปนธรรมพื้นฐาน
ของชาวพทุธ และแสดงหลักรัฐศาสตรในการปกครองตามแนวพุทธสําหรับการปกครองแบบสามัคคี
ธรรม ซึ่งเรียกวา “อปริหานิยธรรม ๗ ประการ” ทุกครั้งที่พระพุทธเจาไดเสด็จมายังแควนน้ี กษัตริย
ลิจฉวีจะนิมนตใหเสด็จมาแสดงธรรมในรัฐสภาวัชชี เมื่อกษัตริยอาวุโสสิ้นสุดการฟงธรรมแลว ยุวกษัต
ริยที่อยูในวัยศึกษาศิลปวิทยา ก็จะมาเฝาเพื่อฟงธรรมตอไป ดวยการอบรมอยางใกลชิดทั้งในดานรัฐกิจ
และดานคุณธรรมมาต้ังแตเยาววัยกษัตริยของลิจฉวีจึงเพียบพรอมดวยคุณภาพและคุณธรรม บริหาร



 ๑๓๙

รัฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ แตในตอนหลังถูกพระเจาอชาตศัตรูแหงแควนมคธ สงวัสการพราหมณเขา
มายุแยจนเกิดแตกความสามัคคีกัน ทําใหแควนวัชชีถึงกับลมสลายไปในที่สุด 
 อปริหานิยธรรมน้ี พระพุทธเจาตรัสแกเจาลิจฉวีจํานวนมากที่เขาเฝาพระองคเมือ่ประทับที่
สารันทเจดียเมืองเวสาลี เจาลิจฉวีจัดการปกครองโดยสามัคคีธรรม มีสภาเปนที่ประชุมเมืองเวสาลี
เจริญรุงเรืองยืนนาน ประชากรเพิ่มพูนข้ึน ตองขยายกําแพงเมืองหลายวาระ เมื่อเจาลิจฉวีเขาเฝาถึงที่
ประทับพระพุทธเจาทรงแสดงหลักความมั่นคงฝายบริหารแผนดิน ๗ ประการ เมื่อครั้งที่วัสสการพ
ราหมณไปเขาเฝาพระพุทธเจา และพระพุทธเจาทรงตรัสถามพระอานนทวา “ชาววัชชียังคงปฏิบัติ
ตามอปริหานิยธรรมอยูหรือไม” ซึ่งกลาวถึงในมหาปรินิพพานสูตร๑๓ จึงเห็นไดวาแควนวัชชีปกครอง
แควนดวยหลักอปริหานิยธรรม ทําใหมีความมั่นคง เจริญรุงเรือง มีประชากรเพื่อมากข้ึนตองขยาย
อาณาเขตอยูเรื่อยๆ ซึ่งไมมีแควนใดสามารถทําลายความสามัคคี ทําลายแควนวัชชีใหพังลงได 
นอกจากใชวิธีการทําใหเกิดการแตกแยก ย่ัวยุใหแตกความสามัคคีกันอยางเดียวเทาน้ัน จึงจะสามารถ
ทําใหแควนวัชชีลมสลายลงได ดังที่วัสสการพราหมณ ที่มาเขาเฝาพระพุทธเจาไดกราบทูลตอหนาพระ
พักตรของพระพุทธเจาไวตอนหน่ึงวา  
 “ขาแตพระโคดมผูเจริญ ชาววัชชีประกอบดวยอปริหานิยธรรมแมแตละอยาง ก็พึงหวัง
ความเจริญไดแนนอน ไมพงึหวังความเสื่อมเลย จะกลาวไยถึงชาววัชชีผูประกอบดวยอปริหานิยธรรม 
๗ ประการเลา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อน่ึง ชาววัชชีอันพระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเท
หีบุตร ไมพึงทําการตอยุทธดวยได เวนเสียจากการเกลี้ยกลอมเวนเสียจากการยุยงใหแตกกัน”๑๔ 
 คํากราบทูลของวัสสการพราหมณ ที่ยกมากลาวขางตน จะเห็นไดวา การที่จะทําลาย
รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมโดยยึดหลักอปริหานิยธรรมในการปกครองลงไดน้ัน มีเพียงการ
เกลี้ยกลอมใหเขาพวก หรือปรองดองกัน หรือยุยงใหแตกความสามัคคีกันในหมูคณะเทาน้ัน แตถาหาก
ยังคงยึดมั่นในหลกัอปริหานิยธรรมอยู ความเสื่อมถอยของความสามัคคีในรัฐก็คงไมมี มีแตความเจริญ
ฝายเดียว ซึ่งวิธีการน้ีเองที่วัสสการพราหมณไดใชเปนกลอุบายเพื่อทําลายแควนวัชชีใหลมสลายใน
ที่สุด จากเรื่องราวของแควนวัชชีดังที่กลาวมา จะพบวา สาเหตุที่ทําใหเจาลิจฉวีในแควนวัชชีไดประสบ
กับความพายแพในการทําสงครามกับพระเจาอชาตศัตรู มีสาเหตุมาจากการถูกยุยงของวัสสการพ
ราหมณผูปลอมตัวมาเพื่อหวังทําลายความสามัคคีของแควนวัชชี จนสามารถกระทําการไดในที่สุด 
ดังน้ันจากความสัมพันธระหวางหลักอปริหานิยธรรมกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ัง
ทั่วไปน้ีจึงมีลักษณะของการมคีวามสามัคคีรวมมอืรวมใจ และพรอมเพรียงกันในการมีสวนรวมทางการ
เมืองเพื่อการใชสิทธิในการเลือกต้ัง ไมวาจะเปนดานการดําเนินการเลือกต้ัง ดานการรวมรณรงคการ
เลือกต้ัง และดานการตัดสินใจทางการเมือง แตละดานเหลาน้ีประชาชนจะมกีารเขามีสวนรวมทางการ
เมืองไดลวนตองมีความสามัคคีและพรอมเพียงกัน หลักอปริหานิยธรรมจึงมีความเหมาะสมที่
ประชาชนจะตองถึงพรอมดวยการรูและเขาใจและถึงพรอมดวยการปฏิบัติจึงจะสามารถเกิดการมีสวน
รวมไดอยางแทจริงน้ัน สอดคลองกับงานวิจัยของฐานิตา เฉลิมชวง ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการ

                                         
 ๑๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๘/๗- ๘. 
 ๑๔ อง.ฺสตฺตก. (ไทย) ๑ /๒๐/๒๑. 



 ๑๔๐

มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา”๑๕ ผลการวิจัยพบวา 
ผลการวิจัยพบวา ๑. ปจจัยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ย ๔.๒๒ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานการพัฒนาความสัมพันธทางสังคมอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ๔.๒๘ รองลงมา คือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางการเมือง มีคาเฉลี่ย ๔.๓๙ 
ปจจัยดานบุคคล มีคาเฉลี่ย ๔.๐๓ และปจจัยดานสิ่งเราทางการเมืองอยูในระดับนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 
๓.๙๙ ตามลําดับ ๒. การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ย ๓.๓๑ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การใชสิทธิเลือกต้ังอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 
๔.๓๖ รองลงมา คือ ดานการติดตอเปนการเฉพาะ มีคาเฉลี่ย ๓.๘๙  ดานการรวมกิจกรรมของชุมชน 
มีคาเฉลี่ย ๒.๘๑ และดานการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังอยูในระดับนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย ๒.๑๖ตามลําดับ 
๓. ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรามาก
ที่สุด คือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางการเมือง พบวา การไปใชสิทธิเลือกต้ังของประชาชนเปนหนาที่
ตามกฎหมายอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานสิ่งเราทางการเมือง พบวา ขอมูลขาวสาร
จากเทศบาลและผูนําทองถ่ินสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
ปจจัยดานการพัฒนาความสัมพันธทางสังคม พบวา คานิยมเกา เรื่องทําตามคําสั่ง ยึดระเบียบเคารพ
อาวุโส มีความจงรักภักดี ถูกตองอยูแลวไมควรเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากที่สุด และปจจัยสุดทาย 
คือ ปจจัยดานบุคคลพบวา บุคคลรอบขางมีอิทธิพลตอความสนใจเกี่ยวกับการเมืองทองถ่ินของผูตอบ
แบบสอบถามอยูในระดับมากที่สุด 
 

  ๕.๒.๓ อภิปรายผลการวิจัยตามขอเสนอแนะท่ัวไป 
 

 ๑. ความคิดเห็นดานการประชาสัมพันธ หรือการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
เลือกต้ัง  
  

 การประชาสัมพันธหรือการรับรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการเลือกต้ัง โดยสวนใหญ
ประชาชนจะทราบขาวจากหนวยงานราชการที่จะประกาศใหประชาชนทราบ เชน การประกาศเสียง
ตามสาย การติดปายประชาสัมพันธขาวสารเลือกต้ังตามสถานที่ราชการหรือตามจุดตางๆที่สังเกตได
งาย ซึ่งการประชาสัมพันธแบบน้ีเปนการประชาสัมพันธในรูปแบบทั่วไป เปนการบอกขาวใหทราบ
เทาที่จําเปน แตที่ควรปฏิบัติที่ดีย่ิงข้ึนไปอีกน้ัน ไดแก การต้ังจุดตามสถานที่ราชการใหประชาชนไดเขา
รวมในกระบวนการเลือกต้ัง การแจงขาวแกประชาชนในชองทางอื่นๆ เชน สื่อออนไลน แผนพับ 
ใบปลิว หรือบอรดประชาสัมพันธตามปมนํ้ามัน หรือสถานที่สําคัญ การใหประชาชนเปนสื่อกันเองใน
การประชาสัมพันธโดยหนวยงานราชการเฟนหาตัวแทนเขาไปชวยงาน ซึ่งกระบวนการน้ีมีอยูแลว จึง
ควรใชใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับรูขาวสารไดอยางฉับไวและเกิดการมีสวนรวมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 จากขอเสนอแนะน้ีทําใหเห็นวาการพัฒนาชองทางการสื่อสารที่ทันสมัยจะทําใหประชาชน
มีความสนใจและกระตือรือรนตอขอมูลขาวสารกับทางราชการ โดยเฉพาะขาวสารเกี่ยวกับการ

                                         
 ๑๕ ฐานิตา เฉลิมชวง, “ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วารสารชุมชนวิจัย, ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙): ๘๒-๙๐. 



 ๑๔๑

เลือกต้ัง ผูวิจัยพบวา การสื่อสารเปนสิ่งสําคัญมากหากประชาชนไมไดรับขาวสารที่มากพอหรือรับมา
แลวแตมีความผิดพลาดจะทําใหเกิดความเสียหายกับทางราชการ โดยเฉพาะการเลือกต้ังที่ตองอาศัย
การใชสิทธิของประชาชนเพื่อใหประชาชนไดแสดงเจตนจํานงของตนตออนาคตทางการเมืองหรือ
กลาวอีกนัยหน่ึงเพื่อการบริหารประเทศ ดังน้ันเมื่อประชาชนรับรูขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็วยอมจะ
ทําใหการต่ืนตัวและพฤติกรรมทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนและสามารถใหความรวม
มมือกับทางราชการในการพัฒนาการเมืองเฉกเชนกับนานาอารยประเทศที่ไดรับการพัฒนาไปไกล
น่ันเอง 
 

 ๒. ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชสิทธิเลือกต้ัง  
 

 สําหรับการใชสิทธิเลือกต้ัง หนวยงานราชการหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดานการเลือกต้ัง
จะตองวางตัวเปนการกลางใหมากที่สุด ไมควรช้ีนําประชาชนจนเกินไป บางครั้งรูสึกวาเจาหนาที่คอย
ควบคุมและคอยตรวจสอบวาตนเองเลือกผูสมัครรายใด ทําใหไมเปนอิสระและเกิดการทุจริตในที่สุด 
อีกทั้งเจาหนาที่ผูสังเกตการณตองมีความรอบคอบสอดสองอยางตรงไปตรงมา ไมโอนเอน เพื่อให
กระบวนการเลือกต้ังมีความบริสุทธ์ิยุติธรรม  
 สําหรับการใชสิทธิเลือกต้ัง ควรพัฒนาระบบการใชสิทธิเลือกต้ังใหทันสมัยย่ิงข้ึน เชน การ
ลงคะแนนลวงหนาทางไปรษณีย ทางลงคะแนนเลือกต้ังออนไลน การนับคะแนนเลือกต้ังผานเทค
โนโลยนีสมัยใหม และระบบการจัดการเลือกต้ังที่ทันสมัยและตรวจสอบไดทุกข้ันตอน เปนตน 
  จากขอเสนอน้ีทําใหเห็นวา ระบบการเลือกต้ังของประเทศยังตองไดรับการพัฒนาใน
หลายๆดาน เชน ดานบุคลากร ดานการพัฒนาวิธีการลงคะแนนเสียง และดานการตรวจสอบความ
ถูกตอง ทั้ง ๓ ประการน้ีมีความสําคัญมากที่จะพัฒนาใหระบบการเลือกต้ังมีความรวดเร็ว ยุติธรรม 
และมีความทันสมัย ในดานบุคลากรน้ันจะตองเฟนหาบุคลากรที่มีความเปนกลาง ไมมีสวนไดเสียกับ
ผูสมัคร จะตองไมฝกใฝการเมืองจนนํามาสูการเลือกขางและช้ีนําประชาชนใหเห็นกับตน มิฉะน้ันแลว
จะเกิดผลเสียกับทางราชการในที่สุด ดานการพัฒนาวิธีการลงคะแนนเสียงที่ควรมีมากกวาหน่ึงวิธีจะ
เปดโอกาสใหประชาชนที่มีความสะดวกตางกันไดใชสิทธิของตนไดอยางเต็มที่ และดานการตรวจสอบ
ความถูกตองที่ตองยุติธรรมและนาเช่ือถือ สิ่งเหลาน้ีเปนภาพสะทอนที่ตองพัฒนาอยางเรงดวนเพื่อให
ระบบการเลอืกต้ังของประเทศเปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ และไดผูแทนมาบริหารบานเมือง
ตรงตามเจตนารมณของประชาชนอยางถูกตอง 
 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 

 ๑. ขอคนพบบงช้ีวาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังทั่วไปจะเพิ่ม
มากข้ึนเมื่อปจจัยตางๆ มีความเขมแข็งในเชิงปฏิบัติ  เชน  ประสิทธิภาพการบริงานของรัฐบาล การ
เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงออกอยางเต็มที่ ระบบเลือกต้ังที่ดี  และเจตนจํานงของประชาชน
สามารถกําหนดอนาคตสังคมการเมืองไดอยางแทจริง  รัฐจึงควรสงเสริมกิจกรรมตางรวมถึงพัฒนา
กิจกรรมตางๆ ที่มีความสอดคลองกับปจจัยเหลาน้ีเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังทั่วไปของประชาชนใหดีย่ิงข้ึนไป 



 ๑๔๒

 ๒. คะแนนเฉลี่ยปจจัยดานตางๆในงานวิจัยน้ีอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งหมายถึง  
ประชาชนเห็นคุณคาตอสิ่งที่ตนเองตระหนักในระดับกลางไมมากไปหรือนอยไป เมื่อไดพิจาณาชีวิต
และตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  ผูปกครองหรือผูมีอํานาจในการบริหารจัดการบานเมืองจึงควรสราง
บรรยากาศของการพัฒนาปจจัยเหลาน้ี  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีและเกิดการมีสวนรวมทางการเมือง
จากประชาชนไดอยางแทจริง 
 ๓.  แนวทางการสงเสริมการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเลือกต้ังและการใชสิทธิเลือกต้ัง  
งานวิจัยน้ีพบวา ควรมีการพัฒนาชองทางการสื่อสารที่ทันสมัยจะทําใหประชาชนมีความสนใจและ
กระตือรือรนตอขอมูลขาวสารกับทางราชการ รวมทั้งพัฒนาระบบการใชสิทธิเลือกต้ังใหทันสมัยย่ิงข้ึน 
เชน การลงคะแนนลวงหนาทางไปรษณีย ทางลงคะแนนเลือกต้ังออนไลน การนับคะแนนเลือกต้ังผาน
เทคโนโลยนีสมัยใหม และระบบการจัดการเลือกต้ังที่ทันสมัยและตรวจสอบไดทุกข้ันตอน เปนตน 
  

 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 

 ๑. งานวิจัยน้ีมุงศึกษาการมีสวมรวมทางการเมืองประชาชนในการใชเลือกต้ังทั่วไปโดยมี
ตัวแปรตางๆเขามาเกี่ยวของ ทั้งการเปรียบเทียบตัวแปรตอปจจัยตางๆ และการหาความสัมพันธที่
เกี่ยวของกัน  หากจะมีการตอยอดจากงานวิจัยน้ีควรทําความเขาใจประเด็นอื่นที่เกี่ยวของดวย  เชน  
แรงจูงใจตอการทํางานทางสังคมการเมือง หลักธรรมที่เกี่ยวของ หรือปจจัยอื่นใดที่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดข้ึนจะทําใหการศึกษามีความกาวหนาและเขาใจการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนไดมากย่ิงข้ึนตอไป 
 ๒. การมีสวนรวมการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังทั่วไปถือเปนความสัมพันธภาพ
ระหวางรัฐและประชาชน และจะตองทําการศึกษาใหเขาใจอยางแทจริง ลําพังจะใชเพียงกฎหมายมา
กําหนดพฤติกรรมเพียงลําพังไมได  เพราะจะขาดมิติในการอธิบายดวยปจจัยตางๆที่เกี่ยวของทั้งที่
เกี่ยวเน่ืองกับปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่ตัดรอน ดังน้ัน หากมีการศึกษาใหกระจางมากย่ิงข้ึน นักวิจัย
จึงควรศึกษางานวิจัยในแนวทางอื่นๆ ประกอบดวย เชน งานวิจัยเชิงคุณภาพ และงานวิจัยแบบผสม
วิธี ซึ่งจะทําใหไดเน้ืองานที่อธิบายไดกวางขวางมากย่ิงข้ึน และงานวิจัยในอนาคตควรวิธีในหลากหลาย
แนวทางเพื่อสามารถตอบคําถามวิจัยไดอยางรัดกุมและรอบคอบมากกวาเดิม  
 ๓. สถิติตางๆที่ใชในงานวิจัยน้ีมุงอธิบายขอมูล หาความแตกตางและหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรเปนหลัก หากจะพัฒนาไปใชสถิติที่สูงกวาน้ีควรเก็บขอมูลในกลุมที่ใหญกวาน้ีและ
ต้ังสมมติฐานในเชิงพยากรณหรอืมุงศึกษาในเชิงโครงสรางสาเหตุซึ่งจะไดคําตอบการวิจัยที่ดีมากกวาน้ี  
เปนตน 
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ลักขณา สิริวัฒน์. จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๔. 
วนิดา เสนีเศรษฐ และชอบ อินทร์ประเสริฐกุล . มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ. กรุงเทพมหานคร: โอ
 เดียนสโตร์, ๒๕๓๐. 
วรทิพย์ มีมาก และคณะ. หน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
 ประมุข. กรุงเทพมหานคร: รำไทยเพรส, ๒๕๔๗. 
วิรัช วิรัชน์ภาวรรณ . การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น . กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 
 ๒๕๔๑. 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

วิเชียร เกตุสิงห์. การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS. พิมพ์ครั้งที่ ๓.
 กรุงเทพมหานคร: ชมรมผู้สนใจงานวิจัยทางการศึกษา, ๒๕๔๑. 
วิภาส ทองสุทธิ์. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์รวมมิตร, ๒๕๕๑. 
วิไลพร ดำสะอาด. การศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาไทยและความสนใจในวิธีการสอน
 ภาษาไทย ท ๔๐๔ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาที่
 ได้รับการสอนโดยใช้เพลงและเกมประกอบการสอน. เพชรบุรี: โรงเรียนหนองชุมแสง
 วิทยา, ๒๕๔๒. 
วีรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ. รัฐศาสตร์ทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๒. 
วัชรี ทรัพย์มี. การแนะแนวในโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธีรฟิล์มและไซเท็กซ์ จำกัด
 , ๒๕๔๑. 
สวัสดิ์ เรืองฉาย. แบบสำรวจความสนใจในอาชีพ. วารสารแนะแนว. ๙ (๔๐): ๑๖-๒๐, ๒๕๑๘). 
สนั่น วงศ์พัวพันธ์. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาล”. ใน
 เอกสารประกอบความรู้ทางวิชาการการประชุมใหญ่ สันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศ
 ไทย ครั้งที่ ๒๗, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๙. 
สาฤทธิ์ ราชสมณะ. การเมืองและการปกครองไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
 ๒๕๓๐. 



 

สำเริง บุญเรืองรัตน์. การวัดทัศนคติและความสนใจ . วารสารการวัดผลการศึกษา. (กันยายน -
 ธันวาคม ๒๕๒๔). 
สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ . กรุงเทพฯ: 
 สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, ๒๕๖๐. 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต). สาระน่ารู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ชุด การมีส่วนร่วมและ
 การตรวจสอบการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๖๐. 
ส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครรังสิต . บรรยายสรุปเทศบาลนคร
 รังสิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖. 
สุริยะ วิริยะสวัสดิ์. “การพัฒนาอำเภอสู่ความเป็นเลิศ”. วารสารเทศาภิบาล . ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ 
 (มกราคม ๒๕๕๑): ๑๐๓-๑๑๘. 
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. การเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๙. 
สิทธิพันธ์ พุทธหุน. ทฤษฎีพัฒนาการเมือง. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
 รามคำแหง, ๒๕๔๑. 
สุชาติ เวโรจน์. ความรู้สึกสัทฤทธิผลทางการเมืองและความสนใจทางการเมือง . กรุงเทพฯ: สาร
 นิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๑. 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สุจิต บุญบงการ. การพัฒนาทางการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมือง
 และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: โรง
 พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
สุชา จันทร์เอม. จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๑. 
สุรพงษ์ โสธนเสถียร. การสื่อสารกับสังคม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
 ๒๕๓๓. 
อดิศร เหลาแตว. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสนใจทางการเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ 
 วิ ท ย า ลั ย เท ค นิ ค ส ก ล น ค ร  จั ง ห วั ด ส ก ล น ค ร . ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร : 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗. 
อภินันท์ จันตะนี. การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการวิจัยทางธุรกิจ. ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะ
 วิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๙. 



 

อนุสรณ์ ลิ่มมณี และทิพาพร พิมพ์สุทธิ์ . พฤติกรรมทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๐. 
อมร รักษาสัตย์ และคณะ. ประชาธิปไตยอุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการปกครองหลาย
 ประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
เอกวิทย์ มณีธร. ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของไทย . กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วน
 จำกัด เวิร์ดเทรด ประเทศไทย, ๒๕๕๑. 
 
(๒)  วิทยานิพนธ์และงานวิจัย : 
คงฤทธิ์ กุลวงษ์. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน่องบ่อ 
 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม” . วารสารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๐๙. 
คันธรส แสนวงศ์. “ความรู้สึกสัมฤทธิผลทางการเมืองและความสนใจทางการเมืองของนักศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๓๙. 
ฐานิตา เฉลิมช่วง. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาล 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารชุมชนวิจัย. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๑ (มกราคม-เมษายน 
 ๒๕๕๙): ๘๒-๙๐. 
ณิชาภา เหมะธุลิน. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศึกษากรณี : ผู้มี
 สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดบึงกาฬ”. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 (สื่อสารการเมือง). วิทยาลัยสื่อสารการเมือง: มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๖. 
 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
เพ็ญ พิมล  วิภ าคทรัพย์ . “การมี ส่ วน ร่ วมทางการเมื องของประชาชน ใน เขตภาษี เจ ริญ 
 กรุงเทพมหานคร”. การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
 รัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒. 
อำนาจ ศรีพระจันทร์. “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
 ศึกษาเฉพาะอําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี” . เอกสารการประชุมวิชาการและเสนอ
 ผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” 



 

 ครั้งที่ ๒ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัด
 นครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์. 
ลัคนา ถูระบุตร และบัญชา วิทยอนันต์ . “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
กรณีศึกษา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา”. Journal of Nakkonratchasima college. 
Vol.12 No.3 September – December 2018: 140-149. 
 
(๓)  สื่อออนไลน์ : 
คณิน บุญสุวรรณ. ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่: แบบจัดสรรปันส่วนผสม . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
 http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2559/mar2559-2.pdf 
 (๑๒ เมษายน ๒๕๖๓) 
ชงคชาญ สุวรรณมณี. การเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
 ๒ ๕ ๖ ๐ . [ออน ไลน์ ] . แห ล่ งที่ ม า : http//www.parliament.go.th/libraly [๑ ๙ 
 พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 
เท ศบ าลตำบ ลกั น ท รอม  อ ำ เภ อขุ น ห าญ  จั งห วั ด ศ รี ส ะ เกษ . (ออน ไลน์ ) . แห ล่ งที่ ม า : 
 http://kantrom.go.th/ [๒๖ เมษายน ๒๕๖๓]. 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน . สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:  
 www.pda.or.th  (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓) 
วิ ท ย าก ร  เชี ย งกู ล . ห ลั ก ก า รข อ งระบ อ บ ป ระช าธิ ป ไต ย . [อ อ น ไล น์ ] . แ ห ล่ งที่ ม า : 
 https://witayakornclub.wordpress.com/2 0 0 7 / 0 6 / 2 6 / democratic/ [๑ ๑ 
 เมษายน ๒๕๖๓]. 
มติชนออนไลน์. ปทุมธานี ปชช.จำนวนมาก ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
 https://www.matichon.co.th/region/news_1421218 [๒๘ มกราคม ๒๕๖๓]. 
ยุทธพร อิสรชัย . ข้อดี -ข้อเสียระบบบัตรเลือกตั้ งใบเดียว . [ออนไลน์ ]. แหล่งที่ มา: http// 
 www.khoasod.com/parliament (๑๑ เมษายน ๒๕๖๓). 
ส ำนั ก ง าน ค ณ ะก ร รม ก า รก า ร เลื อ ก ตั้ ง . ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม . [อ อ น ไล น์ ] . แ ห ล่ งที่ ม า : 
 https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/news_page.php?nid=7 6 7 .  [ ๑ ๒ 
 พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สิริพรรณ นกสวน สวัสดี. ข้อดี-ข้อเสียระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http// 
 www.khoasod.com/parliament (๑๑ เมษายน ๒๕๖๓). 

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


 

สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ. คำเฉพาะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน. 
 [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.opdc.go.th/special.php?spc_id= 
 2&content_id=337. [๑๒ เมษายน ๒๕๖๓]. 
โคทม อารียา. ข้อดี-ข้อเสียระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http// 
 www.khoasod.com/parliament (๑๑ เมษายน ๒๕๖๓). 
 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
Almond, Gabriel A. and Jr. B.G. Powell. Comparative Political Today. Boston: Little 
 Brown and Company. ๑๙๗๖. 
Almond, G.A. and S. Verba. The Civic Culture : Political Attitudes and Democracy 
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย 
เรื่อง 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนในเทศบาล 
ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

คำชี้แจงแบบสอบถาม : 
            แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพ่ือการศึกษาของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปของประชาชนในเทศบาลตำบลกันทรอม อำเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
            ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบข้อคำถามด้วยความมีอิสระ ตอบได้ตามความเป็นจริง 
คำตอบของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีข้อใดถูกหรือผิด และในการตอบแบบสอบถามผู้ตอบไม่ต้องลงชื่อ
ไว้ในแบบสอบถาม โดยคำตอบทั้ง ๕ ตอนของท่าน นำมาใช้เพ่ือการศึกษาวิจัยและเพ่ือเป็นประโยชน์
ในทางวิชาการเท่านั้น 
 
คำชี้แจง   แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ ๑  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมือง 
 ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับหลักอปริหานิยธรรม 
 ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป 
 ตอนที่ ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเอื้อเฟ้ือให้ข้อมูลเป็นอย่างดี 
 
 



(นายโสภณ สุพงษ์) 
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

คำชี้แจง  แบบสอบถามที่เป็นแบบสอบถามข้อมลูทั่วไป  เมื่ออ่านขอ้ความแล้วโปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน ⃝  

หน้าข้อความที่เป็นจริงหรือเตมิคำในช่องว่างซึ่งตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันของท่านให้ครบถ้วน 

๑.  เพศ                    ⃝ ๑. ชาย                                ⃝ ๒. หญิง 

๒.  อายุ                    ⃝ ๑. อายุ ๑๘ - ๒๕ ปี                 ⃝ ๒. อายุ ๒๖ - ๓๐ ปี 

                          ⃝ ๓. อายุ ๓๑ - ๓๕ ปี                 ⃝ ๔. อายุ ๓๖ -  ๔๐ ปี 

                          ⃝ ๕. อายุตั้งแต่ ๔๑ ปี ข้ึนไป 

๓.  สถานภาพการสมรส ⃝ ๑. โสด     ⃝ ๒. สมรส     ⃝ ๓. หยา่ร้าง     ⃝ ๔. หม้าย 

๔.  ระดับการศึกษา 

       ⃝ ๑. ประถมศึกษา                                           ⃝ ๒. มัธยมศึกษา  

       ⃝ ๓. ป.ว.ช. / ป.ว.ส. หรอื อนุปริญญา                    ⃝ ๔. ปริญญาตร ี

       ⃝ ๕. สูงกว่าปริญญาตรี                                      ⃝ ๖. อ่ืน ๆ............................................... 

๕. รายได้ของครอบครัว เฉลี่ยต่อเดือน 

     ⃝ ๑. ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท                        ⃝ ๒. ระหว่าง ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท 

     ⃝ ๓. ระหว่าง ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท        ⃝ ๔. ระหว่าง ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท 

     ⃝ ๕. ระหว่าง ๒๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท        ⃝ ๖. สูงกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป 

           

๖. การไดร้ับข่าวสารเกีย่วกับการเลือกตั้ง 

     ⃝ ๑. หนังสือพิมพ์                                   ⃝ ๒. โทรทัศน ์

     ⃝ ๓. สื่อบุคคล                                 ⃝ ๔. วิทยุ 

     ⃝ ๕. สื่ออ่ืนๆ  

 



ตอนที่ ๒ แบบสอบถามความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมือง 

           คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องทางขวามือท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สดุเพียงช่อง
เดียว ระดับความคิดเห็นในแต่ละข้อมีความหมายดังต่อไปนี้ 
 มากที่สุด      หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมและการรูค้ิดดังกล่าวในระดับ      เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 มาก            หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมและการรูค้ิดดังกล่าวในระดับ      เห็นด้วย 
 ปานกลาง     หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมและการรูค้ิดดังกล่าวในระดับ      ไม่แน่ใจ 
 น้อย            หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมและการรูค้ิดดังกล่าวในระดับ      ไม่เห็นด้วย 
 น้อยที่สุด      หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมและการรูค้ิดดังกล่าวในระดับ      ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 

ลำดับ ข้อความ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านการบริหารงานของรัฐบาล 

๑. ท่านติดตามการบริหารงานของรัฐบาลเป็นประจำ      
๒. การเปลี่ยนรัฐบาลนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงมากมาย      
๓. ท่านให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาล      
๔. ท่านเป็นส่วนหน่ึงของการนำนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติ      
๕. ท่านมักตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่เสมอ      

ด้านการแสดงออกของประชาชน 

๑. ท่านมักถกเถียงการเมืองกับคนในครอบครัว      
๒. ท่านส่งข้อคิดเห็นส่วนตัวให้กับสื่อมวลชน      
๓. ท่านสนใจติดตามข่าวสารทางการเมือง      
๔. ท่านมักสนใจรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง      
๕. ท่านสนใจการไปฟังอภิปรายของนกัการเมือง      

ด้านการเลือกตั้ง 
๑. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งในทุกระดับเป็น

ประจำ 
     

๒. ท่านเข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง      
๓. ท่านได้ช่วยรณรงค์การเลือกตั้ง      
๔. การเลือกตั้งท่ีสุจรติจะทำให้การเมอืงขาวสะอาด      
๕. ท่านติดตามข่าวการเลือกตั้งอย่างสม่ำเสมอ      

ด้านกำหนดอนาคตสังคมการเมือง 
๑. ท่านให้ความร่วมมือในการอภิปรายปัญหาบ้านเมือง      
๒. ถ้ามีโอกาสท่านจะลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง      
๓. ท่านไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกครั้ง      



๔. ท่านได้เสนอแนวคิดในการกำหนดอนาคตของประเทศ      
๕. ท่านสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้มสี่วนรว่มทางการเมือง      

 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องทางขวามือท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว 
ระดับความคิดเห็นในแต่ละข้อมีความหมายดังต่อไปนี ้
 มากที่สุด      หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมและการรูค้ิดดังกล่าวในระดับ      เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 มาก            หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมและการรูค้ิดดังกล่าวในระดับ      เห็นด้วย 
 ปานกลาง     หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมและการรูค้ิดดังกล่าวในระดับ      ไม่แน่ใจ 
 น้อย            หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมและการรูค้ิดดังกล่าวในระดับ      ไม่เห็นด้วย 
 น้อยที่สุด      หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมและการรูค้ิดดังกล่าวในระดับ      ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 

ลำดับ หลักอปริหานิยธรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
๑. เมื่อทางเทศบาลมีการจดัประชุมทา่นได้เข้าร่วมประชุม

อย่างสม่ำเสมอ 
     

๒. ในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ท่านเข้าร่วมจนกระทั่งจบ
การประชุม 

     

๓. เทศบาลของท่านมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับ หรือ
ประกาศท่ีมีความสจุริตยุติธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

     

๔. ท่านให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้นำท้องถิ่นของท่าน      
๕. เทศบาลท้องถิ่นของท่านให้สิทธิสตรีที่เท่าเทียมกับบุรุษ      
๖. เทศบาลท้องถิ่นของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมและรักษา

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
     

๗. เทศบาลท้องถิ่นของท่านมีมาตรการปกป้องคุ้มครอง 
ประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกตสิุข 

     

 

 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๔ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป 
           คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องทางขวามือท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สดุเพียงช่อง
เดียว ระดับความคิดเห็นในแต่ละข้อมีความหมายดังต่อไปนี้ 
 มากที่สุด      หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมและการรูค้ิดดังกล่าวในระดับ      เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 มาก            หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมและการรูค้ิดดังกล่าวในระดับ      เห็นด้วย 
 ปานกลาง     หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมและการรูค้ิดดังกล่าวในระดับ      ไม่แน่ใจ 
 น้อย            หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมและการรูค้ิดดังกล่าวในระดับ      ไม่เห็นด้วย 
 น้อยที่สุด      หมายถึง ท่านมีพฤติกรรมและการรูค้ิดดังกล่าวในระดับ      ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 

ลำดับ ข้อความ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านการดำเนินการเลือกตั้ง 

๑. ท่านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการดำเนนิการจัดการเลือกตั้ง
ในการดำเนินการเลือกตั้งทั่วไป 

     

๒. ท่านได้ดำเนินการเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ
เทศบาลในการดำเนินการเลือกตั้ง 

     

๓. ท่านได้มสี่วนร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งใน
การดำเนินการเลือกตั้ง 

     

๔. ท่านได้มสี่วนร่วมช่วยรณรงค์หาเสยีงในการดำเนินการ
เลือกตั้ง 

     

๕. ท่านได้มสี่วนร่วมเป็นกรรมการนับคะแนนในการ
ดำเนินการเลือกตั้ง 

     

๖. ท่านได้มสี่วนร่วมสังเกตการณ์ในระหว่างการลงคะแนน
ในการดำเนินการเลือกตั้ง 

     

๗. ท่านได้มสี่วนร่วมในการสังเกตระหว่างนับคะแนนใน
การดำเนินการเลือกตั้ง 

     

๘. ท่านได้มสี่วนร่วมในการคัดค้านร้องเรียนผลการเลือกตั้ง
การดำเนินการเลือกตั้ง 

     

๙. ท่านได้มสี่วนร่วมในการคัดค้านคณุสมบัติของผูส้มัครใน
การดำเนินการเลือกตั้ง 

     

๑๐. ท่านได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบสิทธ์ิเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งในการดำเนินการเลือกตั้ง 

     

ด้านการร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง 

๑. ท่านร่วมรณรงค์เลือกตั้งช่วยแจกแผ่นพับของเทศบาล      
๒. ท่านร่วมรณรงค์เลือกตั้งโดยช่วยแจกวารสาร

ประจำเดือนของเทศบาล 
     



๓. ท่านช่วยรณรงค์เลือกตั้งให้ความรูก้ารใช้สิทธ์ิผ่านหอ
กระจายข่าวชุมชน 

     

๔. ท่านช่วยรณรงค์เลือกตั้งให้ความรูก้ารใช้สิทธ์ิผ่าน
วิทยุกระจายเสียง 

     

๕. ท่านมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งโดยรถแห่ประชาสัมพันธ์
ในชุมชน 

     

๖. ท่านช่วยร่วมรณรงค์เลือกตั้งโดยการบอกต่อให้เพื่อน      
๗. ท่านช่วยรณรงค์เลือกตั้งโดยการบอกต่อให้แก่สมาชิกใน

ครอบครัว 
     

๘. ท่านร่วมรณรงค์เลือกตั้งโดยเข้ารบัการอบรมผู้
สังเกตการณ์ที่หน่วยเลือกตั้ง 

     

๙. ท่านมีส่วนร่วมรณรงค์ในการเลือกตั้งโดยชักชวนให้
ประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อสิทธ์ิในการลงคะแนนเสียง 

     

๑๐. ท่านมีส่วนร่วมรณรงค์ในการเลือกตั้งชักชวนกับกลุ่ม
สตร ี

     

ด้านการตัดสินใจทางการเมือง 
๑. ท่านมีการตดัสินใจทางการเมืองโดยการเป็นสมาชิกของ

พรรคการเมือง 
     

๒. ท่านมีการตดัสินใจทางการเมืองโดยการเข้ากลุ่มสมาคม
นักหนังสือพิมพ ์

     

๓. ท่านมีการตดัสินใจทางการเมืองโดยการเข้ากลุ่มสภา
หอการค้า 

     

๔. ท่านมีการตดัสินใจทางการเมืองโดยการเข้าร่วมสภา
ผู้นำชุมชน 

     

๕. ท่านมีการตดัสินใจทางการเมืองโดยการสนทนา
แลกเปลีย่นข่าวสาร 

     

๖. ท่านมีการตดัสินใจทางการเมืองโดยสนับสนุนโดยการ
บริจาคเงินให้พรรคการเมือง 

     

๗. ท่านมีการตดัสินใจทางการเมืองโดยการเรียนรู้ชุมชน
ดูแลกันเอง เช่น ชุมนุมประท้วง 

     

๘. ท่านมีการตดัสินใจทางการเมืองโดยการปฏเิสธการยอบ
รับกฎหมายเลือกตั้งท่ีไม ่
ยุติธรรม 

     

๙. ท่านมีการตดัสินใจทางการเมืองโดยการเปดิเผยต่อ
สาธารณะชน ถ้าการเลือกตั้งมีการซื้อสิทธิ์ 

     



๑๐. ท่านมีการตดัสินใจทางการเมืองโดยการเปดิเผยต่อ
สาธารณะชน ถ้าการเลือกตั้งมีการขายเสียง 

     

 

ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป 

คำชี้แจง  ให้ท่านแสดงความคดิเห็นได้อย่างอิสระ 

๑. ความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ หรือการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

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

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

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

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

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

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

๒. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

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

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

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

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

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

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

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



 

ประวัติผู้วิจัย 
 

 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)           : นายโสภณ สุพงษ์              
วัน/เดือน/ปี                       : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  
ภูมิลำเนา : ๔๕ หมู่ ๔ บ้านกันทรอมใต้ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ  
  จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐ 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  
 : หอยูนิค ๗๑๑/๗ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัด
  พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๐๘  
สำเร็จการศึกษา : สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียน 
  บ้านกันทรอม  
                                       : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนกันทรอม 
  วิทยาคม  
                                       : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะ
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ติดต่อ :  ๐๘๐-๗๒๐๓๕๒๔, sophnsuphugs@gmail.com 
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