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 I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จลุล่วงได้อย่างดดี้วยความกรุณาและความช่วยเหลอื 

เป็นอย่างดีจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง ประธานกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาแนะนำ เสนอแนะ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอา

ใจใส่ตลอดมาต้ังแต่เริ่มตน้จนสำเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และ

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ใหก้ารช่วยเหลือการทำวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณ ผู้เช่ียวชาญ และคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และ

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

พร้อมให้คำแนะนำการพัฒนาวิธีดำเนนิการวิจัยใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งบุคคลที่

ผูว้ิจัยได้อ้างองิทางวิชาการตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม 

 ขอขอบพระคุณ นายอำเภอทุกอำเภอ ในเขตจังหวัดนครพนม ที่ให้ความ

อนุเคราะห์และความสะดวกในการเก็บรวมรวมขอ้มูลเพื่อการวจิัย ตลอดจนประชาชนผูม้ี

สิทธิ์เลือกตั้งในเขตจังหวัดนครพนม ทุกท่านที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นอย่างด ี  

 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และญาติพี่น้องทุกท่านที่คอยช่วยเหลอืสนับสนุน  

ทั้งด้านกำลังใจและกำลังทรัพย์ด้วยดีตลอดมา 

 ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ

และคอยให้กำลังใจตลอดมา นอกจากนี้ยังมีผูท้ี่ให้ความร่วมมอืช่วยเหลอือีกหลายท่าน   

ซึ่งผูว้ิจัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ได้หมด จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่าน้ันไว้ ณ โอกาสนี้

ด้วย  

 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานพินธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบแด่บิดา มารดาของ

ผูว้ิจัย และบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผูว้ิจัยสามารถดำรงตนและบรรลุผล

สำเร็จในปัจจุบัน 

 

          สุลีมาศ แปลงศรี 
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ชื่อเรื่อง    ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา

และผูบ้ริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม 

ผู้วิจัย    สุลีมาศ แปลงศรี 

กรรมการที่ปรกึษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง 

    ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น 

ปริญญา    รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ ) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ     2565 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่หมายของการวิจัย 1) เพื่อศกึษาระดับการมสี่วนรว่ม

ทางการเมอืงและการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วน

บุคคลที่สง่ผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 3) เพื่อศกึษาอิทธิพลของการมสี่วน

ร่วมทางการเมอืงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ประชาชนผูม้ีสทิธิ์เลือกตั้งในเขตจังหวัดนครพนม จ านวน 400 คน ใช้วธิีการสุ่มตัวอย่าง

แบบช้ันภูมิ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่า IOC ระหว่าง 

0.80-1.00 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.739-.929 ค่าความเชื่อม่ัน .991 และสถิติที่ใช้

ในการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        

การวิเคราะหก์ารถดถอยโลจิสตกิ และการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ   

 ผลการวิจัยพบว่า  

 1. การมีสว่นรว่มทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.74) การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและ

ผูบ้ริหารองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X =3.11) 
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 2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิก

สภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม มี 4 ตัวแปร 

ได้แก่ เพศ (X1) ระดับการศึกษา (X3) รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน (X5) และ อ าเภอที่อาศัยอยู่ (X6) 

โดยโมเดลดังกล่าวสามารถพยากรณ์ความฝันแปรของการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ร้อยละ 26.40 (Cox & Snell R2= 

.264) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ยกเว้น อายุ และอาชีพ 

 3. ตัวแปรย่อยของการมีสว่นรว่มทางการเมอืงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นของประชาชน

ในจังหวัดนครพนม คือ ด้านการเลือกตั้ง (β=.616) ด้านการชุมนุมทางการเมอืง (β=.169) 

และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง (β=-.234) โดยตัวแปร

ทั้ง 3 สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและ

ผูบ้ริหารองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น ได้รอ้ยละ 48.10 (R2Adj=.481) อย่างมนีัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 ยกเว้นด้านการรณรงค์หาเสียง  

 

ค าส าคัญ : การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research included the followings: 1) To study the   

level of political participation and people’s decision to vote for the council members and 

administrators of Nakhon Phanom Local Government Organizations, 2) To investigate 

the influences of personal factors on people’s decision to vote for the council members 

and administrators of Nakhon Phanom Local Government Organizations, 3) To explore 

the influences of political participation on people’s decision to vote for the council 

members and administrators of Nakhon Phanom Local Government Organizations. 

Obtained through stratified random sampling technique, the samples consisted of 400 

Nakhon Phanom people who were entitled to vote. The questionnaire with 0.80-1.00 

IOC, 0.739-.929 discrimination, and .991 reliability was used as the tool for data 

collection and statistics employed for data analysis were composed of frequency, 

percentage, mean, standard deviation, Logistic Regression Analysis, and Multiple 

Regression Analysis.  

 The study revealed these results: 

 1. The overall political participation of Nakhon Phanom people was at a 

moderate level ( X =2.74). However, Nakhon Phanom people’s voting decision for the 
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Local Government Organizations’ council members and administrators, as a whole,  

was at a high level ( X =3.11). 

 2. The personal factors which affected the people’s voting decision for 

Nakhon Phanom Local Government Organizations’ council members and administrators 

consisted of 4 variables: genders (X1), education (X3), income (X5) and district of 

residence (X6).  Except for ages and careers, the model or all variables could be used 

to significantly predict the variations of voting decisions for the Local Government 

Organizations’ council members and administrators 26.40% (Cox & Snell R2= .264) at 

.01 statistical level.  

 3. The sub-variables which affected the people’s voting decision for 

Nakhon Phanom Local Government Organizations’ council members and administrators 

incorporated election (β=.616), political rally (β=.169). and participation in political 

groups or political parties’ activities (β=-.234). Altogether, these three variables could 

be used to significantly foretell the voting decision for Nakhon Phanom Local 

Government Organizations’ council members and administrators 48.10% (R2Adj=.481) at 

.01 statistical level except for the voting campaign.  

 

Keywords: Voting decisions, local administrators, members of Local Government  

                Organizations. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มกีารปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกล่าวได้ว่า 

ประชาชนมีอำนาจในการปกครองประเทศ แต่คงเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนทุกคนจะเข้าไป

ปกครองประเทศด้วยตนเองทุกคนได้ จงึตอ้งมอบอำนาจอธิปไตยที่มใีห้กับผูแ้ทนซึ่งเข้าไป

ทำหนา้ที่แทน หรอือาจเรียกว่าประชาธิปไตยตัวแทนซึ่งกระทำผ่านการเลือกตั้ง จะเห็นได้

ว่าการเลือกตั้งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ทั้งนี้

ถือว่าการเลือกตั้งเป็นกระบวนการกลั่นกรองคัดเลือกผู้แทนเข้ามาบริหารบ้านเมือง หาก

ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจสิทธิหน้าที่ในการเลือกตั้งก็จะได้ผู้แทนที่ดมีี

คุณภาพ เพราะถือว่าผ่านการกลั่นกรองจากประชาชนส่วนใหญ่ ผู้แทนก็พร้อมที่จะรักษา

รับผิดชอบการบริหารบ้านเมอืง รวมทั้งกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชน และสำนกึในเจตนารมณ์การเป็นตัวแทนที่แท้จริง ชาติบ้านเมืองก็จะ

เจริญก้าวหน้า (ชยสร สมบุญมาก, 2559, หน้า 1) 

 การเลือกตั้ง (Elections) เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการทาง

การเมอืง (Political Process) ไม่ว่าสังคมนัน้จะปกครองด้วยระบอบใด เพราะการเลือกตั้ง

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความชอบธรรมในการขึน้มาปกครองประเทศของผู้นำ

ในสังคมที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งยังเป็นแนวทางสำคัญในการ

เลือกสรรผูป้กครอง เลือกสรรแนวนโยบายที่ใช้ ให้การเรียนรูท้างการเมอืง และการสร้าง

บูรณาการของชาติ ด้วยคุณประโยชน์ดังกล่าว จึงทำให้การเลือกตั้งมีความสำคัญใน

กระบวนการทางการเมอืง ทั้งนีเ้ป็นไปตามสถานการณ์ความแตกต่างกันของนโยบายทาง

การเมอืง อุดมการณ์ทางการเมอืง และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในระบบการเมอืงดว้ย การ

เลือกตั้งเป็นการให้สิทธิขัน้มูลฐานแก่ประชาชนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นถอืหลักการว่า ในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้าของ

อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศที่เรยีกว่า “อำนาจอธิปไตย”นั้น ก็ชอบด้วยกฎหมาย 

ที่ประชาชนจะได้มสี่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมอืงการปกครองอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่ 

จะเหมาะสมกับสภาพของประเทศโดยทั่วไป ฉะนั้น การให้ประชาชนมีสทิธิเลือกตั้ง จงึเป็น

การเปิดโอกาสในวิธีทางหนึ่งเพื่อสนองตอบต่อปรัชญาของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยดังกล่าว (ไพฑูรย์ โพธิสว่าง และวิเชียร ตันศริมิงคล, 2556, หน้า 1) 

 สำหรับประเทศไทยได้มกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที ่24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

ประเทศไทยได้จัดใหม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระดับชาติ และการเลือกตั้ง

ในระดับท้องถิ่นตามลำดับ ทั้งนีเ้พื่อให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

รวมทั้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามาเรียนรู้และมีส่วนร่วมทางการเมอืง ซึ่งเป็นการพัฒนา

ทางการเมอืงอกีทางหนึ่งดว้ย ซึ่งการเลือกตั้งในประเทศไทยมีสองระดับ คือ การเลือกตั้ง

ระดับชาติ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในส่วน

ของการเลอืกตั้งในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

การเลือกตั้งสภาเมืองพัทยา และการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 

ทั้งนีย้ังรวมไปถึงการเลอืกตั้งกำนันและผูใ้หญ่บ้าน การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนั้นเป็นการ

เลือกตั้งในระดับพืน้ฐาน โดยมีหลักการ คือเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจใน

การปกครองตนเอง (Self Government) ตามระบอบการปกครองประชาธิปไตย และเป็น

กิจกรรมที่สร้างเสริมการเลือกตั้งในระดับชาติได้เป็นอย่างดี (สากล พรหมสถิต, 2560, 

หนา้ 5) 

 การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของประเทศที่มกีารปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย และเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาสังคมของประเทศโดยส่วนรวม โดยเน้นคุณค่า

ของประชาชนในการควบคุมกิจการของท้องถิ่นหรอืการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ

ปกครองท้องถิ่น และถือเป็นหลักการที่รัฐกระจายอำนาจปกครองเกี่ยวกับกิจการบริหาร

สาธารณะให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นมอีิสระในการบริหารจัดการกิจการบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง รวมทั้งกำหนดให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งจากราษฎรใน

ท้องถิ่นโดยมีพืน้ที่รับผดิชอบชัดเจน การปกครองท้องถิ่นของไทยมีพัฒนาการตามลำดับ

ขั้นโดยเริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา 



 3 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมี 5 รูปแบบ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมอืงพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล  

(ฐานติา เฉลิมช่วง, 2558) 

 การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อ วันที่ 20 

ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นด่านแรกของการเลือกตั้งท้องถิ่นผ่านพ้นไปแล้ว  

ในปี พ.ศ. 2564 จะเป็นปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ประชาชนทั้งประเทศตอ้งเข้าสู่

บรรยากาศของการเลอืกตั้งตลอดทั้งปี โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ

นายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นอกเหนือจากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาลอีก 2,472 แห่ง โดยแยกเป็น เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาล

เมือง 195 แห่ง และเทศบาลตำบล 2,247 แห่ง ที่มกีารเลือกตั้งไปแล้ว ยังเหลือการ

เลือกตั้งองค์กรบริหารส่วนตำบลอีก 5,300 แห่ง และรูปแบบพิเศษอีก 2 แห่ง คือ 

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ที่จะจัดใหม้ีการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2564 การเลือกตั้ง

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ แมจ้ะเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น แต่ก็มี

ความหมายมากกว่าเรื่องการกระจายอำนาจ ถือเป็นการวัดกระแสความนยิมที่มีต่อรัฐบาล

กลางและชีอ้นาคตการเมอืงในระดับชาติมิใช่น้อย องค์กรเหล่านีม้ีลักษณะพืน้ฐานที่

แตกต่างกัน ทั้งในด้านจำนวนของประชากร ลักษณะของประชากร ทั้งในด้านรายได้ 

การศกึษา และการประกอบอาชีพ ดังนัน้หากนำผลการเลือกตั้งที่เกิดขึน้ในอนาคต 

มาวิเคราะห์ในรายละเอียด ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดเกมการเมอืงในระดับชาติ 

ของพรรคการเมอืงต่าง ๆ ได้ 

 สำหรับจังหวัดนครพนม  มีจำนวนผูม้ีสทิธิเลือกตั้ง 555,617 คน โดยในการ

เลือกตั้งสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 

มีผู้มาใช้สทิธิเลือกตั้ง 347,814 คน คิดเป็นร้อยละ 62.60 มีบัตรเสีย 14,084 คน คิดเป็น

ร้อยละ 4.05 แสดงให้เห็นว่าประชาชนในจังหวัดนครพนม มีความสนใจในการเมอืงระดับ

ท้องถิ่นของตนเองค่อนข้างสูง แต่โดยข้อเท็จจรงิแล้ว การไปออกเสียงเลือกตั้งของ

ประชาชนก็มีปัจจัยเกี่ยวข้องอกีมากมาย เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

ทางการเมอืง และการมสี่วนร่วมทางการเมอืง (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จังหวัดนครพนม, 2564) 

 การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน เป็นรูปแบบหนึ่ง ตามหลักการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึง่เป็น  
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“การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริม 

และสนับสนุนใหป้ระชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมอืงเพือเปดโอกาส 

ให้ประชาชนและผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้ามามีบทบาทในการ “ร่วมรับรู้ 

ร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมตัดสินใจ” ดังที่รัฐธรรมนญู แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 หมวด 16 ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (1) ได้บัญญัติเรื่องการปฏิรูป 

ประเทศด้านการเมอืง โดยให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมทางการเมือง ตรวจสอบการใชอ้ํานาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมอืง 

โดยสุจริตทีแตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สทิธิเลือกตังและออกเสียง ประชามติโดยอิสระ 

ปราศจากการครอบงำ 

 การมสี่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการที่สำคัญในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  การมสี่วนร่วมทางการเมอืง (Political Participation) ของประชาชนเป็นทั้ง

เป้าหมายและกระบวนการทางการเมอืง กล่าว คือ การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของ

ประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาระบบการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย  

(สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2545, หน้า 371-372) ทั้งนี้เป็นเพราะการมสี่วนร่วมทางการเมอืง

ของประชาชนเป็นตัวชีว้ัดที่สำคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย สังคมใดจะมี

ระดับความเป็นประชาธิปไตยสูงหรือต่ำพิจารณาได้จากระดับการมสี่วนร่วมทางการเมอืง

ของประชาชน ดังนัน้สังคมที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมอืงสูงย่อมมีระดับ

ความเป็นประชาธิปไตยสูงในทางตรงกันข้าม ถ้าสังคมใดมีระดับการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองต่ำ แสดงว่าสังคมนัน้มีระดับความเป็นประชาธิปไตยต่ำ ซึ่งนักวิชาการทางรัฐศาสตร์

บางกลุ่มจึงถือว่าการพัฒนาทางการเมอืง คือ การทำใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมทางการเมอืง 

ความสำเร็จของการพัฒนาทางการเมอืง จึงขึ้นอยู่กับระดับการมสี่วนร่วมทางการเมอืง 

ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยที่การมีส่วนร่วมทางการเมอืงแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 

การมสี่วนร่วมในการเมอืงการปกครองระดับชาติ และการมสี่วนร่วมในการเมืองการ

ปกครองในระดับท้องถิ่น ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนนั้น แบ่งเป็นหลาย

รูปแบบ ได้แก่ การไปใช้สทิธิออกเสียงเลือกตั้งทุกระดับการช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ ตลอดจน 

การแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ ติดตาม การทำงานของรัฐบาลและผูบ้ริหารในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพูดคุย เขียน พิมพ์โฆษณา การชุมนุม ประท้วง คัดค้าน 
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เรียกร้องหรอืสนับสนุนนโยบายของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมสี่วนร่วม

ทางการเมอืงของประชาชน จงึเป็นบทบาทสำคัญทางการเมอืง จำเป็นต้องตั้งอยู่บน

พืน้ฐานการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน ในกระบวนการปกครองของรัฐบาล 

ซึ่งจะเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น ด้านการรับรู้ข่าวสาร ดา้นการเลือกตัวแทน ด้านการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และด้านการตรวจสอบการทำงาน และประชาชนจึงได้เล็งเห็น

ความสำคัญของการรับรู้ข่าวสารทางการเมอืงทุกระดับ ตัง้แต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 

จังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน

จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมทางการเมอืง 

ในรูปแบบใด เช่น การแสดงความคิดเห็น การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การชุมนุม

ประท้วง การเรียกร้องในการเข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือองค์กรทางการเมอืง ซึ่งนับได้ว่า

เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมอืงมากขึ้น  

(สากล พรหมสถิต, 2561, หนา้ 5) 

 การมสี่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยของไทยที่มตี่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นยังถือว่าอยู่ในระดับที่นอ้ย เพราะประชาชนส่วนใหญ่หลังจากที่ไป

ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งผูบ้ริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาแล้ว ประชาชนจะมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงดา้นอื่น ๆ น้อย เช่น การมสี่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การแสดงความ

คิดเห็นต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การควบคุม และติดตามผลการ

บริหารงาน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการที่ประชาชนไม่ได้เข้ามามสี่วนร่วมหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

การเลือกตั้งนัน้ เพราะผูบ้ริหารท้องถิ่นนั้นไม่ใหค้วามสำคัญกับการมสี่วนร่วมทางการเมอืง

ของประชาชน และประชาชนยังขาดความรูค้วามเข้าใจในเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น

หรอืประชาชนมทีัศนคติทางการเมอืงแบบเดิม โดยมองว่ากิจกรรมทางการเมืองเป็นเรื่อง

ของผู้นำไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง จึงไม่เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมเท่าที่ควร การส่งเสริม

การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในระบอบ

ประชาธิปไตยเพราะหลักสำคัญของประชาธิปไตย คือ เป็นการปกครองของประชาชน 

โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ดังนัน้รัฐบาลผูบ้ริหารท้องถิ่น และผูท้ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

จำเป็นต้องทำทุกวิธีทางที่จะก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยให้มากที่สุด 

อย่างไรก็ตามแต่ละสังคมย่อมมกีารกระทำทางการเมอืงแตกต่างกันออกไปตามบริบทของ

สังคมนัน้ ๆ เช่นว่าในสังคมหนึ่งถือว่าการมสี่วนร่วมทางการเมอืง เป็นการกระทำที่เกิดจาก

ความสมัครใจไม่ว่าจะประสบผลสำเร็จหรอืไม่ก็ตาม หรืออาจเกิดขึน้เพียงบางครัง้คราว
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หรอืต่อเนื่อง อาจถูกต้องตามกฎหมายหรอืไม่ก็ได้ ดังนั้นการมสี่วนร่วมทางการเมืองจึง

เป็นได้ทั้งการต่อตา้นและการสนับสนุน เช่น การเดินประท้วง การก่อจลาจล การต่อต้าน 

และการสนับสนุน เช่น การให้ความร่วมมอืกับทางการในการเสียภาษี การเกณฑ์ทหาร 

เป็นต้น (ฐานติา เฉลิมช่วง, 2558) 

 ด้วยเหตุนี้ ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศกึษาถึง ปัจจัยที่ที่มอีิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ของประชาชนในจังหวัดนครพนม โดยมีความมุ่งหมายของการวจิัยเพื่อทดสอบว่า การรับรู้

ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง และการมสี่วนร่วมทางการเมืองส่งผลต่อการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน

ในจังหวัดนครพนมหรือไม่ ส่งผลต่อกันอย่างไร ซึ่งจะทำใหท้ราบถึงความคิดเห็นของ

ประชาชนในจังหวัดนครพนม ที่มตี่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ตลอดจนนำไปสู่แนวทางในการ

พัฒนา การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมอืง และการมีส่วนร่วมทางการเมอืง ในการ

บริหารกิจการท้องถิ่น เพื่อก่อใหเ้กิดการพัฒนาระบบการเมอืงการปกครองของประเทศ

ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย และตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ต่อไป 
 

คำถามของการวจิัย 

 ผูว้ิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. การมสี่วนร่วมทางการเมือง และการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม   

อยู่ในระดับใด  

  2. ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา 

และผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม หรอืไม่ 

  3. การมสี่วนร่วมทางการเมืองมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม หรอืไม่ 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับการมสี่วนร่วมทางการเมอืงและการตัดสินใจลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม 

  2. เพื่อศกึษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม 

  3. เพื่อศกึษาอิทธิพลของการมสี่วนร่วมทางการเมอืงที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ของประชาชนในจังหวัดนครพนม 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชกิ

สภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

  2. การมสี่วนร่วมทางการเมืองมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม 
 

ความสำคัญของการวจิัย 

 ผูว้ิจัยได้กำหนดความสำคัญของการวจิัยไว้ดังนี้ 

  1. ได้ทราบระดับการมสี่วนร่วมทางการเมอืงและการตัดสินใจลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม 

  2. ได้ทราบถึงอทิธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน

ในจังหวัดนครพนม 
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  3. ได้ทราบถึงปัจจัยการมสี่วนร่วมทางการเมอืงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน

ในจังหวัดนครพนม 

  4. ผลจากการวิจัยทำให้ได้แนวทางในการวางแผนการรณรงค์เผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น 

และเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดเป็นแนวทางส่งเสริมและ

สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมอืงในระดับท้องถิ่น และการมสี่วนร่วมทางการเมอืงใน

ระดับท้องถิ่นให้กับประชาชนโดยทั่วไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ผูว้ิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวจิัย ไว้ดังนี้ 

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย 

   ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสทิธิ์เลือกตั้งในจังหวัด

นครพนม จำนวน 555,617 คน (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครพนม, 

2564)  

  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย 

   กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ประชาชนผูม้ีสทิธิ์เลือกตั้งในจังหวัด

นครพนม จำนวน 400 คน การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใชว้ิธีการคำนวณจากสูตรของ 

ยามาเน่ (Yamane,1973, p. 127 อ้างถึงใน สมเกียรต ิเกียรติเจรญิ, 2552) โดยกำหนดค่า

ความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 หรือยอมให้มคีวามคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 และจะทำการสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 

 2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่  

   2.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 

    2.1.1.1 เพศ 

    2.1.1.2 อายุ 

    2.1.1.3 ระดับการศกึษา  

    2.1.1.4 อาชีพ  
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    2.1.1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

    2.1.1.6 ตำบลที่อาศัยอยู่ 

   2.1.2 การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน ในจังหวัดนครพนม 

ประกอบด้วย 

    2.1.2.1 การเลอืกตั้ง 

    2.1.2.2 การรณรงค์หาเสียง 

    2.1.2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง 

    2.1.2.4 การชุมนุมทางการเมอืง 

  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การตัดสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม ประกอบด้วย 

   2.2.1 คุณสมบัติส่วนตัวของผูส้มัคร  

   2.2.2 นโยบายของผูส้มัคร  

   2.3.3 ความสัมพันธ์ส่วนตัว  

   2.3.4 ความเข้ากันได้ของอุดมการณ์ทางการเมือง 

   2.3.5 วธิีการรณรงค์หาเสียง 

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ของการวจิัย 

  พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ จังหวัดนครพนม 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาดำเนินการวิจัย 

  ช่วงเวลาที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม  

ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

กรอบแนวคดิของการวจิัย 

 จากการที่ผูว้ิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีจากนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ได้แก่ กรอบแนวคิดการวิจัยของ พิชิต รัชตพิบุลภพ (2556) แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองในระบอบประชาธิปไตย ของสำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2561), รูปแบบ

และขั้นตอนของการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของ Milbrath and Goel (1977) มาประยุกต์ 
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บูรณการ และกำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อตอบคำถามของการวิจัย และ

กำหนดเป็นความมุ่งหมายของการวิจัยได้ดังภาพประกอบ 1 
 

              ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม  

       (Independent Variable)                                 (Dependent Variable) 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคลของ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 

   1.1 เพศ หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

   1. การเลือกตั้ง 

   2. การรณรงค์หาเสียง 

   3. การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม

การเมอืงหรอืพรรคการเมอืง 

   4. การชุมนุมทางการเมอืง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

   1. เพศ 

   2. อายุ 

   3. ระดับการศกึษา 

   4. อาชีพ 

   5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

   6. อำเภอที่อาศัยอยู่ 

 

การตัดสินใจลงคะแนนเสียง 

   1. คุณสมบัติส่วนตัวของผูส้มัคร  

   2. นโยบายของผู้สมัคร  

   3. ความสัมพันธ์ส่วนตัว  

   4. ความเข้ากันได้ของอุดมการณ์

ทางการเมอืง 

   5. วิธีการณรงค์หาเสียง 
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   1.2 อายุ หมายถึง ระดับอายุของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) อายุไม่เกิน 30 ปี 2) อายุ 31-40 ปี 3) อายุ 41-50 ปี 4) อายุ 

51-60 ปี และ 5) มากกว่า 60 ปี 

   1.3 ระดับการศกึษา หมายถึง ระดับการศกึษาของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ต่ำกว่าปริญญาตร ี 2) ปริญญาตร ี 3) สูงกว่าปริญญาตรี 

   1.4 อาชีพ หมายถึง อาชีพหลักในปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น                 

6 กลุ่ม ได้แก่ 1) เกษตรกร 2) ค้าขาย 3) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 4) รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 5) รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน และ 6) อาชีพอื่น ๆ 

   1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หมายถึง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง  

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) รายได้ ไม่เกิน 10,000 บาท 2) รายได้ 10,001–20,000 บาท 

3) รายได้ 20,001–30,000 บาท และ 4) รายได้ตัง้แต่ 30,001 บาท ขึน้ไป 

   1.6 อำเภอที่อาศัยอยู่ หมายถึง อำเภอในจังหวัดนครพนมที่กลุ่มตัวอย่าง

อาศัยอยู่ แบ่งออกเป็น 12 อำเภอ ได้แก่ 1) อำเภอเมอืงนครพนม 2) อำเภอปลาปาก  

3) อำเภอท่าอุเทน 4) อำเภอบ้านแพง 5) อำเภอธาตุพนม 6) อำเภอเรณูนคร  

7) อำเภอนาแก 8) อำเภอศรีสงคราม 9) อำเภอนาหว้า 10) อำเภอโพนสวรรค์  

11) อำเภอนาทม 12) อำเภอวังยาง 

  2. การมสี่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การที่ประชาชนในจังหวัดนครพนม 

เข้าไปมีบทบาทหรอืพฤติกรรมแสดงออกในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเลือกตั้ง 

ด้านการวางแผนพัฒนา ดา้นการจัดทำโครงการ และด้านการตรวจสอบ โดยมุ่งจะเข้าไปมี

อิทธิพลต่อการตัดสนิใจนโยบายทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย 

   2.1 การเลอืกตั้ง หมายถึง การที่ประชาชนในจังหวัดนครพนมใช้สทิธิใน

การลงคะแนนเสียงในกระบวนการเลือกตั้งหรอืการที่ประชาชนในจังหวัดนครพนมแสดง

บทบาทหรอืพฤติกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในกระบวนการเลือกตั้ง 

   2.2 การรณรงค์หาเสียง หมายถึง การที่ประชาชนในจังหวัดนครพนม  

ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการหาเสียงในเรื่อง การเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการ

ใช้สทิธิลงคะแนนเลือกตั้ง การช่วยผูส้มัครแจกใบปลิวให้ความรู้เรื่องการใช้สทิธิลงคะแนน

เลือกตั้งและการได้เข้าร่วมกิจกรรม การรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

   2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง หมายถึง 

หมายถึง การที่ประชาชนในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมด้วยการเป็นสมาชิก การเข้าร่วมทำ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
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กิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทำงานหรอืพรรคการเมอืงเพื่อการ

แสดงออกทางการเมอืงในรูปแบบของกิจกรรมประเภทต่าง ๆ 

   2.4 การชุมนุมทางการเมอืง หมายถึง การทีป่ระชาชนในจังหวัด

นครพนมมารวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมอันหลากหลายที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นการ

สนับสนุน ส่งเสริม เห็นด้วยหรอืคัดค้าน ไม่เห็นดว้ยต่อการดำเนินนโยบาย การปฏิบัติตาม

นโยบายของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักการเมอืงทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นหรอืผู้บริหาร

ระดับประเทศ 

  3. การตัดสินใจลงคะแนนเสียง หมายถึง การไปใช้สทิธิของตนในการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ของประชาชนในจังหวัดนครพนมโดยการตัดสินใจดังกล่าว ม ี4 ด้าน ประกอบด้วย 

   3.1 คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร หมายถึง ลักษณะประจำตัวซึ่งผูส้มัคร

รับเลือกตั้งต้องมีก่อนที่จะได้มาซึ่งสิทธิหรอืตำแหน่ง 

   3.2 นโยบายของผูส้มัคร หมายถึง หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนว

ดำเนนิการของผูส้มัครรับเลือกตั้ง 

   3.3 ความสัมพันธ์ส่วนตัว หมายถึง ความคุ้นเคยความสนิทสนม การให้

ความช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ระหว่างผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผูล้งรับสมัครเลือกตั้ง 

   3.4 ความเข้ากันได้ของอุดมการณ์ทางการเมอืง หมายถึง ความเข้ากัน

ได้ระหว่างผู้มีสทิธิเลือกตั้ง และผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง เกี่ยวกับความคิดทางการเมืองชนิด

หนึ่งแต่เป็นความคิดทางการเมอืงที่มรีะบบระเบียบชัดเจนพอสมควร และเรียกร้องให้ผู้

เชื่อถือศรัทธาได้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนหรอืต่อต้านระบบ

คิดนั้น ๆ 

   3.5 วิธีการรณรงค์หาเสียง หมายถึง วิธีที่ผูส้มัครใช้ในการรณรงค์หา

เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การติดแผ่นป้าย 

การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การออกเสียงตามบ้าน เป็นต้น 



 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิก

สภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ผูว้ิจัย 

ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้กำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย 

ดังนี้ 

  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

  3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมทางการเมือง 

  4. แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

  5. บริบทจังหวัดนครพนม 

  6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลอืกตั้ง 

 ความหมายของการตัดสินใจ 

 การตัดสินใจ (Decision making) มีนักวิชาการได้ใหค้วามหมายไว้ ดังนี้ 

  Huse (1985) อธิบายว่า การตัดสินใจก็คือ การเลือกเอาทางเลือกของ

วิถีทางการกระทำทางหนึ่งจากหลาย ๆ ทางที่มอียู่ ความมุ่งหมายของการตัดสินใจ คือ 

กำหนดวัตถุประสงค์และการทำให้วัตถุประสงค์บรรลุผลสำเร็จ ส่วนทางเลอืกนั้น หมายถึง 

โอกาสในการเลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ถ้าไม่มีทางเลือกการตัดสินใจก็เกิดขึ้นไม่ได้ 

ฉะนั้น การตัดสินใจจงึเป็นกระบวนการของทางเลือก การตัดสินใจจำนวนไม่น้อยที่ให้

โอกาสอย่างกว้างขวางในการเลือกแต่การตัดสินใจบางอย่างอาจมขี้อจำกัดมาจากหลาย

ด้าน ดังนัน้ การตัดสินใจจงึมีหลายประการภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน  

  Morell (1987) ชีใ้ห้เห็นว่า  

   1. การตัดสินใจอยู่บนพืน้ฐานของจิตสำนึกและเหตุผลหรอืดุลยพินจิ  

โดยอาศัยสัญชาตญาณที่ไม่สามารถอธิบายได้ ที่อยู่บนพืน้ฐานของดุลยพินจิบางอย่าง  
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   2. การตัดสินใจอยู่บนความรอบคอบ โดยอาศัยประสบการณ์ในการ

ประเมินทางเลือก และเลือกทางเลือกที่ดทีี่สุด  

   3. การตัดสินใจจะต้องมีความมุ่งหมายที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

เกี่ยวกับกระบวนการเลือกแนวทางในการตัดสินใจ 

  ฉัตราพร เสมอใจ (2550, หน้า 46) กล่าวว่า การตัดสินใจ (Decision 

Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ  

ที่มอียู่ 

  สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550, หนา้ 387) ได้กล่าวไว้ว่าคำ

จำกัดความของการตัดสินใจ ก็คือ การเลือกระหว่างทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหลาย ทั้งนี้

เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 

  ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, หนา้ 138) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ

หมายถึง กระบวนการของการใชค้วามคิดและการกระทำในการรับรู้ ศกึษา และวิเคราะห์

ปัญหา (Problem) หรือโอกาส (Opportunity) กำหนดและประเมินทางเลือก รวมถึงเลือก

ทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับปัญหาหรอืโอกาสที่เกิดขึน้ 

  สมคิด บางโม (2558, หน้า 166) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ หมายถึง 

การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติซึ่งมหีลายทางเป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การตัดสินใจ

นีอ้าจเป็นการตัดสินใจที่จะกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอย่าง เพื่อ

ความสำเร็จตรงตามที่ตัง้เป้าหมายไว้ ในทางปฏิบัติการตัดสินใจมักเกี่ยวข้องกับปัญหา 

ที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีวิธีการแก้ปัญหาให้วนิิจฉัยมากกว่าหนึ่งทางเสมอ ดังนั้นจงึเป็น

หนา้ที่ของผูว้ินิจฉัยปัญหาว่าจะเลือกสั่งการปฏิบัติโดยวิธีใดจึงจะบรรลุเป้าหมายอย่างดี

ที่สุดและบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์การนัน้ การตัดสินใจนี้บางท่านเรียกว่า  

การตัดสินใจสั่งการ 

  จากการที่มีผูใ้ห้ความหมายดังกล่าวข้างต้นจงึสรุปได้ว่า การตัดสินใจ 

หมายถึง กระบวนการที่ผูบ้ริหารตัดสินใจใช้ในการแก้ไขปัญหาขององค์การ หรอื 

การกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งตั้งอยู่บนพืน้ฐานข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากโครงสร้าง

องค์การ พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคล 

 กระบวนการตัดสินใจ 

 การตัดสินใจจะให้เปิดประโยชน์สูงสุดและไม่ผดิพลาดควรจะต้องดำเนินการ

เป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี ้(สมคิด บางโม, 2558, หน้า 166) 
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  1. การหาข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ กระบวนการรวบรวมข่าวสาร

ข้อมูลต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมหรอืสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหานำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูล 

สำหรับการตัดสินใจ ยิ่งได้ข้อมูลมากเท่าไรยิ่งดี เพราะจะทำให้การตัดสินใจถูกต้อง 

ไม่ผดิพลาด 

  2. คาดคะเนผลทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต 

  3. การพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปใช้ รวมทั้งการคิดค้นหาวิธีการ 

ใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งการวเิคราะห์และประเมินค่าสำหรับแนวทางปฏิบัตินั้น ๆ ควร

พิจารณาหาทางเลือกไว้หลาย ๆ ทาง 

  4. เลือกทางปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากแนวทางปฏิบัติที่อาจจะเป็นไปได้

หลาย ๆ ทาง โดยเลือกแนวทางที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

  5. ตัดสินใจสั่งการใหป้ฏิบัติ 

  6. วัดผลการปฏิบัติโดยนำไปเปรียบเทียบกับการคาดคะเนที่ตั้งไว้ตัง้แต่ต้น 

 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, หน้า 142) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ

ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 5 ขั้นตอน คือ  

  1. ตระหนักถึงปัญหา (Problem Awareness) ผูบ้ริหารจะรับรู้ถึงปัญหา 

หรอืโอกาสขององค์การ โดยปัญหาน้ันอาจจะเกิดขึ้นโดยตรงหรอืต้องพิจารณาจาก

สภาพแวดล้อมซึ่งผูบ้ริหารสามารถพิจารณาว่าการดำเนินงานขององค์การอาจจะเกิด

ปัญหาจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ 

   1.1 เมื่อเกิดความเบี่ยงเบนจากอดีต 

   1.2 เมื่อเกิดความเบี่ยงเบนจากแผน 

   1.3 เมื่อมีผูม้าร้องเรียนหรอืแจ้งปัญหา 

   1.4 เมื่อคู่แข่งมีผลการดำเนินงานดีกว่าเรา 

  2. นิยามปัญหา (Problem Definition) กำหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจน 

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบขอบเขต สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับปัญหาได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น มิเช่นนั้นภาพของปัญหาก็อาจจะฟุ้งกระจาย 

ทำให้ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงได้ การนยิามปัญหามีขัน้ตอนสำคัญ 2 ประการ 

ได้แก่  

   2.1 วิเคราะห์ปัญหา (Analyze Problems) 

   2.2 ตัดสินใจแก้ปัญหา (Agree on Problems to Be Solve) 
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  3. ตัดสินใจ (Decision Making) เป็นขั้นตอนสำคัญในการเลือกผลลัพธ์ 

ที่เหมาะสม ซึ่งกำหนดความถูกต้องและความสำเร็จในการนำผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 

โดยผู้ตัดสินใจจะทำตาม 4 ขั้นตอนต่อไปนี้ 

   3.1 กำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ (Set Decision Criteria) 

   3.2 พัฒนาทางเลือก (Develop Action Alternatives) 

   3.3 ประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงของทางเลือก (Evaluate 

Benefits and Risks of Alternatives) 

   3.4 ออกแบบแผน (Decide on a Plan) 

  4. ปฏิบัติตามแผน (Action Plan Implementation) นำทางเลือกที่เลือกไว้ไป

วางแผนและดำเนินการปฏิบัติใหเ้ป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดสรรบุคลากรและ

ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ซึ่งมขีั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอนต่อไปนี ้

   4.1 มอบหมายงานและความรับผดิชอบ (Assign Tasks and 

Responsibilities) 

   4.2 สร้างตารางการปฏิบัติงาน (Establish and Implementation 

Schedule) 

   4.3 ส่งเสริมและกระตุ้นการดำเนนิงาน (Support and Stimulate the 

Operations) 

  5. ประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตัดสินใจแก้ปัญหา 

โดยผู้บริหารจะทำการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมิน และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึน้ เพื่อทำ

การปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการและสถานการณ์ในขณะนั้น ตลอดจน

ทำการปรับปรุงใหก้ารดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยการประมวลผลจะ

ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอนต่อไปนี ้

   5.1 กำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการวัดความสำเร็จ (Establish and 

Standard for Measuring Success) 

   5.2 ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Monitoring Results) 

   5.3 แก้ไขผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง (Take Corrective Action) 

 สมาน อัศวภูมิ (2551, หนา้ 224) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจไว้ดังนี้ 

  1. การตระหนักถึงความต้องการจำเป็นในการตัดสินใจ หรอืกำหนด

วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ 
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  2. การระบุปัญหาที่ตอ้งตัดสินใจ 

  3. การกำหนดเกณฑ์ที่ตอ้งตัดสินใจ 

  4. การพัฒนาและกำหนดทางเลือก 

  5. การประเมินทางเลือก 

  6. การเลือกทางเลือก 

  7. การใช้ทางเลือกและการประเมินผล 

 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

 ทฤษฎีการตัดสินใจเป็นการนำแนวความคิดที่มเีหตุผลที่ผูบ้ริหารใชใ้นการเลือก

ทางเลือกที่ดทีี่สุด ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการตัดสินใจจำแนกตาม

วิธีการตัดสินใจ และทฤษฎีการตัดสินใจตามบุคคลที่ตัดสินใจ (มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, 2548, หน้า 263-264) ดังนี้  

  1. ทฤษฎีการตัดสินใจจำแนกตามวธิีการตัดสินใจ สามารถจำแนกทฤษฎี

การตัดสินใจ ตามวิธีการตัดสินใจออกเป็น 3 วิธี ดังนี ้ 

   1.1 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการคาดการณ์ มีการใชเ้ทคนิคการคาดการณ์

และการพยากรณ์ เข้ามาประกอบการตัดสินใจ เช่น การพยากรณ์โดยใช้แนวโน้ม เป็นต้น  

   1.2 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการพรรณนา เป็นการใชก้ระบวนการวิจัย

เป็นเครื่องมอืในการตัดสินใจ ดังนัน้ผูว้ิจัยจะต้องมกีารพิสูจน์และเห็นจริงจึงจะดำเนินการ

ตัดสินใจได้ บางครั้งเรียก การตัดสินใจแบบนีว้่า การตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์  

   1.3 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยกําหนดความ เป็นทฤษฎีที่คำนึงถึงว่า  

แนวทางการตัดสินใจควรจะเป็นหรอืน่าจะเป็นอย่างไรจงึจะสามารถบรรลุเป้าหมาย 

ที่ตอ้งการตัดสินใจได้  

  2. ทฤษฎีการตัดสินใจจำแนกตามบุคคลที่ตัดสนิใจ สามารถจำแนกทฤษฎี

การตัดสินใจ โดยการจำแนกตามบุคคลที่ตัดสนิใจได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  

   2.1 การตัดสินใจโดยคนเดียว เป็นการตดัสินใจโดยคน ๆ เดียวจะทำให้

เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ มักจะใช้ธุรกิจขนาดย่อมที่มี

ผูป้ระกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการ และเป็นผู้ที่ใกล้ชิดปัญหาและทราบข้อมูลได้ดีกว่า 

   2.2 การตัดสินใจโดยกลุ่ม เป็นการตัดสินใจที่ยึดทีมงาน และ

คณะกรรมการเป็นผู้ร่วม ตัดสินใจเป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เมื่อใด 

ก็ตามที่ตอ้งการความร่วมมือผู้บริหาร จึงควรให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้น 
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การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จึงจำเป็นสำหรับองค์การในอนาคต  

 ประเภทของการตัดสินใจ  

 การตัดสินใจเป็นกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ 

ทางเลือกที่ได้พิจารณาหรือประเมินอย่างดแีล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายขององค์การ ในขณะที่การตัดสินใจจะเป็นปัจจัยที่มคีวามสำคัญและเกี่ยวข้อง 

กับหนา้ที่การบริหารหรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเพื่อการ

วางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การประสานงาน และการควบคุม เป็นต้น 

ดังนัน้ผู้บริหารจงึตอ้งมบีทบาทและหนา้ที่ในการตัดสินใจ  

 ผูบ้ริหารที่ทำการตัดสินใจเลือกทางเลือกภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ นั้น  

อาจตอ้งทำการตัดสินใจในลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งขึน้อยู่กับข้อมูลข่าวสารที่จะเกิดขึน้ 

ทั้งในปัจจุบันและเหตุการณ์ในอนาคต สำหรับการแบ่งประเภทของการตัดสินใจจงึขึน้อยู่

กับข้อมูลที่มอียู่เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามผู้ตดัสินใจสามารถคาดคะเนสถานการณ์ทั้งหมด 

ที่จะเป็นไปได้ในอนาคตนั้น เป็นเพียงการระบุความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่อาจจะ

เกิดขึ้น ซึ่งผูต้ัดสินใจยังไม่ทราบถึงความแน่นอนของสถานการณ์จะเกิดขึ้นและสถานการณ์

ทั้งหมดนัน้ก็มีเพียงสถานการณ์เดียวเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นนอกนั้นอาจเป็นเพียงสถานการณ์ 

ที่มโีอกาสเป็นไปได้แต่ไม่ได้เกิดขึ้นจรงิก็ได้ จากความหมายข้างตน้ผูบ้ริหารแต่ละคนอาจ 

ให้ความหมายและความสำคัญของการตัดสินใจที่แตกต่างกันออกไปในรายละเอียด 

ของแต่ละสถานการณ์ในส่วนที่พิจารณาเหมอืนกัน ได้แก่  

  1. กระบวนการการตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจที่ตอ้งผ่านกระบวนการ

วิเคราะห์และพิจารณาถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากนั้นผูบ้ริหารจงึทำการตัดสินใจเลือกทางเลือก

ที่เหมาะสมและดีที่สุด สำหรับกระบวนการตัดสินใจประกอบด้วยขั้นตอนการแสวงหา

ข้อมูล การออกแบบการตัดสินใจ รวมทั้งการตัดสินใจเลือกทางเลือกเพื่อให้สามารถเลือก

ทางเลือกได้ดทีี่สุด ดังนัน้ในการวิเคราะห์และพิจารณาจะต้องมกีารเก็บรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศและผ่านกระบวนการตัดสินใจนั่นเอง 

  2. การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับทางเลือก การตัดสินใจเป็นความพยายาม 

ในการสร้างทางเลือกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ทางเลือกที่นอ้ยอาจปิดโอกาสความคิด

สร้างสรรค์หรอืทางเลือกที่ดีกว่าได้ ดังนัน้ผูบ้ริหารจึงมีความจำเป็นต้องมีการฝกึฝนในการ

สร้างทางเลือกที่หลากหลายและมีความสร้างสรรค์อีกด้วยการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับ

ทางเลือก ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ล่วงหนา้ 
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เป็นการตดัสินใจที่แตกต่างออกไปจากสถานการณ์ปกติ ที่ไม่ได้มีการกำหนดโครงสร้าง 

การตัดสินใจไว้ ดังนัน้ผูบ้ริหารจงึต้องค้นหาแนวทางการตัดสินใจ  

  3. การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับโครงสรา้งขององค์การ ผู้บริหารในแต่ละระดับ

จะมีบทบาทและหน้าที่ในการตัดสินใจที่แตกต่างกัน เช่น ผูบ้ริหารระดับสูงจะเกี่ยวข้องกับ

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ผูบ้ริหารระดับกลางจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารระดับปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการ

ดำเนนิงานให้สำเร็จตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ การตัดสินใจเกี่ยวกับ

โครงสรา้งขององค์การเป็นการตัดสินใจในงานประจำ โดยทั่วไปจะเป็นกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติ เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ ดังนัน้ ผูบ้ริหาร 

จงึตอ้งมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าในองค์การ  

  4. การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร การตัดสินใจจะมี

ผลกระทบต่อบุคคล กลุ่ม และทั้งองค์การ ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนจะมีความ

แตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมคีวามเข้าใจและมีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบุคคล  

กลุ่ม และองค์การที่ดี จงึจะทำให้การตัดสนิใจประสบความสำเร็จได้ สำหรับการตัดสินใจ 

ที่มลีักษณะสร้างสรรค์ที่เป็นการตัดสินใจที่เกิดจากความคิดรเิริ่มของผูบ้ังคับบัญชาเป็น

สำคัญและเป็นการตัดสินใจโดยคน ๆ เดียว ส่วนการตัดสินใจโดยกลุ่มเป็นการตัดสินใจที่มี

ความสลับซับซ้อนที่ไม่สามารถตัดสินใจโดยคน ๆ เดียวได้ จงึตอ้งอาศัยความร่วมมอืจาก

ทุกฝ่ายก็จำเป็นที่จะต้องมีการตัดสินใจโดยกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 องค์ประกอบของการตัดสินใจ  

 การตัดสินใจมีองค์ประกอบที่ตอ้งพิจารณามี 4 ประการคือ  

  1. ผูท้ำการตัดสินใจ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะการตัดสินใจ 

จะดีหรือไม่ขึ้นกับบุคคลผู้ตัดสินใจเป็นสำคัญ ดังนัน้ผูต้ัดสินใจจำเป็นต้องมขี้อมูล มีเหตุผล  

มีค่านิยมที่ถูกต้องสอดคล้องต่อการบรรลุเป้าหมายองค์การ แต่ในบางครั้งถ้าผูท้ำการ

ตัดสินใจขาดข้อมูลที่ถูกต้องขาดเหตุผลและมีค่านิยมที่สอดคล้องแลว้จะทำให้ผลของการ

ตัดสินใจไม่ดีพอได้ ผูท้ำการตัดสินใจบางเรื่องตอ้งมุ่งสู่การตัดสินใจเป็นกลุ่มบางเรื่องบาง

กรณีก็ตัดสินใจโดยคน ๆ เดียว ดังนัน้ผูบ้ริหารจงึต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้ถูกต้อง  

  2. ประเด็นปัญหาที่ตอ้งตัดสินใจ เป็นองค์ประกอบที่สองที่ต้องให้

ความสำคัญ ปัญหาที่ตอ้งตัดสินใจนั้นจำแนกได้หลายประการ เช่น จำแนกตามโรค
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โครงสรา้งและระบบงานบกพร่อง โรคพฤติกรรมบกพร่อง และโรคเทคโนโลยีและ

วิทยาการบกพร่อง เมื่อกำหนดปัญหาได้ชัดว่าเป็นปัญหาเรื่องอะไรก็สามารถหา 

แนวทางแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง  

  3. ทางเลือกต่าง ๆ ที่บรรลุเป้าหมายได้ เป็นองค์ประกอบที่สามที่ต้องคำนึง 

ผูบ้ริหารตอ้งพยายามที่จะค้นหาทางเลือกที่ดกีว่าอยู่เสมอและสร้างทางเลือกให้มากกว่า  

2 ทางเลือก ในปัจจุบันการบริหารองค์การมุ่งสู่การสร้างทางเลือกสู่การผลติสินค้าและ

บริการที่ถูกกว่า มีคุณภาพสูงกว่า มีความรวดเร็ว มีการบริการที่ประทับใจมากกว่า 

นอกจากนีค้วรจะสร้างทางเลือกเพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านผลติภัณฑ์ 

ซึ่งเป็นปัจจัยที่มคีวามสำคัญต่อองค์การอีกด้วย  

  4. สภาวการณ์ที่ทำการตัดสินใจ ในการตัดสินใจจำเป็นต้องคำนึงถึง

สภาวการณ์ที่ทำการตัดสินใจเป็นแบบใด ซึ่งม ี3 ประการ ได้แก่ สภาวการณ์ที่แน่นอน  

เป็นสภาวการณ์ที่ผู้ทำการตัดสินใจทราบทางเลือกต่าง ๆ และทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้น 

ของแต่ละทางเลือกอย่างดดี้วย การตัดสินใจดังกล่าวย่อมมโีอกาสถูกต้องมากที่สุด เช่น 

ตัดสินใจนำเงนิฝากธนาคารย่อมคำนวณดอกเบีย้ได้ชัดเจนในระยะสั้นและระยะยาว 

สภาวการณ์ที่เสี่ยงเป็นสภาวการณ์ที่ผูบ้ริหารตัดสินใจทราบทางเลือกต่าง ๆ และทราบ

โอกาสความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นผู้บริหารจะตัดสินใจเมื่อโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์

มากกว่าเสียประโยชน์ การตัดสินใจในสภาวการณ์เสี่ยงผู้ทำการตัดสินใจต้องเรียนรู้ทำ

ความเข้าใจ เรื่องทฤษฏีความน่าจะเป็นและแขนงการตัดสินใจ และสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน 

เป็นสภาวการณ์ที่ผู้ทำการตัดสินใจอาจทราบทางเลือกต่าง ๆ แต่ไม่ทราบผลที่อาจจะ

เกิดขึ้นในแต่ละทางเลือกโดยไม่สามารถคาดคะเนความน่าจะเป็นของแต่ละทางเลือก

ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าวผูท้ำการตัดสินใจจึงไม่ควรตัดสินใจใด ๆ ลงไปจนกว่าจะมี

ข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถอืมากกว่าที่มอียู่  

 หลักในการตัดสินใจ 

 การตัดสินใจเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างภาวะผูน้ำของหัวหน้าองค์การ 

นักบริการทุกวงการจะต้องเผชิญกับปัญหาการตัดสินใจทั้งสิน้ การตัดสินใจจึงตอ้งให้ 

ตรงจุดของปัญหาและใช้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด การตัดสินใจที่ดีควรยึดหลัก

ดังต่อไปนี ้(สมคิด บางโม,  2558, หน้า 167-168) 

  1. การตัดสินใจใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนร่วมมากที่สุด 
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  2. การตัดสินใจควรให้มลีักษณะเป็นไปในทางกระจายอำนาจบริหารให้ส่วน

งานต่าง ๆ 

  3. การตัดสินใจต้องให้สามารถปฏิบัติได้ และเป็นไปตามนโยบาย 

จุดมุ่งหมาย และระเบียบแบบแผนขององค์การ 

  4. ควรวางแผนการดำเนนิการไว้ล่วงหน้า เพราะการตัดสินใจมักเกี่ยวข้อง

กับบุคคลหลายฝ่าย หากมีแผนงานที่รัดกุมแล้วจะช่วยให้การปฏิบัติงานภายหลังจากการ

ตัดสินใจดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจจำแนกได้ 2 ดา้นที่สำคัญ คือ ประการแรก 

ปัญหาข้อขัดขอ้งต่าง ๆ ประการที่สอง การวินจิฉัยผิดพลาด 

  1. ปัญหาข้อขัดข้องในการจัดสินใจ มีสาเหตุมาจากหลายประการ ดังนี้ 

   - ขาดข้อมูลหรอืข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ 

   - ขาดความรู้ในเรื่องที่จะต้องตัดสินใจและไม่มีเวลาเพียงพอในการ

วินจิฉัย 

   - ความยากลำบากในการคาดหมายเหตุการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะ 

การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการใหญ่ ๆ ที่มรีะยะเวลายาวนาน 

   - พฤติกรรมการบริหารของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น ความเฉื่อยชา 

ขาดความละเอียดรอบคอบ การหวงอำนาจ เป็นต้น 

  2. ปัญหาการตัดสินใจผิดพลาด อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้ 

   - ในกรณีที่มกีารประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินใจ ที่ประชุมหันเหความ

สนใจจากหลักการไปโจมตีตัวบุคคลผู้เสนอข้อเท็จจริง การตัดสินใจอาจผดิพลาดได้ 

   - ต้องการเรียกร้องความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องโดยไม่คำนึงถึงหลักการ 

มักมีอยู่เสมอในกลุ่มนักการเมือง 

   - ความพยายามเร่งเร้าให้เกิดความกลัว ทำให้ขาดเหตุผลในการวินิจฉัย 

   - อ้างบารมีผู้ใหญ่ขึ้นบังหน้า 

   - ใช้ถ้อยคำกำกวม ทำใหเ้ข้าใจไขว้เขว 

   - ทึกทักเหมาเอาโดยสรุปว่าเป็นเช่นนัน้ เช่นนี ้เพราะเหตุนั้น เหตุนี ้โดย

ขาดข้อมูลสนันสนุนอย่างเพียงพอ 
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 ขณะเดียวกันทัศนคตกิ็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคล 

รวมทั้งการตัดสินใจของบุคคล ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติของบุคคล จะมีลักษณะ 4 

ประการ ดังนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550, หน้า 103) 

  1. ทัศนคตเิป็นความรูส้ึกนึกคิดที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทางการตลาดคือ 

ความคิดที่มตี่อผลติภัณฑ์หนึ่ง ๆ ตราผลิตภัณฑ์หน่ึง ๆ หรอืแมก้ระทั่งรูปแบบของการ

โฆษณา การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ยี่หอ้ใดยี่หอ้หนึ่ง เราไม่สามารถนำเอา

ทัศนคตติ่อยี่หอ้นั้นไปวัดว่าผูบ้ริโภคจะมีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ยี่หอ้อื่น ถึงแมว้่าจะเป็น

ผลติภัณฑ์ประเภทเดียวกัน 

  2. ทัศนคตเิป็นเรื่องของสิ่งที่สะสมอยู่ในความคิดของบุคคล ทัศนคติเป็น

ผลลัพธ์ของการรับรู้และประมวลสิ่งที่ได้รับข้อมูลมาและแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม

อันเป็นผลลัพธ์ของทัศนคติ 

  3. ทัศนคตจิะค่อนข้างคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงง่าย ๆ เนื่องจากเป็นการ 

หล่อหลอมความรูส้ึกขึ้นทีละนดิและมั่นคง เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่ไม่ได้ 

หมายความว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทัศนคตติ้องอาศัยเวลาและ

อาศัยเทคนิคการย้อนกลับการเกิดทัศนคติในการเปลี่ยนแปลง  

  4. ทัศนคตเิกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์หนึ่ง ๆ ดังนั้นการรับรู้ขอ้มูลเพิ่มหรอื

การปรับตัวของสถานการณ์อาจจะทำให้ทัศนคติเปลี่ยนไป ซึ่งนำมาเป็นแนวทางในการ

ปรับทัศนคตขิองผู้บริโภคที่มี่ต่อผลติภัณฑ์หรอืองค์การ เช่น บางคนอาจมทีัศนคติต่อ

รถยนต์ญี่ปุ่นว่าเป็นรถยนต์ที่มมีาตรฐานด้อยกว่ารถยนต์ยุโรป จึงนิยมใช้รถยนต์ยุโรป 

ต่อมาเมื่อมีการรับรู้ข้อมูลถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ รวมถึงราคา  

การบริการ และค่าใช้จ่ายประกอบอื่น ๆ จงึเปลี่ยนทัศนคติและยอมรับที่จะใช้รถยนต์ญี่ปุ่น 

เป็นต้น 

 ทัศนคตติ่อวัตถุเป้าหมายต่าง ๆ สามารถสร้างได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล สิ่งของ 

สถานที่ หรือสถานการณ์ เมื่อทัศนคตถิูกสร้างขึน้แลว้มีแนวโน้มที่จะมั่นคงหรอืจะ

เปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับปัจจัยที่มอีิทธิพล 

 การเกิดทัศนคตสิ่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมบุคคลใหน้ึกคิด 

และรู้สกึไปตามสภาพแวดล้อมดังกล่าว ดังจะสังเกตได้ว่าบุคคลที่มาจากพืน้เพเดียวกัน

มักจะมีทัศนคติที่ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันได้เสมอไปว่า การได้รับข้อมูลรูปแบบ
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เดียวกันจะก่อให้เกิดบุคคลที่มทีัศนคตทิี่เหมอืนกันทั้งหมดซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่มอีิทธิพลต่อ

การกำหนดทัศนคตขิองบุคคลสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประการ ดังนี้  

(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550, หนา้ 108-109) 

  1. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล มีทัศนคติพื้นฐานที่ทำให้

เป็นคนเข้าใจง่าย มีทัศนคติที่ด ีจะทำให้ยอมรับได้ง่าย ในทางตรงกันข้ามหากมีพื้นฐาน 

ที่ต่อตา้น มีทัศนคติในทางลบ ก็จะยอมรับได้ยาก 

  2. ประสบการณ์ในอดีต เป็นการให้ขอ้มูลและทดลองใชเ้พื่อให้เกิด

ประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับผลติภัณฑ์ ตอ้งทำการกระตุ้นต่อหลังจากที่เกิดทัศนคติ 

ให้ตัดสินใจซื้อ ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ใด ๆ อาจเกิดจากประสบการณ์ตรงจากการเคยใช้

หรอืทดลองใช้ผลติภัณฑ์ ประสบการณ์ของผู้บริโภคแต่ละรายที่มตี่อสินค้าหรอืบริการ 

  3. อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน ค่านิยมพื้นฐานของทัศนคติมักจะได้รับ

อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มอีิทธิพลต่อความคดิ โดยบุคคล

ต่าง ๆ ดังกล่าวจะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผูบ้ริโภค ทำให้สามารถสร้างทัศนคตไิด้ ใช้เป็นแหล่ง

อ้างองิในการสร้างทัศนคติได้ 

  4. เครื่องมอืทางการตลาด ไม่ว่าเป็นเป็นการตลาดทางตรง การใชจ้ดหมาย

ตรง โทรศัพท์ หรอือินเทอร์เน็ตในการให้ขอ้มูลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของผลติภัณฑ์หรอื

องค์การ เพื่อเข้าถึงและจูงใจผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มจนก่อให้เกิดทัศนคติได้ จากพืน้ฐานทาง

ความคิดและค่านิยมที่แตกต่างกัน เครื่องมอืและรูปแบบในการสร้างทัศนคติสำหรับกลุ่ม

ผูบ้ริโภคทีแตกต่างกันจงึต้องเลือกให้เหมาะสม  

  5. การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ สื่อมีความหลากหลายและเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น การเลือกใช้สื่อที่เข้าถึงได้มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถอืจะสร้าง

ทัศนคตทิี่มั่นคงได้ ความน่าเชื่อถือของแหล่งขอ้มูล รวมถึงขนาดของข้อมูลที่มากเพียงพอ

ในการตัดสินใจจะส่งผลต่อการเปิดรับของผู้บริโภค ตลอดจนการประมวลผลและสร้างเป็น

ทัศนคตขิึน้มาได้ 

  6. อทิธิพลทางสังคม กระแสสังคมส่งผลถึงความรูส้ึกนึกคิดในการเกิด

ความชอบหรอืไม่ชอบใด ๆ ได้ หากบุคคลถูกปลูกฝังจากวัฒนธรรมเดียวกันและอยู่ใน

สังคมเดียวกันมักจะมีทัศนคติที่คล้ายคลึงกันแต่ถ้าหากบุคคลใดมีทัศนคติที่ต่อตา้นกระแส

สังคมก็จะเป็นทัศนคติที่เข้มแข็งและยากต่อการเปลี่ยนแปลงไปเลยซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ

บุคคลดังกล่าวข้างต้น 
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 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้ง 

 ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการเลือกตั้งหรือการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมอืง  

ของประชาชนและมีผลต่อประสิทธิภาพต่อการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมอืง เช่น 

  1.  ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ ภูมหิลังของบุคคล เช่น เพศ ระดับการศกึษา 

อายุ รายได้ เป็นต้น ซึ่ง Milbrath และ Goel (1977, pp. 121-125 อ้างถึงใน วิทูรย์ ภูนุช, 

2548) ได้ทำการวิจัยและสรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องการมสี่วนร่วมทางการเมอืงว่า คน

ที่มสีถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมสูง มักจะเป็นผู้สนใจและอยากเข้ามีส่วนร่วม

ทางการเมอืงมากคนที่มีสถานภาพต่ำ คนที่มคีวามรูเ้กี่ยวกับเรื่องการเมอืงมากมีความ

เข้าใจในทางการเมอืงสูง ย่อมมสี่วนร่วมทางการเมอืงมาก และเพศชายก็มีแนวโน้มที่จะเข้า

มีส่วนร่วมทางการเมอืงมากกว่าเพศหญิง 

  2.  สิ่งแวดล้อมทางการเมอืง (Political Environment) ซึ่งพิจารณาจาก 

   2.1 สถาบันทางการเมอืงที่มีความชอบธรรม ถือว่าเป็นความจำเป็นอย่าง

ยิ่งสำหรับการปกครองคือ จะต้องมกีารจัดระเบียบปฏิบัติ การกระทำ การตัดสินใจ

นโยบาย เจ้าหน้าที่ และผูน้ำของรัฐบาลใหไ้ด้รับการยอมรับจากประชาชน ซึ่งสถาบัน 

ทางการเมอืงนี้จะต้องมกีารพัฒนาอยู่เสมอนับว่าเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่จะทำให้

ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมอืง 

   2.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยความมั่งคั่ง และการพัฒนา

อุตสาหกรรมการเปลี่ยนจากชนบทเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงในระดับการศกึษา 

ของประชาชน 

   2.3 สภาพการเลือกตั้ง ได้แก่ การกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทางการเมอืง 

เช่น การกำหนดคุณสมบัติของผู้เลือกตั้ง อายุ การศกึษา เป็นต้น สิ่งเหล่านีเ้ป็นการจำกัด

การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน และยังรวมถึงการบริหารงานเลือกตั้ง ที่จะ

ดึงดูดใจให้กับประชาชนมาเลือกตั้งหรอืไม่ เช่น การกำหนดหน่วยเลือกตังว่าอำนวยความ

สะดวกแก่ประชาชนหรือไม่การประชาสัมพันธ์ที่ช้ีให้ประชาชน เห็นคุณค่าของการเลือกตั้ง 

การอำนวยความสะดวกของเจา้หน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

  3. อิทธิพลของวัฒนธรรม ประชาชนจะได้รับการถ่ายทอดแบบแผนทาง

วัฒนธรรมมาเป็นเวลานานเกี่ยวกับการปฏิบัติ คุณค่าความเชื่อได้หล่อหลอมบุคคลในชาติ

ให้มพีฤติกรรมที่แสดงออกทางการเมอืง เช่น การปรับตัวของชาติใหม้ีความสอดคล้อง 

กับระบบการเมอืงหรือไม่ 
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  4. อิทธิพลของกลุ่ม มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของคนในสังคม 

เนื่องจากจะต้องมคีวามสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกันภายในกลุ่มซึ่งได้มกีารถ่ายทอดค่านยิม

ความเช่ือและทัศนคติที่คล้ายคลึงกันใหแ้ก่สมาชิกภายในกลุ่ม 

  5. อิทธิพลของสื่อมวลชน มีบทบาทในการกำหนดข่าวสารความเคลื่อนไหว 

และค่านิยมต่าง ๆ ทางการเมอืง ช่วยใหม้ีการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การปรับวิถีชีวติค่านิยม

เพื่อการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย ถือเป็นตัวจักรสำคัญในการให้ความรู้ ความคิด 

ประสบการณ์ ค่านิยม ข้อเท็จจริงทัศนคติ แบบแผนในการดำรงชีวติแก่ประชาชน 

   ดังนัน้ สิ่งแวดล้อมทางการเมอืง จึงมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมของประชาชน

ในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมอืง และเป็นตัวกำหนดแบบแผน และพฤติกรรมทางเมือง

ของประชาชนสังคมจากปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมอืงที่กล่าวข้างตน้

แล้วนี้สามารถ 

   นอกจากนี ้ค่านิยมของคนในสังคม ก็มีความสำคัญต่อการเข้ามีส่วนร่วม

ทางการเมอืงต่างกันด้วย ซึ่งอาจมีผลมาจากบทบาทของสื่อมวลชนที่จะกระตุ้นประชาชน

ให้เกิดความรู้สกึร่วมด้วย 

  6. อุดมการณ์ทางการเมอืง (Political Ideology) มีนักวิชาการให้ความหมาย

เอาไว้แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 

   สมเกียรต ิวันทะนะ (2544, หนา้ ก-ข) กล่าวว่า อุดมการณ์ทางการเมอืง 

(Political Ideology) จัดเป็นความคิดทางการเมอืงชนิดหนึ่ง แต่เป็นความคิดทางการเมืองที่

มีระบบระเบียบชัดเจน ซึ่งเรียกร้องให้ผู้เช่ือถอืศรัทธาได้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่า

จะเป็นการสนับสนุนหรอืต่อต้านระบบคิดนั้น ๆ กล่าวได้ว่า อุดมการณ์ทางการเมืองเป็น

ระบบคิดที่มุ่งหวังผลในทางปฏิบัติคำว่าอุดมการณ์ทางการเมอืงถูกใช้เป็นครั้งแรกโดยนัก

คิดชาวฝร่ังเศสชื่อ Antoine de Tracy (1754 –1836) (พ.ศ. 2297-2397) ในช่วงปี 1796-

1798 (พ.ศ. 2339-2341) ซึ่งอุดมการณ์ตามความหมายของ De Tracy เกิดจากคำ 2 คำ

ของภาษากรีก หรอืคำว่า “Edeos” และคำว่า “Logos” มารวมกันเพื่อให้หมายถึง ศาสตร์

ที่ว่าด้วยความคิดของมนุษย์ โดยศาสตร์ดังกล่าวเป็นสาขาหนึ่งของวิชาสัตววิทยา 

(Zoology) ที ่De Tracy เชื่อว่าเป็นวิชาที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้ในเชงิประจักษ์ และเพื่อให้

เข้าใจความหมายอุดมการณ์ทางการเมืองง่ายขึ้น สมเกียรติ วันทะนะ ได้ให้ความหมายของ

คำว่า อุดมการณ์ทางการเมือง โดยอ้างอิงความคิดของ เซลิเกอร์และเฮย์วุด (Seliger and 

HeyWood) ซึ่งได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า อุดมการณ์ทางการเมอืง คือ ระบบคิดที่อธิบายถึง
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การดำรงอยู่ของสังคมการเมอืงปัจจุบัน สังคมการเมอืงที่พึงปรารถนาและวิธีการในการ

ปฏิบัติเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสังคมการเมอืงอันพึงปรารถนา 

   ชัยอนันต์ สมุทวาณิช (2543, หน้า 13-14) กล่าวถึงอุดมการณ์ 

ทางการเมอืงว่า หมายถึง ลัทธิทางการเมอืงที่อธิบายถึงความเป็นมาของระบบสังคมมนุษย์

ในอดีต สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันและแนวโน้มของอนาคต วางแนวทางการประพฤติ

ปฏิบัติสำหรับสมาชิกในปัจจุบันและสำหรับการบรรลุถึงความมุ่งหวังของอนาคต พร้อมทั้ง

ให้ความหมายแก่ชีวติ แก่ความประพฤติและความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อมและ

ระบบสังคมทั้งมวล 

  นอกจากนี ้ชัยอนันต์ สมุทวณิช ยังได้อธิบายถึงอุดมการณ์ทางการเมอืงว่า

อาจแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ อุดมการณ์ที่เคร่งครัดยึดมั่นในอุดมการณ์

นั้นว่าเป็นปรมัติธรรมมใีครตั้งข้อสงสัยไม่ได้ เช่น อุดมการณ์คอมมวินิสต์ อีกประเภทหนึ่ง

คือ อุดมการณ์ที่มขีอบเขตกว้างขวางไม่ยึดมั่นในหลักเกณฑ์ใดโดยเฉพาะว่าเป็นปรมัติ

ธรรม แต่สามารถตั้งข้อสงสัยท้าทายอุดมการณ์นั้นได้ เช่น อุดมการณ์เสรีนิยม นอกจากนี้ 

ชัยอนันต์ยังได้จัดแบ่งประเภทของอุดมการณ์ทางการเมอืงเป็นประเภทย่อย ๆ ออกไป

ดังต่อไปนี ้

   1. ระบบปรมาญาสิทธิราชย์ เช่น สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Monarchy) 

และเทวาธิปไตย(Theocracy) เป็นต้น 

   2. รัฐธรรมนูญนยิม (Constitutionalism) เช่น ระบบรัฐสภานิยม 

(Parliamentarianism) 

   3. ปัจเจกชนนิยม (Individualism) เช่น เสรีนิยม ( Liberalism) และทุน

นิยม (Capitalism) 

   4. สังคมนิยม (Socialism) เช่น ทุนนิยมโดยรัฐ (State Capitalism) และรัฐ

สวัสดิการ(Welfare State) 

   5. ชาตินยิม (Nationalism) เช่น จักรวรรดินิยม (Imperialism) ชาติพันธุ์

นิยม (Racism) และสากลนิยม (Universalism) 

   6. ลัทธินิยมผู้นำ (Elitism) ซึ่งเชื่อในความสามารถเฉพาะหรอืภูมปิัญญา

ของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น อภชินาธิปไตย (Aristocracy) และลัทธินิยมการจัดการ 

(Managerrialism) เป็นต้น 
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  แมว้่าจะมีการแยกอุดมการณ์ทางการเมืองไว้หลายลักษณะดังกล่าวแล้วก็

ตามแต่อุดมการณ์ทางการเมอืงที่ได้รับความสนใจจากนักรัฐศาสตร์อย่างกว้างขวางก็มี

เพียง อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ อุดมการณ์ฟาสซิสต์ อุดมการณ์สังคมนยิม และอุดมการณ์

ประชาธิปไตย เท่านั้น  (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2543 , หน้า 22-25) 

  สนธิ เตชานันท์ (2543, หน้า 142-143) กล่าวถึงอุดมการณ์ทางการเมอืงว่า 

หมายถึง ความคิดที่มลีักษณะชัดเจน (Articulate) ประติดประต่อกัน (Coherent) และเป็น

ระบบ Systematic) อุดมการณ์ทางการเมอืงเป็นระบบความคิดที่สัมพันธ์กับการกระทำ  

ในแง่นี้อุดมการณ์คือ ความคิดชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรอืการปกป้อง

โครงสรา้งทางการเมอืงที่ดำรงอยู่รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ทุก ๆ อุดมการณ์ 

จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของการกระจายอำนาจทางการเมอืง และมีลักษณะเป็น 

ข้อถกเถียงเชิงบรรทัดฐานที่สนับสนุนโครงการปฏิรูป หรอืต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 

เพราะฉะนั้นอุดมการณ์จึงมิใช่เป็นเพียงปรัชญาการเมอืง อุดมการณ์ทางการเมอืง 

จะเรียกร้องให้มีการกระทำซึ่งมิใช่เป็นเพียงการสังเกตการณ์หรือการวิเคราะห์เท่านั้น 

อุดมการณ์ทางการเมอืงมักจะเชื่อมโยงคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในสังคมเป็นพิเศษ ซึ่งผู้ยึดมั่น 

ในอุดมการณ์ดังกล่าวชอบอ้างว่าอุดมการณ์ของตนมีความสอดคล้องและตรงกับ

ผลประโยชน์ของประชาชนอยู่ในระบบการเมอืงนั้น ๆ มากกว่าอุดมการณ์อื่น ๆ 

   จากความหมายของอุดมการณ์ทางการเมอืงที่ได้ใหไ้ว้ โดยนักรัฐศาสตร์

ที่กล่าวมาข้างตน้นั้น กล่าวได้ว่าอุดมการณ์ทางการเมอืง (Political Ideologies) คือ 

ความคิดทางการเมอืงชนิดหนึ่งแต่เป็นความคิดทางการเมอืงที่มรีะบบระเบียบชัดเจน

พอสมควร และเรียกร้องให้ผูเ้ชื่อถือศรัทธาได้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการ

สนับสนุนหรอืต่อต้านระบบคิดนั้น ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งอุดมการณ์ทางการเมือง เป็นระบบ

คิดที่อธิบายถึงการดำรงอยู่ของสังคมการเมอืงปัจจุบัน สังคมการเมืองที่พึงปรารถนา และ

วิธีการในการปฏิบัติเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสังคมการเมอืงอันพึงปรารถนานั้น 

  4. ความรูท้างการเมอืง จากการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้

ทางการเมอืง เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษา นักรัฐศาสตร์ในยุคพฤติกรรมศาสตร์  กล่าวว่า 

ประเทศกำลังพัฒนาแต่ละประเทศมักจะมีลักษณะเป็น 2 ประเภท ในเวลาเดียวกันคือ  

เป็นชุมชนของประชาชนธรรมดา ซึ่งไม่ค่อยรู้ ไม่ค่อยเข้าใจความเป็นไปของบ้านเมือง  

และเป็นชุมชนของปัญญาชน ซึ่งมีความรู ้ความเข้าใจ ความเป็นไปของบ้านเมืองเป็นอย่าง

ดี ซึ่งทั้งสองสภาพนีก้่อใหเ้กิดปัญหาสำคัญของประเทศเพราะฉะนั้น การกำหนดแนวทาง
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หรอืวิธีการที่จะผนึกสองกลุ่มนี้ให้รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างราบรื่นจงึต้อง

ปลูกฝังให้มคีวามรูท้างการเมอืงที่ดี เพราะ ความรูท้างการเมอืงเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต ทำให้

ชีวติดีขึ้น แต่จะต้องเป็นความรูท้ี่ถูกต้องและหมายรวมถึงการอบรมปลูกฝังความเป็น

ราษฎรที่ดีตอ้งมอบเจตจำนงของตนเองให้อยู่ภายใต้เจตจำนงของประชาคม สติปัญญา

และการศกึษาเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยใหเ้ข้าใจในข้อนี้ได้ในอนาคตการกระทำเช่นนี้จะให้

คุณประโยชน์แก่บุคคลและประเทศชาติ โครงการศกึษาที่ถูกต้องจะสอนให้รักประเทศชาติ 

แต่ประชาชนไม่อาจรักประเทศชาติของตนได้ เว้นเสียแต่ว่าจะมีความมั่นคงสำหรับคน

ทั้งหมด และรัฐจะต้องรับผิดชอบในการศึกษาของประชาชน เพราะไม่มีอะไรทำได้ถ้าหาก

ขาดองค์ประกอบของราษฎรที่รับผดิชอบและรู้ดรีู้ช่ัว (Jean-Jacques Roussea, 1712-

1778) ซึ่งความรูท้างการเมืองกับพลเมอืงมสี่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่สามารถแยกจากกัน

ได้อย่างเด็ดขาด  

   สาระสำคัญของนยิาม คำว่า การเมอืง เป็นไปในทำนองเดียวกันกล่าวคือ 

เป็นเรื่องของการใชอ้ำนาจแบบสองทางระหว่างฝ่ายที่เป็นผู้ปกครอง(Rules) และฝ่ายถูก

ปกครอง (Ruled) ซึ่งสรา้งความสับสน เพราะความหมายของการเมอืงนัน้มคีวาม

หลากหลาย  เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเจตนารมณ์และปรากฏการณ์ทางการเมือง 

ประชาชนทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อระบอบการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย นักรัฐศาสตร์ ให้นิยามคำว่า การเมือง  ซึ่งสามารถพิจารณา ดังนี้ 

   มนุษย์ตามธรรมชาติเป็นสัตว์การเมอืงตอ้งอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

หรอืชุมชนมเีป้าหมายร่วมกัน  ดังนั้นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์จงึมใิช่มีชีวติอยู่ไปเพียงวัน ๆ

เท่านั้น หากแต่เป็นการอยู่ร่วมกันเพื่อทำให้ชุมชนหรอืสังคมมคีวามสงบสุข(Aristotle)  

เพราะฉะนั้นการเมอืงจะสอดแทรกอยู่ในชีวติประจำวัน การเมอืงอยู่ทุกหนทุกแห่งแม้จะ

หลีกหนกีารเมือง การเมอืงก็ยังเข้ามาเกี่ยวข้องได้จากแนวคิดของประชาธิปไตย ที่ว่า 

รัฐบาลเป็นของประชาชน ฉะนัน้คำกล่าวที่ว่า “ถ้าท่านไม่เล่นการเมอืง การเมอืงจะเล่น

ท่าน” หรอื “ถ้าท่านไม่ยุ่งกับการเมอืง การเมอืงจะยุ่งกับท่าน” ดังนั้นนักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนควรจะเอาใจใส่การดำเนินงานของรัฐบาลซึ่งตนเองเป็นเจ้าของ เพื่อ

ประโยชน์อันเป็นพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมทางการเมอืงการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตย ปัจจุบันได้มีการสนับสนุนใหป้ระชาชนในประเทศเอาใจใส่ในกิจการ

บ้านเมือง ซึ่งมีระดับและขอบเขตแห่งการเกี่ยวข้องทางการเมอืงโดยเรียงจากขอบเขตน้อย

ที่สุดไปจนถึงมากที่สุดดังนี้  (บรรพต วรีะสัย และสุขุม นวลสกุล, ม.ป.ป., หนา้ 394-397) 
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   1.  รับฟังข่าวสารบ้านเมือง 

   2.  ออกเสียงลงคะแนน 

   3.  ชักชวนสนทนาเรื่องการเมือง 

   4.  ชักชวนให้ผูอ้ื่นออกเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง 

   5.  ช่วยโฆษณาให้พรรคหรือผูส้มัคร ดว้ยการตดิป้ายสนับสนุนตามรถยนต์

ส่วนตัวหรอืประกาศให้ผูอ้ื่นทราบ 

  6.  ติดต่อแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือนักการเมอืง 

  7.  สนับสนุนด้านการเงินต่อพรรคการเมอืงหรอืผูส้มัคร 

  8.  ติดตามการหาเสียงของพรรคการเมอืง 

  9.  ช่วยหาเสียง 

  10.  เป็นสมาชิกที่ทำงานให้พรรคเป็นประจำ 

  11.  เข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนของพรรค 

  12.  ช่วยหาเงินเข้าพรรค 

  13.  สมัครเข้าแข่งขันรับเลือกตั้ง 

  14.  เป็นเจ้าหน้าที่ของพรรค หรอืได้รับการเลือกตั้ง 

 ปัจจุบันเรื่องการเมอืงภาคพลเมืองได้รับความสนใจอย่างมาก ทั้งนีเ้พราะมี

ปรากฏการณ์ การรวมตัวกันของภาคพลเมอืงในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายรวมไปถึง

ตรวจสอบการทำงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น ประกอบกับกระแสของการเมอืงภาคตัวแทนไม่

สามารถตอบสนองกับความตอ้งการที่หลากหลายได้ แมแ้นวคิดเรื่องพลเมือง เรื่องสทิธิ

เสรีภาพ ตามระบอบประชาธิปไตย จะสอดคล้องกันแต่เสรีภาพจำเป็นต้องมคีวามเข้าใจ 

ให้ถูกต้องชัดเจน ทั้งนี้เพราะหากปราศจากซึ่งความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องรากฐาน

ประชาธิปไตยว่าไม่ได้มีเพียงแค่เสรีภาพเท่านั้นแต่ยังมอีงค์ประกอบอื่น ๆ ที่จะทำให้

ประชาธิปไตยมั่นคงแข็งแรง พลเมืองที่ดยี่อมเกิดขึ้นไม่ได้ การเมอืงภาคพลเมอืงจงึมี

ความหมายที่แตกต่างกันตามเป้าหมาย เช่น 

   1. การเมอืงภาคปริมณฑลสาธารณะ (Public sphere) ที่มุ่งสร้างพืน้ที่เวที 

กลไกส่วนกลางที่ไม่ใช่รัฐสภาที่จะแสดงความคิดเห็น สร้างประเด็นต่าง ๆ ขยายสิทธิ

อำนาจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตนเองและส่วนรวม  

   2. การเมอืงภาคประชาสังคม (Civil Society) เน้นการมีส่วนร่วมที่แข็งขัน 

ของบุคคลองค์การต่าง ๆ ในสังคมที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อได้ข้อตกลงในประเด็นปัญหา 
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ต่าง ๆ หรอืผลักดันบางประเด็นใหเ้ป็นนโยบายของรัฐ   

  3.การเมอืงภาคประชาชน (People’s politics) หรอืขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement) ที่มุ่งเคลื่อนไหวสร้างจติสำนึกในประเด็น   

ผลประโยชน์ร่วมของมนุษยชาติ ได้แก่สภาพแวดล้อมโลก สภาพทุนโลก การคัดต้านโลกา 

ภวิัตน์ ฯลฯ เพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะโดยตรงโดยไม่ผ่านทางตัวแทนของพรรค

การเมอืง หรอืหน่วยราชการ เป็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางการเมอืง เช่น รเิริ่มออก

กฎหมาย การลงประชามติ และการถอดถอน (นิธิ เอียวศรวีงศ์, 2556) ไม่ว่าจะเป็น

การเมอืงภาคพลเมอืงในรูปแบบใด องค์ประกอบสำคัญคือ พลเมอืงที่กระตอืรอืร้น (Active 

citizen) มุ่งปกป้องคุ้มครองสิทธิและมุ่งประโยชน์สาธารณะ (Common good) เป็นพลัง

สำคัญ    

  พลเมือง (Citizen) คือ สมาชิกของรัฐและชุมชน มีสทิธิและความรับผดิชอบตาม

กำหนดในกฎหมาย เช่น การเคารพกฎหมาย การออกเสียงเลือกตั้ง การชำระภาษี และ

การเป็นทหารและพลเมอืงต้องมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ (Public life) ที่มุ่งให้ชีวติ

ส่วนรวมดีขึ้น มีการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ต่อสภาพ

ส่วนรวมและการเมือง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทางการเมอืงและชีวติสาธารณะ 

ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตัง้แต่ การออกเสียงเลือกตั้ง การวิพากษ์วิจารณ์ การกำหนดนโยบาย

หรอืกฎหมาย การเคลื่อนไหวทางการเมอืง การยืนหยัดทางการเมอืงในประเด็นต่าง ๆ 

หรอืการแสดงพลังผลักดันทิศทางการเมือง สร้างแรงบันดาลใจของพลเมอืงกับการมสี่วน

ร่วมในกิจการสาธารณะ และมุ่งม่ันควบคุมความไม่แน่นอนในอนาคต เพื่อแก้ปัญหาทำให้ 

ดีขึ้นเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นพลังอำนาจทางการเมอืงภาคพลเมอืง คือ  

  1. อำนาจโดยความรู ้หมายถึง ความรู้และเข้าใจเรื่องการเมอืงการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ โครงสร้างรัฐ อำนาจของรัฐ องค์กรและสถาบันที่

เกี่ยวข้อง สิทธิเสรีภาพ ช่องทางการใช้อำนาจของตน หน้าที่ของตน ท้องถิ่น ชุมชน และ 

สังคมโลก เป็นต้น    

  2. อำนาจในการปฏิบัติ หมายถึง การมีทักษะทางการเมอืงที่มใิช่เพียงการ

เลือกตั้งแต่ รวมถึงทักษะการรวมกลุ่มการแสดงความคิดเห็นและการอภปิรายอย่างมี

เหตุผล การมสี่วนร่วมการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองและใคร่ครวญ (Deliberative) และการ

ค้นหาและการใชข้้อมูลข้อเท็จจริงและการเคลื่อนไหวทางการเมอืง เป็นต้น             
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      3. อำนาจของความคิดและทัศนคตขิองพลเมือง หมายถึง การมทีัศนคติและ

แนวโน้มของความคิดตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งจะแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นไปตามวิถี

ประชาธิปไตย เช่น การยอมรับว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ การแสดงความคิดเห็น 

การเคารพสิทธิของผูอ้ื่น การเคารพ ความแตกต่างและความเห็นต่างของบุคคล มีความ

รับผิดชอบในหน้าที่พลเมืองของตนเป็นต้น    

 สรุป จากการที่ผูว้ิจัยได้ทำการศกึษาแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การตัดสินใจลงคะแนนเลอืกตั้ง หมายถึง การไปใช้สทิธิของตนใน

การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม โดยการตัดสินใจดังกล่าว มี 5 ด้าน ประกอบด้วย 

1) คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร หมายถึง ลักษณะประจำตัวซึ่งผูส้มัครรับเลือกตั้งต้องมี

ก่อนที่จะได้มาซึ่งสิทธิหรือตำแหน่ง 2) นโยบายของผูส้มัคร หมายถึง หลักและวิธีปฏิบัติซึ่ง

ถือเป็นแนวดำเนินการของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3) ความสัมพันธ์ส่วนตัว หมายถึง 

ความคุ้นเคยความสนิทสนม การให้ความช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ระหว่างผูม้ีสทิธิเลือกตั้ง 

และผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง 4) ความเข้ากันได้ของอุดมการณ์ทางการเมอืง หมายถึง  

ความเข้ากันได้ระหว่างผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง และผูล้งรับสมัครเลือกตั้ง เกี่ยวกับความคิดทาง

การเมอืงชนิดหนึ่งแต่เป็นความคิดทางการเมอืงที่มรีะบบระเบียบชัดเจนพอสมควร และ

เรียกร้องให้ผู้เช่ือถือศรัทธาได้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนหรือ

ต่อต้านระบบคิดนั้น ๆ 5) วิธีการรณรงค์หาเสียง หมายถึง วิธีที่ผู้สมัครใชใ้นการหาเสียง 

เช่น การติดแผ่นป้าย การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ การออกเสียงตามบ้าน  

เป็นต้น 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมทางการเมือง 

 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

 การมสี่วนร่วมของประชาชน เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับงานพัฒนาองค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ โดยอาจส่งผลใหง้านที่ทำสำเร็จหรอืล้มเหลวต่อ

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ก็ได้ นอกจากนีแ้ล้วยังมีนักวิชาการได้ให้แนวคิดและใหค้วามหมาย

เกี่ยวกับการมสี่วนร่วมไว้มากมายดังต่อไปนี้ 
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  จักรพงษ์ สงวนชม (2549, หนา้ 24) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า 

หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผดิชอบกับการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน 

  สุเมธ พุทธนันท์เมธา (2549, หนา้ 12) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม

ว่า หมายถึง การดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาที่เปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด มาร่วมทำในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อคอยใหค้ำเสนอแนะ

ความคิดใหเ้ป็นจุดเชื่อมโยง อันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและชุมชน 

ทั้งนีทุ้กฝ่ายต้องสื่อสารแบบเปิดระดมความคดิเพราะชุมชนย่อมมีทรัพย์อันทรงคุณค่าแอบ

แฝงอยู่ ถ้าครูหรอืผูบ้ริหารใช้โอกาสใหเ้ป็นประโยชน์แล้วสิ่งที่ตามมามากมาย เช่น การเกิด

ความสามัคคี ประสิทธิภาพงานและเป็นการสร้างสรรค์ในการปกครองแบบประชาธิปไตย

ให้เกิดขึ้นในชุมชน 

  อรทัย ก๊กผล (2552, หน้า 17-18) ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน หมายถึง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้าไปร่วม 

ในการกำหนดกฎเกณฑ์นโยบายกระบวนการบริหารและการตัดสินใจของท้องถิ่น เพื่อ

ผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมอย่างแท้จรงิทั้งนีต้้องอยู่บนพืน้ฐานของการที่ประชาชน

จะต้องมอีิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระทำและมีความเต็มใจที่จะเข้า

ร่วมกิจกรรมนัน้ ๆ โดยหลักการมสี่วนร่วมของประชาชนจะต้องมลีักษณะการเข้าร่วมอย่าง

ครบวงจรต้ังแต่ตน้จนสิ้นสุด ไม่ใช่การจัดเวทีการมีส่วนร่วมเพียงครั้งเดียวตัวอย่างเช่น  

ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้าร่วมตัง้แต่ตน้จนจบ 

  วิชัย ภู่โยธิน (2554, หน้า 108) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 

หมายถึง สิทธิของประชาชนที่จะเข้ามาทีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบในเรื่อง

ต่าง ๆ ที่มผีลกระทบกับตัวประชาชน 

  อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี กิติโยดม (2555, หนา้ 15–26) รายงานไว้ว่าการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การที่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

อย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเริ่มต้ังแต่การร่วมคิด 

ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินงาน ร่วมตดิตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ นอกจากนี้

การมสี่วนร่วมยังหมายถึง กระบวนการสื่อสารสองทางที่มเีป้าหมายเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ

ที่ดขีึน้และได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเป้าหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมก็คือ 
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การให้ขอ้มูลต่อสาธารณชนและให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการหรอืนโยบาย

รัฐและมีส่วนร่วมแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่ดทีี่สุดสำหรับทุกคน โดยเงื่อนไขสำคัญของการ

มีส่วนร่วมตอ้งเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเข้าร่วม เพราะจะทำให้เกิด

ความรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งอยู่บน

พืน้ฐานของความเสมอภาค ประชาชน มีสทิธิเท่าเทียมกับผูเ้ข้าร่วมคนอื่น ๆ และมีขีด

ความสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ 

  จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง คือ การที่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการสมัครใจเข้า

ร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของชุมชนตั้งแต่การค้นหาปัญหา การตัดสินใจ

วางแผนในกิจกรรม การร่วมดำเนินการตามแผน การได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมจาก

กิจกรรมและการประเมินผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจากบทเรียนรู้ร่วมกันของกิจกรรม

การพัฒนานั้น ๆ 

 รูปแบบและขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

 การที่องค์กรจะสามารถดำเนินงานได้อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น บุคคลและสมาชิก

จะมีรูปแบบการมีส่วนร่วมดังที่นักวิชาการได้อธิบายรูปแบบการมสี่วนร่วมไว้ดังนี้ 

  อรพินท์ สพโชคชัย (2550, หนา้ 1) ได้นำเสนอแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม

ของประชาชนที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งหากขาด

ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปจะทำให้การมสี่วนร่วมของประชาชนที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน

ที่ยั่งยืนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์โดยทั้ง 5 ขั้นตอนนัน้ ได้แก่ 

   1. การมสี่วนร่วมในการรับรู้ สามารถใหค้วามคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

   2. การมสี่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพื่อตัดสินใจ 

   3. การมสี่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 

   4. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานติดตามตรวจสอบ 

   5. การมสี่วนร่วมรบัประโยชน์และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ 

  John M Cohen and Norman T. Uphoff Cohen and Uphoff (1980,  

pp. 219-222) อ้างถึงใน ถวิลวดี บุรีกุล, 2551, หนา้ 5-8) ได้จำแนกการมสี่วนร่วม

ออกเป็น 4 ระดับ คือ  

  1. การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ซึ่งเป็นการตัดสินใจ 

ในการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 
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   1.1 การเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาความตอ้งการของท้องถิ่น 

   1.2 การร่วมคิด และกำหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อแก้ไขและลดปัญหา

ของท้องถิ่น 

   1.3 การร่วมวางแผนนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 

   1.4 การร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มจีำกัดให้เกิดประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 

  2. การมสี่วนร่วมในการดำเนินการ (Implementation) เป็นการเข้าร่วมโดย

การสนับสนุนทางดา้นทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร และการเข้าร่วมในการร่วมแรง

ร่วมใจ 

   2.1 การร่วมมือปรับปรุงระบบการบริหารงาน เพื่อดำเนินการในกิจกรรม

โครงการของท้องถิ่น 

   2.2 การมสีนับสนุนทรัพยากรส่วนตัว เพื่อดำเนินการในกิจกรรม

โครงการของท้องถิ่น 

   2.3 การร่วมปฏิบัตินโยบาย แผนงาน โครงการ หรอืกิจกรรมใหบ้รรลุ

เป้าหมาย 

   2.4 การประสานขอความร่วมมอืระหว่างประชาชน กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

  3. การมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) โดยอาจจะเป็น

ผลประโยชน์ทางวัตถุ ทางสังคม หรือโดยส่วนตัว 

   3.1 แผนงานหรอืโครงการที่ตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่นในรูป

วัตถุสิ่งของ 

   3.2 แผนงานหรอืโครงการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

ในลักษณะของส่วนร่วม 

   3.3 แผนงานหรอืโครงการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

ในลักษณะส่วนบุคคล 

  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเป็นการควบคุมและ

ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมสี่วนร่วมต่อไป 

   4.1 การแต่งตั้งประชาชนเข้าเป็นกรรมการประเมินประสิทธิผลแผนงาน

หรอืโครงการ 
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   4.2 การควบคุม การตรวจสอบโดยประชาชน 

  จนิตวีร ์เกษมศุข (2554) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ดำเนินอยู่

โดยทั่วไปสามารถสรุปได้เป็น 4 รูปแบบ คือ  

   1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) 

   2. การปรึกษาหารอื (Public Consultation) 

   3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) 

    3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) 

    3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) 

    3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) 

   4. การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 

  Sherry R. Arnstein (1969) กล่าวถึงการมสี่วนร่วมของประชาชนว่า ถือเป็น

อำนาจประเภทหนึ่งของประชาชนและเป็นกระบานการการจัดสรรอำนาจ (Redistribution 

of power) โดยส่งเสริมให้ประชาชนผู้ไร้ซึ่งอำนาจ (The Have-Nots) ที่มักไม่มีโอกาสถูกกีด

กัน หรอืถูกแยกออกจากกระบวนการทางการเมอืงและเศรษฐกิจทั้งหลายใหเ้ข้ามามีส่วน

ร่วมอย่างจรงิจังในกระบวนการดังกล่าว กล่าวคือ การมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์ใหป้ระชาชน

ไร้ซึ่งอำนาจสามารถกำหนดแนวทางในการรับรู้และแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร การกำหนด

เป้าหมายและนโยบายสาธารณะ การจัดสรร-ใช้จ่ายรายได้ภาษีอากร การดำเนินงาน

กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ และการเปิดเผยและการกระจายผลประโยชน์ ทั้งนี้  

ตามแนวคิดดังกล่าว ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งออกได้เป็น

ทั้งหมด 8 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

   1. ระดับการจัดการได้ (Manipulation) กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ ฯลฯ เปรียบเสมอืน 

“ตรายาง” ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างหรอืแสวงหาการสนับสนุน แทนที่จะ

เป็นการมสี่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จรงิ ลำดับขั้นต่ำสุดของขั้นบันไดแห่งการมีส่วนร่วม

นีแ้สดงถึงการบิดเบือนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประชาชนกลายเป็นเครื่องมือ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรอืนโยบายของผูม้ีอำนาจ 

   2. ระดับการบำบัดรักษา (Therapy) จากการทดลองพฤติกรรมกลุ่มโดย

ผูเ้ชี่ยวชาญด้านจติวิทยา ความไร้ซึ่งอำนาจ (The Powerless) เปรียบเสมอืนความเจ็บป่วย
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ทางจิตใจ ภายใต้สมมติฐานนี ้เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าง

เข้มขน้จงึไม่เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยแต่อย่างใด 

   3. ระดับการให้ขอ้มูลข่าวสาร (Informing) การให้ขอ้มูลเกี่ยวกับสิทธิ

หนา้ที ่ความรับผิดชอบและทางเลือกนโยบายต่าง ๆ แก่ประชาชนถือเป็นครั้งแรกของการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริง อย่างไรก็ดี จุดเด่นของการมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ  

การไหลข้อมูลทางเดียว (One Way Flow Information) และมิได้มช่ีองทางสำหรับการ

ตอบสนองความตอ้งการหรือการให้อำนาจแก่ประชาชนในการต่อรองแต่อย่างใด ดังนัน้

ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับมักอยู่ ณ ขั้นตอนท้ายสุดของการวางแผน แล้วประชาชน

แทบไม่มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมและโครงการที่ถูกออกแบบมาและเครื่องมอื 

ที่ใชใ้นการสื่อสารดังกล่าว ได้แก่ สื่อสารมวลชน เอกสารสรุปแผนงาน/โครงการ โปสเตอร์

และการใหข้้อมูลตามการร้องขอต่าง ๆ 

   4. ระดับการปรึกษาหารอื (Consultation) การชักชวนให้ประชาชนออกมา

แสดงความคิดเห็น เช่น การสำรวจความคิดเห็น การประชุมชุมชน การทำประชาพิจารณ์ 

ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวเป็นวิธีการพยายามดึงดูดประชาชนให้มาเข้าร่วมและปริมาณการมี

ส่วนร่วม ยังสามารถวัดผลออกเป็นเชงิปริมาณได้ เช่น จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการ

ประชุม จำนวนเอกสารที่แจกออกไป จำนวนแบบสอบถามที่ประชาชนตอบ ฯลฯ 

   5. ระดับการปลอบใจ (Placation) ประชาชนเริ่มที่จะมีอิทธิพล แต่ยังคงอยู่

ภายใต้สภาวะของการทำให้ประชาชนตระหนักถึงความชอบธรรมของภาครัฐ (Tokenism) 

กล่าวคือ ประชาชนสามารถให้คำปรึกษาหรอืเข้าร่วมในกระบวนการวางแผนได้อย่างไม่มี

ขอบเขตแต่การตัดสินใจในขั้นสุดท้ายยังเป็นดุลยพินจิของผู้มอีำนาจที่สามารถนำเอา

คำปรึกษาหรอืคำแนะนำของประชาชนมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ทั้งนีโ้อกาสที่

ประชาชนจะได้รับการปลอบใจขึ้นอยู่กับ 

    1) คุณภาพความช่วยเหลอืทางเทคนิคระหว่างที่ประชาชนจัดลำดับ

นโยบาย (Policy Prioritization)  

    2) ระดับการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนเพื่อกดดันให้ผูม้ีอำนาจ 

รับฟังและตัดสินใจตามการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายที่พวกเขาได้เสนอให้ไป 

   6. ระดับความร่วมมอื (Partnership) อำนาจถูกจัดสรรผ่านการต่อรอง

ระหว่างประชาชนกับผู้มีอำนาจ ทั้งสองฝ่ายมีความรับผดิชอบในการวางแผนและตัดสินใจ 
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ร่วมกัน ภายใต้รูปแบบของคณะกรรมการนโยบายร่วม (Joint Policy Boards) 

คณะกรรมการวางแผน รวมทั้งคณะกรรมการแก้ไขความขัดแย้งต่าง ๆ 

   7. ระดับอำนาจการเป็นตัวแทน (Delegated Power) ประชาชนสามารถ 

มีบทบาทในการตัดสินใจวางแผนและดำเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ได้ประกันถึงการ

รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) โดยภาครัฐซึ่งจะป้องกันมิให้เกิดการตัดสินใจ 

ในนโยบายของรัฐแตกต่างไปจากความคิดเห็นร่วมกันของประชาชนและภาครัฐที่เกิดจาก

การต่อรองกับประชาชนระหว่างกัน การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมนี้แสดงให้เห็นถึง

ความสามารถที่จะตอบสนองปัญหาหรอืความตอ้งการของประชาชนแต่เนิ่น ๆ ไม่รอให้ถึง

กระบวนการตรวจสอบหรือติดตามผลนโยบายแต่อย่างใด 

   8. ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) ประชาชนได้รับการ

ประกันว่านโยบายและการบริหารแผนงานหรอืโครงการใด ๆ ก็ตามที่ตนมีส่วนร่วมนั้นจะ

เป็นไปในทิศทางที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จรงิ รวมทั้งยังสามารถต่อรองขอ้กำหนด 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและไม่มีใครสามารถมาเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านั้นได้ภายหลัง 

  Cohen (1996) อ้างถึงใน จินตวีร์ เกษมศุข, 2559, หน้า 12) กล่าวว่า 

การมสี่วนร่วมในงานพัฒนา สามารถกระทำได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ 

   1. การมสี่วนร่วมในเชิงการกระทำโดยที่สมาชกิในชุมชนได้อุทิศแรงกาย

ในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

   2. การมสี่วนร่วมในเชิงเงนิงบประมาณ โดยที่สมาชิกในชุมชนได้อุทิศเงิน

ให้การดำเนินกิจกรรมของชุมชน 

   3. การมสี่วนร่วมในเชิงความรับผดิชอบ โดยมีการกระจายภารกิจและ

ความรับผดิชอบให้แก่สมาชิกในชุมชน 

   4. การมีส่วนร่วมในเชิงการตัดสินใจ โดยใหส้มาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วม

ในการวางแผนและตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ

ให้กับสมาชิกชุมชนอีกด้วย 

  นอกจากนี ้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ประชาชน ยังได้ถูกนำเสนอผ่านหลักการ 6 Cs ประกอบไปด้วย (Singhal, 2001 อ้างถึงใน 

จนิตวีร์ เกษมศุข, 2559, หน้า 12–13) 
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   1. Co-operation การร่วมมือของคนในท้องถิ่น หมายถึง การดำเนิน

กิจกรรมใด ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนก็ตามตอ้งอาศัยความร่วมมือของทุกคนใน

ท้องถิ่นนั้น เป็นสำคัญ การพัฒนาจึงจะประสบความสำเร็จ 

   2. Compliance การยินยอมทำงานเพื่อคนในท้องถิ่น หมายถึง บุคคล 

ที่ได้รับมอบหมายภารกิจหรือหนา้ที่ในการพัฒนาท้องถิ่นต้องยินยอมที่จะทำงานเพื่อ

ท้องถิ่นของตนอย่างเต็มที่ 

   3. Consultation การใหค้ำปรึกษา หมายถึง การสอบถามความคดิเห็น

ของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งการปรึกษาหารอื

ถือเป็นกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยกระบวนการดังกล่าวนี้

ให้ความสำคัญกับการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) และการสื่อสาร 

ในแนวราบ (Horizontal Communication) 

   4. Cooperation การให้ความร่วมมอื หมายถึง การที่สมาชิกในชุมชน 

และบุคคลภายนอกทำงานร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาอย่างเหมาะสม  

   5. Co-learning การเรียนรู้ร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกในชุมชน 

และบุคคลภายนอกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสรา้งความเข้าใจร่วมกัน อันจะนำไปสู่การ

ทำงานเป็นทีม 

   6. Collective Action การลงมอืกระทำร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิก 

ในชุมชนเป็นผูก้ำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติดว้ย

ตนเอง 

  International Fund for Agricultural Development (2001) หรอืเรียกว่า IFAD 

ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาการเกษตรระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมี

พันธกิจเพื่อช่วยเหลอืประชาชนที่ยากจนในชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ได้แบ่ง

ระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 8 ระดับนั้น ซึ่งขั้นรับฟังความคิดเห็นสอดคล้อง

อยู่ในระดับที่ 3 การมสี่วนร่วมโดยใหค้ำปรึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

   1. การมสี่วนร่วมแบบเฉยเมย (Passive participation) เปน็การมสี่วนร่วม

ในลักษณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพียงแค่ถูกบอกเล่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรอืจะเกิดขึ้น ไม่รับ

ฟังการตอบสนองจากประชาชน 

   2. การมสี่วนร่วมในการให้ข่าวสาร (Participation in information giving) 

ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตอบคำถามที่มาจากเจ้าหน้าที่หรอืนักวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม
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หรอืแบบสำรวจหรือแนวทางอื่น ๆ ประชาชนไม่มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการนำข้อมูล

ข่าวสารไปใช้ 

   3. การมสี่วนร่วมโดยให้คำปรึกษา (Participation by consultation) 

ประชาชนมีส่วนร่วมในลักษณะที่ถูกปรึกษาโดยที่บุคคลภายนอกรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ 

จากประชาชน เจา้หน้าที่ภาครัฐอาจนำความคิดเห็นที่ได้มาจากประชาชน เพื่อนำมาใช้ใน

การวางแผนหรอืตัดสินใจหรอืแก้ไขปัญหาต่อไป การมีส่วนร่วมในลักษณะเช่นนีเ้จ้าหน้าที่

ของรัฐไม่ตกอยู่ภายใต้ขอ้ผูกพันที่จะทำตามความเห็นของประชาชน 

   4. การมีส่วนร่วมดว้ยสิ่งจูงใจทางวัตถุ (Participation for material 

incentives) เป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านการนำทรัพยากรต่าง ๆ มาจูงใจ เช่น 

การให้ค่าจ้าง หรอืการให้อุปกรณ์ที่นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

   5. การมสี่วนร่วมเชิงหน้าที่ (Functional participation) ประชาชนมสี่วน

ร่วมโดยหน่วยงานภายนอกมาช่วยก่อตั้งกลุ่มให้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงาน

ภายนอกต้องการโดยใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามบทบาทหนา้ที่หรอืตามกฎหมาย 

ที่กำหนดไว้ 

   6. การมสี่วนร่วมเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive participation) เป็นระดับที่

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการและช่วย

ก่อตั้งสถาบันใหม่ ๆ ในท้องถิ่นหรอืเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยสร้างความเข้มแข็งใหก้ับ

สถาบันที่มีอยู่ มีการนำบุคคลที่มคีวามรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ มาทำงานร่วมกัน 

   7. การระดมตน (Self-mobilization) เป็นการมสี่วนร่วมของประชาชนโดย

ที่ไม่ขึน้กับสถาบันหรอืองค์กรภายนอก ประชาชนมกีารตดิต่อสื่อสารกับภายนอกเพื่อนำมา

ซึ่งการได้มาทรัพยากรต่าง ๆ และคำแนะนำทางวิชาการที่ตนจำเป็น แต่ประชาชนยัง

สามารถระดมความคดิริเริ่มของตนเอง ตลอดจนควบคุมวิธีใช้ทรัพยากรและการทำงาน 

ร่วมกันได้เอง 

   8. การเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง (Catalyzing change) เป็นการมสี่วน

ร่วม ของประชาชนที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนผลักดันให้คนอื่น ๆ ในชุมชนรเิริ่มการ

เปลี่ยนแปลงกันเอง โดยเน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลักสำคัญ 

  International Association of Participation (2006) หรอืเรียกว่า IAP2 คือ 

สมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้กล่าวถึงตัวแบบระดับการมสี่วนร่วม

ของประชาชนโดยนำเสนอการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 5 ขั้น ซึ่งเป็น 
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ตามหลักการเดียวกับของ Arnstein คือ ยิ่งสูงขึ้นยิ่งสะท้อนอำนาจและอิทธิพลของ

ประชาชนในการบริหารหรอืตัดสินใจมากขึ้นด้วย จำแนกได้ดังนี้ 

   1. การมสี่วนร่วมในระดับเสริมอำนาจให้ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาท 

กับประชาชนสูงที่สุดเพราะใหป้ระชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะดำเนินการตามผลการตัดสินใจนั้น รูปแบบการมสี่วนร่วมในขั้นนี้ที่เรารู้จักกันดี 

คือ การลงประชามติ หรอืสภาเมือง การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้สะท้อนความยินยอมพร้อม

ใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยอมรับอำนาจการตัดสินใจของประชาชนหรอื

ชุมชน อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในระดับนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี

กระบวนการเสริมความสามารถของประชาชนให้สามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง เช่น ข้อมูล 

ที่ครอบคลุมเพียงพอ การเสริมทักษะให้ประชาชนวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจหาทาง

แก้ปัญหาที่มคีุณภาพการใช้ การมสี่วนร่วมในระดับนีส้ะท้อนใหเ้ห็นถึงอำนาจของประชาชน

ในระดับสูง 

   2. การมสี่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมอื เป็นการใหบ้ทบาทของ

ประชาชน ในระดับสูงโดยประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำงานร่วมกันใน

กระบวนการของการตัดสินใจ ฉะนัน้ความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการ

ตัดสินใจค่อนข้างสูง รูปแบบการมสี่วนร่วมในขั้นนี ้เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชน และคณะที่ปรึกษาฝ่ายประชาชน  ผลการตัดสินใจที่ออกมาเป็นผลการตัดสินใจ

ร่วมกัน เชื่อว่าจะนำไปสู่การเสริมสรา้งความสมานฉันท์ในสังคมเพราะประชาชนหรอื

ตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรตัดสินใจด้วยไม่ใช่เพียงใหค้วามคิดเห็นต่อ

องค์กร 

   3. การมสี่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท เป็นลักษณะการเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำงานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมาย

ชัดเจน ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในทางเลือกต่าง ๆ ระดับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนขั้นนีใ้กล้เคียงกับการมสี่วนร่วมในระดับการร่วมมอื เพียงแต่รูปแบบ

การมสี่วนร่วมแบบร่วมมอืมีลักษณะเป็นกิจกรรมถาวรมากกว่าการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ 

อำนาจการตัดสินใจสุดท้ายยังเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ประชาชนมีส่วนร่วม

ตั้งแต่เริ่มต้นและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มขน้ ตัวอย่างเทคนิคการมีส่วน

ร่วมที่ใช้มาก อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งคณะทำงานภาคประชาชน เป็นต้น 
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   4. การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคดิเห็น  เป็นลักษณะการให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการใหข้้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และความคิดเห็นประกอบการ

ตัดสินใจ ดังนั้น ประชาชนมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ให้ขอ้มูล การตดัสินใจเป็นบทบาทของ

หน่วยงานภาครัฐ เทคนิคการมสี่วนร่วมในลักษณะนี ้เช่น การสำรวจความคิดเห็น  

การประชุมสาธารณะ ปัจจุบันนีก้ฎหมายส่วนใหญ่ มักกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างนอ้ยในระดับการรับฟังความคิดเห็น 

   5. การมสี่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนในระดับต่ำที่สุดบทบาทของประชาชนน้อยมากเพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรที่ไหน 

ปัจจุบันการที่ภาครัฐตัดสินใจในเรื่องที่กระทบประชาชน และแจ้งให้ประชาชนทราบสะท้อน

ความลา้สมัยในการบริหารงาน ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องตระหนักว่า ไม่ว่าจะเปิดให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นใด การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก 

แต่ตอ้งไม่ใช่การให้ขอ้มูลลักษณะประชาสัมพันธ์โดยใหม้องแต่ด้านดีเท่านั้น หัวใจสำคัญคือ 

การให้ขอ้เท็จจริง และตัดสินใจแสดงความคิดเห็นอย่างมีคุณภาพ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ได้แก่ องค์กรประชาชนที่ตั้งขึน้อย่างไม่เป็นทางการมีการรวมตัวกันเองเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 

ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ หรือจังหวัด เพื่อร่วมทำประโยชน์ต่อส่วนร่วมหรือสมาชิก

กลุ่มส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการหรือองค์กรเอกชน เช่น ลูกเสือชาวบ้าน

กลุ่มออมทรัพย์ องค์กรประชาชนที่ตั้งขึน้อย่างเป็นทางการ เป็นองค์กรที่ประชาชนทำ

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียน หรอืตามที่กฎหมายบัญญัติบทบาทหนา้ที่ไว้ เช่น 

คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และตัวแทนบุคคลหรือตัวแทน

องค์กรเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการประสานงานในกิจกรรมของ

รัฐบาล ส่วนขั้นตอน การมีส่วนร่วมในงานวิจัยเรื่องนี้ ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในขั้น

ให้ข้อมูลข่าวสาร 2) การมสี่วนร่วมในขั้นรับฟังความคิดเห็น 3) การมีส่วนร่วมในขั้นเข้ามา 

มีบทบาท 4) การมสี่วนร่วมในขั้นสร้างความร่วมมอื และ 5) การมีส่วนร่วมในขั้นเสริม

อำนาจ 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 

 การมสี่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมที่กำหนดจะมากหรือนอ้ยขึ้นกับปัจจัย

หลายประการได้มีผู้ศกึษาและเสนอแนะปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

  1. การมสี่วนร่วมโดยตัวบุคคลถือเป็นการมสี่วนร่วมโดยตรง 
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  2. การมสี่วนร่วมโดยองค์การจัดตั้งของประชาชนอาจถือเป็นการส่วนตัว

โดยตรงได้อีกวิธีการหนึ่ง 

  3. การมสี่วนร่วมโดยผ่านตัวแทนที่มลีักษณะทั่วไปถือเป็นการมสี่วนร่วม 

โดยอ้อม การมสี่วนร่วมที่แท้จริงต้องเป็นการมสี่วนร่วมโดยตรงเท่านัน้ 

 วรวุฒิ พละบุตร (2548, หน้า 11) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มผีลต่อการมสี่วนร่วม  

ซึ่งประกอบด้วย 

  1. มคีวามตัง้ใจที่จะมีส่วนร่วมในการทำงาน 

  2. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน

หรอืสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรอืสนองความต้องการของชุมชน 

  3. ร่วมวางนโยบายหรือวางแผน หรอืโครงการ หรอืกิจกรรม เพื่อขจัดและ

แก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน 

  4. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มจีำกัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

  5. ร่วมจัดหรอืปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาให้มปีระสิทธิภาพ 

  6. การลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 

และหน่วยงาน 

  7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่ว่างไว้ 

  8. ร่วมควบคุมติดตามประเมินผล และบำรุงรักษาโครงการ และกิจกรรมที่

ได้ทำไป ทั้งโดยเอกชนและรัฐใหใ้หป้ระโยชน์ได้ตลอดกาล 

 วรวุฒิ พละบุตร (2548, หน้า 7) ได้สรุปปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการมสี่วนร่วม

ของประชาชนไว้ 11 ประการ ดังนี้ 

  1. ตอ้งสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเช่ือพื้นฐานของบุคคลและกลุ่ม

บุคคล 

  2. ตอ้งสอดคล้องกับมาตรฐานคุณค่าของบุคคลและกลุ่มบุคคล 

  3. ต้องส่งเสริมปกป้องและรักษาเป้าหมายของบุคคลและกลุ่มบุคคล 

  4. ประสบการณ์ที่ผดิปกติหรอืธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลบางครัง้มรีากฐานมาจากประสบการณ์ที่ผดิปกติธรรมดา 

  5. ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตน

คาดหมายว่าจะต้องประพฤติในสถานการณ์เช่นนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะ 
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ที่ตนคาดหวังจากผูอ้ื่นด้วยเช่นกัน 

  6. การมองแต่ตัวเองบุคคลมักจะทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรูส้ึกว่าตนถูกบังคับ 

ให้ทำ 

  7. การบีบบังคับบุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรูส้ึกว่า

ตนถูกบังคับใหท้ำ 

  8. นสิัยและประเพณีบุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะมักจะทำสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเรามี

นิสัยชอบกระทำเมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ 

  9. โอกาสบุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติ

ของสังคมโดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวข้องกับจำนวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงสร้างของ

สังคมเอือ้อำนวยเข้ามามีส่วนร่วมกันในการกระทำเช่นนั้นเท่าที่พวกเขาได้รับรู้มา 

  10. ความสามารถบุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมกันใน

กิจกรรมบางอย่างที่ตนเห็นว่าสามารถทำในสิ่งที่ต้องการให้เขาทำในสถานการณ์เช่นนั้น 

  11. การสนับสนุนบุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารูส้ึกว่าเขา

ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอให้กระทำการเช่นนั้น  

 ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ระดับการมสี่วนร่วมของประชาชน เป็นขั้นตอนในแต่ละช่วงที่จะใหป้ระชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมคีวามเข้มขน้ตั้งแตระดับต่ำสุดไปจนถึงระดับที่มีความเข้มข้นมากที่สุด 

ทั้งนี ้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส่ในการทำงานของท้องถิ่นและสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบ

การทำงานของท้องถิ่นได้ ซึ่งแต่ละระดับของการมีส่วนร่วมควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้มี

อิสระในการเข้ามามีส่วนร่วม มากที่สุด สามารถแบ่งระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนได้ 

ดังนี้ (วิชัย ภู่โยธิน และจำเนียร ผะคังคิว, 2554, หน้า 116-118) 

  1. การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

   การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารถือเป็นการมสี่วนร่วมของประชาชนใน

ระดับพืน้ฐาน แต่เป็นระดับที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นการให้ขอ้มูลเบือ้งตน้ที่ประชาชน 

ในท้องถิ่นจะได้รับรู้รับทราบถึงกิจกรรมหรอืโครงการของท้องถิ่น ที่มีผลกระทบต่อ

ประชาชนโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในระดับที่มคีวาม

เข้มขน้มากยิ่งขึน้ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีช่องทางในการให้ขอ้มูลข่าวสาร 

ในลักษณะ ที่หลากหลาย ประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่ 1) สื่อบุคคล 2) สื่อมวลชน เช่น  
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เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมาย

ข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หน่วย

ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และการให้ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

  2. การแสดงความคิดเห็น 

   ประชาชนเป็นผูท้ี่รับรู้อยู่กับปัญหา และเข้าใจสภาพของท้องถิ่นของ

ตนเอง ท้องถิ่นแต่ละแห่งควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้แสดงความคิดเห็นที่สะท้อนถึง

ปัญหาที่แท้จริง เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลในการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมหรอืโครงการที่จะมี

ผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยเปิดโอกาสช่องทางการให้ประชาชน 

ได้แสงความคิดเห็นในหลาย ๆ ช่องทาง เช่น ตั้งศูนย์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ และการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์  

เป็นต้น 

  3. การลงมอืปฏิบัติร่วมกัน 

   การลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกันในท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรอืร่วมเสนอแนะแนวทางในการนำไปสู่การ 

ตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจใหป้ระชาชนว่า ข้อมูลความคิดเห็นและความตอ้งการของ

ประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลอืกในการบริการงานของภาครัฐ เช่น การประชุม

เชงิปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้ง

คณะทำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น 

  4. การเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน 

   จากการที่มีการดำเนินงานร่วมกัน การมสี่วนร่วมจะประสบความสำเร็จ

หรอืไม่ขึ้นอยู่กับการได้รับประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรอื

โครงการนั้นอย่างเป็นรูปธรรม หากการมสี่วนร่วมของประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ การมี

ส่วนร่วมนั้นอาจ จะไม่เกิดผลในเชงิบวก ผลสำเร็จของการมสี่วนร่วมไม่ได้วัดผลเฉพาะ

ในทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่อาจจะเกิดจากความพึงพอใจ และความสุขที่เกิดจากการได้รับ

ประโยชน์จากการดำเนินโครงการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การเป็น

กรรมการ การเข้ามาเป็นอาสาสมัคร เป็นต้น 

  5. การมอบอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจ 

   การให้ประชาชนมอีำนาจในการตัดสินใจ เป็นขั้นตอนการมสี่วนร่วมที่

ต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึงสทิธิในการมีส่วนร่วม
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ของประชาชน และการใชอ้ำนาจโดยมีความเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง

และบุคคลที่มอีิทธิพล เช่น การใชส้ิทธิในการเลือกตั้ง การใชอ้ำนาจในการถอดถอน 

ผูบ้ริหารและสมาชิกภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทำความผิด เป็นต้น 

  6. การควบคุมโดยประชาชน 

   การที่ประชาชนสามารถดูแลบริการจัดการในท้องถิ่นได้ เป็นการแสดงถึง

ความสำเร็จสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สามารถจะเข้าไปดำเนินการบริหาร

จัดการท้องถิ่นดว้ยตนเอง โดยปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยงานรัฐซึ่งประชาชนอาจจะ

คัดเลือกตัวแทนของตนเองเข้ามาบริการจัดการท้องถิ่น โดยการใชก้ระบวนการในระบอบ

ประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ดังนัน้ เป้าหมายสูงสุดของ

การมสี่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การให้ประชาชนในท้องถิ่น

สามารถพึ่งตนเองได้ สามารถบริการจัดการท้องถิ่นของตนเองได้ 

 ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

 Milbrath (1965 อ้างถึงใน ประเวช แสงสุข, 2553, หนา้9) ได้ ให้นยิามของการ 

มีส่วนร่วมทางการเมอืงว่าเป็นกิจกรรมทั้งหลายของประชาชนแต่ละบุคคลที่ต้องการมี

อิทธิพลผลักดันเกิดผลทางการเมอืงตามต้องการ และยังรวมถึงกิจกรรมที่เป็นการยอมรับ

สนับสนุนในเชิงพิธีการด้วย ผูท้ี่ยอมรับรัฐบาลจะแสดงออกโดยการปรับพฤติกรรมตนเอง

ตามคำสั่งหรือข้อเรียกร้องของรัฐบาล แต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็จะพยายามก่ออิทธิพลผลักดันให้

มีการเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขใหม่ การมีส่วนร่วมทางการเมอืง จึงมทีั้งที่เป็นการต่อต้าน เช่น 

เดินขบวนประท้วงการก่อจลาจล เป็นต้นและทั้งที่เป็นการสนับสนุน เช่น การให้ความ

ร่วมมอืในการเสียภาษี เป็นต้น 

 McClosky (1968 อ้างถึงใน สุกฤตา จนิดาพรม, 2555, หนา้ 7) ได้ให้

ความหมายของ การมีส่วนร่วมทางการเมอืงว่าคือ กิจกรรมต่าง ๆ ตามความสมัครใจ  

ซึ่งสมาชิกในสังคมมสี่วนในการเลือกผูป้กครองประเทศโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ในการ

กำหนดนโยบายสาธารณะ รวมทั้งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การหาข่าว การอภิปราย 

และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเข้าร่วมประชุม การบริจาคเงินและการติดต่อ 

กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลักษณะความกระตือรอืร้น ของการเข้ามีส่วนร่วม 

ทางการเมอืงนัน้รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ ผูล้งคะแนน

เสียงตามบัญชี การเขียนและกล่าวสุนทรพจน์ การรณรงค์หาเสียง การแข่งขันเป็น
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เจ้าหน้าที่ตรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ไม่รวมถึงกิจกรรมที่ไม่สมัครใจ เช่น การเสียภาษี 

การเสียสิทธิ การเป็นทหาร และหนา้ที่ด้านตุลาการ เป็นต้น 

 Weiner (1971 อ้างถึงใน พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ และอลงกรณ์ คูตระกูล, 2549, 

หนา้ 7) การมีส่วนร่วมทางการเมอืง หมายถึง การกระทำใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยความ 

เต็มใจ ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรอืไม่ ไม่ว่าจะมีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรอืไม่ และไม่

ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรอืต่อเนื่องกันจะใช้วธิีการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อผล

ในการที่จะมอีิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐ หรือต่อการบริหารงานของรัฐ หรือต่อการ

เลือกผูน้ำ ทางการเมอืงของ รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นไปในระดับท้องถิ่นหรอืระดับชาติก็ตาม  

 Huntington and Dominquez (1975 อ้างถึงใน พรเพ็ญ เพชรสุขศริิ และ

อลงกรณ์ คูตระกูล, 2549, หนา้ 7) การมีส่วนร่วมทางการเมอืง คือ กิจกรรมหรอืการ

กระทำของประชาชนที่ต้องมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล โดยการกระทำหรอืความ

พยายามนัน้เป็นไปได้ ทั้งที่สมัครใจหรอืไม่สมัครใจ รวมถึงการเลอืกตั้งการร่วมในการ

รณรงค์หาเสียง การรวมตัวเพื่อให้ โน้มน้าวหรอืกดดันรัฐบาล การประท้วง การใชค้วาม

รุนแรง  

 Verba and Nie (1975 อ้างถึงใน ณัชจิรา นาคศริิ, 2557, หนา้12) ได้อธิบายว่า

การมสี่วนร่วมทางการเมอืงจะต้องเป็นกิจกรรมของประชาชน เฉพาะบุคคลเป็นเรื่องของ

การกระทำกิจกรรมทางการเมอืงตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะสิทธิที่จะลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งสทิธิ ที่จะเข้าสมาคมหารอืก่อตั้งพรรคการเมือง หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ

การเมอืงกลุ่มอื่น ๆ สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อรัฐบาล สิทธิทีเ่กี่ยวกับการพูดการชุมนุมและการ

พิมพ ์อย่างอิสระ และเป็นกิจกรรม ที่มุ่งหมาย เพื่อที่จะสร้างอทิธิพลต่อรัฐบาล ทั้งในการ

เลือกตั้งเจา้หน้าที่ของรัฐหรือเลือกกระทำของเจา้หนา้ที่ของรัฐรวมทั้งเป็นการเข้ามามีส่วน

ร่วมต่อการปกครองโดยการกระทำกิจกรรม 

 Huntington and Nelson (1982, pp. 4-7) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับการมสี่วนร่วม

ทางการเมอืงไว้ว่าเป็นกิจกรรมของประชาชนแต่ละคนที่มคีวามมุ่งหมายเพื่อจะมีอทิธิพล 

ต่อการตัดสินใจของรัฐบาลโดย Huntington ได้เน้นว่าการมสี่วนร่วมทางการเมอืงนั้น

หมายถึง เฉพาะการกระทำไม่รวมถึงทัศนคตเิป็นการกระทำของผู้มีส่วนร่วมที่เป็นพลเมอืง

ธรรมดาไม่ใช่นักการเมอืงอาชีพ (Political professional) เช่น ผูส้มัครเข้ารับการเลือกตั้ง

เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมอืงกิจกรรมทางการเมอืงของผูม้ีส่วนร่วมทางการเมอืงที่เป็น

ประชาชนธรรมดานั้นจะมีลักษณะเป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่อง (Intermittent) เป็นกิจกรรมที่ไม่
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เต็มเวลา (Part-time) และเป็นบทบาทรองจากบทบาทอื่น ๆ นอกจากนี้การมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงยังมคีวามหมายเฉพาะการกระทำที่มจีุดมุ่งหมายเพื่อมีอทิธิพลต่อการ

ตัดสินใจของรัฐบาลซึ่งเป็นผูม้ีความชอบธรรมในการตัดสินใจแบ่งสรรคุณค่าที่มอียู่อย่าง

จำกัดในสังคมไม่รวมกิจกรรมการกระทำที่มจีุดมุ่งหมายเพื่อกดดันหรอืมีอทิธิพลต่อกลุ่มอื่น 

ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและไม่ว่ากิจกรรมหรอืการกระทำนัน้จะสำเร็จผลหรอืไม่ก็ถือว่า

เป็น 

การมสี่วนร่วมทางการเมอืง ลักษณะของการมสี่วนร่วมทางการเมอืงอาจเป็นไปด้วย 

ความสำนึกของตนเองหรอืถูกชักจูงระดมพลังให้เข้าร่วมก็ได้ 

 ธนภน วัฒนกุล (2550, หน้า 86-103 อ้างถึงใน ณัฐฐา วินจินัยภาค, 2556, 

66-67) ได้รวบรวมความหมายของการมสี่วนร่วมทางการเมอืงจากนักวิชาการหลายท่าน

โดยสรุปไว้ดังนี้ 

  กรณีที่ 1 การกระทำใดก็ตามเพื่อก่อใหเ้กิดการสนับสนุน เรียกร้องหรือ

คัดค้านกับผูน้ำของรัฐบาล ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและเผด็จการ 

  กรณีที่ 2 ความพยายามที่จะสร้างผลกระทบอาจจะด้วยการแสดงความ

คิดเห็นหรอืวิพากษ์ วิจารณ์ต่อการทำงานของรัฐบาลหรอืการเลือกผู้นำรัฐบาล 

  กรณีที่ 3 การกระทำของพลเมืองของรัฐภายใต้ขอบเขตตามที่กฎหมาย

กำหนด 

  กรณีที่ 4 ในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนนั้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนโดยผ่านการเลือกตัวแทน (Representation) เข้ามาทำหน้าที่แทนตน 

  กรณีที่ 5 การกระทำที่แสดงถึงความรู้สึกแปลกปลอม (Alienation) อันส่งผล

ให้รูส้ึกขาดความสนใจและไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเมอืงตามมา แต่

ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ดังกล่าวตอ้งแยกแยะใหไ้ด้ว่าการไม่กระทำที่เกิดจากความรูส้ึก

แปลกปลอมนั้น การกระทำใดเป็นการมสี่วนร่วมและการกระทำใดไม่เป็นการมีส่วนร่วม 

  กรณีที่ 6 การกระทำที่แสดงถึงการตื่นตัวทางการเมอืงซึ่งอาจแสดงอยู่ได้ 

ในหลายระดับของการตื่นตัวทางการเมอืง (มากหรือน้อยแตกต่างกัน) 

  กรณีที่ 7 การดำเนนิการทางการเมอืงซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของความ

ต่อเนื่องและเป็นครั้งคราวของการดำเนินการ นอกจากนีย้ังรวมถึงการกระทำทางการเมอืง

ที่อยู่ในรูปของการใช้ความรุนแรง 
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  กรณีที่ 8 การกระทำที่มคีวามประสงค์ให้เกิดผลกระทบต่อผูน้ำทางการเมอืง

และมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของข้าราชการอีกด้วย 

  กรณีที่ 9 การมีส่วนร่วมมิได้ครอบคลุมถึงการดำเนินที่ส่งผลกระทบต่อ

การเมอืงในระดับชาติเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมทางการเมอืงในระดับ

ท้องถิ่นอีกด้วย 

  กรณีที ่10 การปฏิบัติหรอืดำเนินการทางการเมอืงนั้นแม้เป็นเรื่องเดียวกัน

อาจนยิามความหมายที่แตกต่างกันไปตามแต่บริบทในเรื่องของเวลาและสถานที่ 

 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล (2552, หน้า 70) กล่าวว่า การมสี่วน

ร่วมทางการเมอืงนั้นเป็นการปฏิบัติการโดยสมัครใจที่ไม่ว่าจะเป็นผลสำเร็จหรอืไม่ มีการจัด 

องค์กรหรอืไม่ก็ตาม จะเกิดขึน้เป็นครั้งคราวหรอืต่อเนื่องและใช้วธิีที่ถูกต้องโดยได้รับการ 

ยอมรับตามกฏหมายหรอืไม่ก็ตาม การกระทำนั้นมุ่งประสงค์ที่จะมิอทิธิพลต่อการเลือก 

นโยบายสาธารณะ การบริหารงานนโยบายสาธารณะและการเลือกผูน้ำทางการเมอืงไม่ว่า

จะเป็นระดับชาติหรอืระดับท้องถิ่นโดยเน้นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมอืงจะต้องเป็นการ

กระทำโดยสมัครใจ 

 สมสุดา ผูพ้ัฒน์ และจุฬารัตน์ วัฒนะ (2556, หนา้ 20) การกระทำกิจกรรม

การเมอืง ของประชาชนผูม้ีสิทธิทางการเมอืง โดยมุ่งหวังให้มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

ของผู้มีอำนาจ เพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุขของสาธารณชน การมสี่วนร่วมทางการเมอืงนี้ 

แบ่งได้เป็น 2 แนวทาง คือ  

  1) การมสี่วนร่วมทางการเมืองแบบทางการ เป็นการทำกิจกรรมการเมอืง

ตามสิทธิที่ระบุไว้ ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรอืตามที่สถาบันการเมอืงของรัฐกำหนด การมี

ส่วนร่วมแบบนีเ้ช่น การเลือกตั้งการเสนอตัวลงเลือกตั้งการลงประชามติ การเดินขบวน 

การออกกฎหมาย การปฏิวัติ เป็นต้น 

  2) การมสี่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมชาติ หรอืวิถีชีวิตชุมชน เป็นการ

กระทำกิจกรรม เศรษฐกิจ-สังคม-ชุมชน เพื่อมุ่งหวังให้มีผลต่อการตัดสินใจของผูม้ีอำนาจ  

 ดังนั้นจากความหมายของการมสี่วนร่วมทางการเมอืงที่นักวิชาการได้ใหไ้ว้

ข้างต้นผูว้ิจัยสามารถสรุปได้ว่าการมสี่วนร่วมทางการเมอืง คือ การที่ประชาชนเข้าไปมี

บทบาทหรอื พฤติกรรมแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งจะเข้าไปมีอทิธิพลต่อการ

ตัดสินใจนโยบาย ของรัฐบาลในระดับต่าง ๆ ซึ่งการกระทำนั้นอาจผดิกฎหมาย หรอืถูกต้อง

ตามกฎหมาย 
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 สำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2561, หน้า 12-13) ให้ความหมายว่า 

การมสี่วนร่วมทางการเมอืง (Political participation) หมายถึง การกระทำใด ๆ ก็ตามที่

เกิดขึ้นโดยความเต็มใจ ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะมีการจัดอย่างเป็น

ระเบียบหรอืไม่ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรอืต่อเนื่องกัน จะใช้วธิีการ ที่ถูกต้อง 

ตามกฎหมายหรอืไม่ เพื่อผลในการที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐ หรอืต่อการ

บริหารงานของรัฐ หรอืต่อการเลือกผูน้ำทางการเมอืงของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นไปในระดับ

ท้องถิ่นหรอื ระดับชาติก็ตาม เพื่ออิทธิพลของกลุ่มการเมืองในการเลือกกำหนดบุคคลใน

วงการรัฐบาล หรอืกดดันรัฐบาลใหก้ระทำตามที่พลเมอืงผู้นัน้ หรอืกลุ่มนั้นต้องการ 

ตลอดจนมอีิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย ของรัฐทั้งในการเมอืงการปกครองระดับท้องถิ่น

และระดับชาติ ประกอบด้วย 1) ดา้นการเลือกตั้ง 2) ด้านการวางแผนพัฒนา 3) ด้านการ

จัดทำโครงการ และ 4) ด้านการตรวจสอบ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมอืง 

มีลักษณะที่รวมกันสองประการ ได้แก่ (1) ต้องเป็นไปตามความสมัครใจและ (2) ต้องม ี

จุดมุ่งหมายเพื่อมอีิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ นอกจากนั้นกิจกรรมการมีส่วน

ร่วมทางการเมอืงต้องเป็นไปตามที่ระบบการเมืองและกฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรอื

อาจใชว้ิธีการที่ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายก็ได้ 

 รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 Milbrath and Goel (1977 อ้างถึงใน สุกฤตา จินดาพรม, 2555, หนา้ 11)  

ได้แบ่งรูปแบบการมสี่วนร่วมทางการเมอืง 6 รูปแบบ คือ  

  1. การเลือกตั้ง พบว่า เป็นรูปแบบในการเข้าร่วมทางการเมอืงที่แยกจาก

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรณรงค์ หาเสียงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมอืง  

จากการศกึษาของ Milbrath and Goel พบว่า การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นการ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อระบบมากกว่าการกระทำตามความต้องการของตนที่มีต่อ

ระบบการเมอืง จงึเห็นว่าผูไ้ปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ที่มจีติสำนึกในหน้าที่พลเมือง 

มีความสำนึกในบรรทัดฐานของสังคม และวธิีการดำรงชีวิตในฐานะสมาชิกที่ดขีองชุมชน 

นอกจากนีก้ารลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็ไม่ต้องการสื่อ ข่าวสาร และแรงจูงใจมากเหมอืน

กิจกรรมทางการเมอืงอื่น ๆ  

  2. เป็นเจ้าหน้าที่พรรคและเจา้หน้าที่รณรงค์หาเสียง คือ การเข้าร่วม 

ในพรรคการเมอืงทั้งในช่วงระหว่างการเมอืงและในการเลือกตั้งขอบเขตของกิจกรรม ได้แก่ 

การมบีทบาทในการรณรงค์ หาเสียง การบริจาคเงินช่วยเหลอืพรรคหรอืผูส้มัครที่ตนชอบ 
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การลงสมัครรับเลือกตั้งการร่วมมอืกับกลุ่มต่าง ๆ ในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของชุมชน 

การมสี่วนร่วมทางการเมอืงในรูปแบบนีเ้ป็นแบบแผนของความสัมพันธ์ขั้นต้นระหว่างปัจเจก

ชนกับรัฐ 

  3. เป็นผู้มบีทบาทในชุมชน ขอบเขตการมีส่วนร่วมทางการเมอืงในรูปแบบนี้ 

ได้แก่ การรวมกันขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสังคม การทำงานร่วมกับกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับสังคม 

เป็นสมาชิกที่มคีวามกระตอืรอืร้นในองค์กรที่มบีทบาทเกี่ยวกับกิจการสาธารณะอื่น ๆ และ

ติดต่อกับทางราชการในเรื่องปัญหาสังคม “ผูม้ีบทบาทในชุมชน” มลีักษณะคล้ายกับ

“เจ้าหน้าที่พรรคและเจา้หน้าที่รณรงค์หาเสียง” ในหลาย ๆ ด้าน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความ

กระตอืรอืร้นสูงและมีระดับความผูกพันทางใจกับชุมชนสูงเช่นเดียวกันที่แตกต่างกัน 

“ผูม้ีบทบาทในชุมชน” มีความเกี่ยวข้องทั้งพรรคและการรณรงค์หาเสียงน้อยกว่า 

ผูม้ีบทบาทในพรรคการเมอืง  

  4. มีการตดิต่อกับทางราชการ เช่น การตดิต่อในเรื่องภาษี การทำถนน 

การตรวจสอบความมั่นคงด้านสังคม การมีส่วนร่วมแบบนีจ้ะส่งผลโดยตรงต่อบุคคลนั้น 

  5. เป็นผูป้ระท้วง คือ การเข้าร่วมเดินขบวนตามถนน หรอืก่อใหเ้กิดการ

จลาจล เพื่อบังคับให้รัฐแก้ไขบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเมอืงให้ถูกต้อง การ

ประท้วงอย่างแข็งขันและเปิดเผยต่อสาธารณชน ถ้ารัฐบาลทำในสิ่งที่ผดิศลีธรรม  

  6. เป็นผู้สื่อข่าว คือ การเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการเมอืง การส่งจดหมาย

สนับสนุนผูน้ำเมื่อเขาทำด ีการเข้าร่วมถกเถียงปัญหาทางการเมอืง การให้ข้อมูลความรู้

เกี่ยวกับการเมอืงแก่เพื่อนในชุมชนที่อาศัยอยู่ การให้ความสนใจกับทางราชการ การเขียน

จดหมายถึง บรรณาธิการหนังสอืพิมพ์ กิจกรรมแต่ละอย่างต้องแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง

กันภายในชุมชน รูปแบบ ของ “ผูส้ื่อข่าวสาร” นี้มักเป็นผู้ที่มกีารศกึษาสูง มขี้อมูลเกี่ยวกับ

การเมอืงมากและสนใจทางการเมอืง จะมีการวิพากษ์วจิารณ์แต่ไม่แสดงออกโดยการ

ประท้วง  

 Verba and Nie (1975 อ้างถึงใน พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ และอลงกรณ์ คูตระกูล, 

2549, หนา้ 12-13) เสนอรูปแบบการมสี่วนร่วมทางการเมอืงไว้ 5 รูปแบบ ดังนี้ 

  1. การออกเสียงเลือกตั้ง (Voting) เป็นกิจกรรมที่ประชาชนจำนวนมาก 

ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสามารถเข้าร่วมได้ เป็นรูปแบบการมี 

ส่วนร่วมทางการเมอืงที่ถูกต้องตามกฎหมาย และแสดงออกถึงสิทธิอันชอบธรรม 

ของประชาชน ในการแสดงเจตจำนงเลอืกผู้นำปกครองประเทศ  
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  2. การจัดกิจกรรมรณรงค์หาเสียง (Campaign activity) ผูท้ี่มสี่วนร่วม

การเมอืงในขั้นนีเ้ป็นผู้ที่มุ่งการกระทำของพวกเขาให้มผีลกระทบอย่างมากต่อการแพ้-ชนะ

การเลือกตั้งและย่อมส่งผลต่อนโยบาย หรอืการเลือกรัฐบาลได้ การมสี่วนร่วมระดับนีจ้งึ

ต้องใชท้ั้งกำลังเงินกำลังความรู ้กำลังเครือข่าย และเวลา  

  3. การตดิต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐหรอืนักการเมอืง (Particularized contacts)  

เป็นการมสี่วนร่วมทางการเมอืงที่ประชาชน และหรอืภาคเอกชนเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่

รัฐ หรอืนักการเมอืงเพื่อผลักดันนโยบาย หรอืแก้ปัญหาส่วนรวม หรอืปัญหาส่วนตัวหรอื

เพือ่แสดง ความคิดเห็นและเรียกร้องให้ผูแ้ทนราษฎร หรอืเจ้าหน้าที่รัฐพิจารณาข้อ

เรียกร้องที่เขาเสนอ  

  4. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (Cooperative activity) เป็นการแสดงออก 

ต่อปัญหาการเมอืง และสังคม โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ ทำกันเป็นหมู่คณะ เพื่อให้มีอทิธิพล

ต่อการตัดสินใจของรัฐบาล  

  5. การเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ความรุนแรง เป็นกิจกรรมที่มุ่งเปลี่ยนนโยบาย 

หรอืเปลี่ยนผูน้ำทางการเมอืงโดยใช้กิจกรรมที่ก่อความวุ่นวาย เช่น การปฏิวัติ เป็นต้น 

 Almond and Powell (1976 อ้างถึงใน สุกฤตา จนิดาพรม, 2555, หนา้ 12)  

ได้จำแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมอืงที่ละเอียดชัดเจน โดยการแบ่งรูปแบบการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ โดยแต่ละรูปแบบมีการจำแนกออกเป็นแบบ

ย่อย ๆ อีกดังนีค้ือ  

  1. แบบปกติ (Conventional forms)  

   1.1 การออกเสียงเลือกตั้ง 

   1.2 การพูดจาปรึกษาเรื่องการเมอืง  

   1.3 กิจกรรมการรณรงค์ หาเสียงเลือกตั้ง 

   1.4 การจัดตั้งและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ  

   1.5 การตดิต่อส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่การเมือง  

  2. แบบไม่ปกติ (Unconventional forms)  

   2.1 การยื่นข้อเรียกร้อง  

   2.2 การเดินขบวน  

   2.3 การเข้าประจันหนา้ 

   2.4 การละเมิดกฎระเบียบของสังคม  
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   2.5 การใช้ความรุนแรงทางการเมอืง  

   2.6 สงครามกองโจรและการปฏิวัติ  

 Huntington and Nelson (1982 อ้างถึงใน อภิชาต การกิาญจน์, 2534, หนา้19) 

แบ่งรูปแบบการมสี่วนร่วมทางการเมอืงออกเป็น 5 รูปแบบ  

  1. กิจกรรมการเลือกตั้ง (Electoral activity) หมายถึง กิจกรรมการออกเสียง

ลงคะแนน เลือกตั้งและการเข้าร่วมรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง 

  2. การลอบบี ้(Lobby) หมายถึง การตดิต่อเจา้หนา้ที่หรือผูน้ำทางการเมอืง

เพื่อหาทาง ข้าไปมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายของรัฐบาล โดยให ้

ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นเกณฑ์ 

  3. กิจกรรมองค์การ (Organizational activity) เป็นกิจกรรมทางการเมอืง 

ของ กลุ่มองค์การใดองค์การหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปมีอทิธิพลต่อประเด็น 

ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เฉพาะอย่างหรอือาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ได้  

  4. การติดต่อเฉพาะเรื่อง (Contacting) หมายถึง การติดต่อเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐหรอืเจา้หนา้ที่ทางการเป็นการส่วนตัวโดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัว 

ตลอดจนหมู่คณะของตน  

  5. การใชก้ำลังรุนแรง (Violence) เป็นกิจกรรมที่พยามยามสรา้งผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายของรัฐบาล โดยการทำร้ายร่างกาย ทำลายทรัพย์สิน 

กิจกรรมนีอ้าจดำเนินไปโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงผูน้ำทางการเมอืง เช่น การก่อ

รัฐประหาร การลอบสังหารผูน้ำทางการเมอืง หรอือาจมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเมอืง 

เช่น การปฏิวัติ 

 พิชิต รัชตพิบุลภพ (2556) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การมสี่วนร่วมทางการเมอืง 

ของทหาร โดยผู้วจิัยได้กำหนดขอบข่ายของการมสี่วนร่วมทางการเมอืงที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

  1. ด้านการเลือกตั้ง หมายถึง การที่ทหารใชส้ิทธิในการลงคะแนนเสียง 

ในกระบวนการเลือกตั้งหรอืการที่ทหารแสดงบทบาทหรอืพฤติกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 

ในกระบวนการเลือกตั้ง 

  2. ด้านการรณรงค์หาเสียง หมายถึง การที่ทหารแสดงบทบาทหรอื

พฤติกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมให้แก่หัวคะแนน นักการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงทั้งทางตรง

หรอืทางอ้อมด้วยแรงกายอุปกรณ์หรือเงินทอง 
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  3. ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรือพรรคการเมือง หมายถึง 

การที่ทหารเข้าร่วมด้วยการเป็นสมาชิก การเข้าร่วมทากิจกรรมหรอืมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทำงานหรอืพรรคการเมอืงเพื่อการแสดงออกทางการเมอืงในรูปแบบของ

กิจกรรมประเภทต่าง ๆ 

  4. ด้านการชุมนุมทางการเมอืง หมายถึง การที่ทหารมารวมตัวกันเพื่อ

ดำเนินกิจกรรมอันหลากหลายที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นการสนับสนุน ส่งเสริม เห็นด้วยหรอื

คัดค้าน ไม่เห็นด้วยต่อการดำเนินนโยบาย การปฏิบัติตามนโยบายของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

นักการเมอืงทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหารระดับประเทศ 

 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

 แนวความคิดของการมสี่วนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย จำแนก

เป็น 4 แนวคิด ได้แก่ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561, หน้า 13-16) 

  1. การมสี่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง (Direct 

Democracy) ซึ่งการมสี่วนร่วมในลักษณะนีป้ระชาชน หรอืพลเมอืงของรัฐจะทำหน้าที่เป็น 

“สภา” โดยทุกคนจะมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เพราะเชื่อว่า 

ประชาชนทุกคนต้องมสี่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ในสังคม แต่ภายหลังเมื่อสมาชิกของ

สังคมเพิ่มจำนวนมากขึ้นและสังคมมคีวามซับซ้อนขึ้น การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

โดยตรงจงึกลายเป็นเรื่องยากที่จะสามารถทำได้จริง เพราะประชาชนทุกคนไม่สามารถเข้า

มาใช้อำนาจของตนเองได้ในทุกกิจกรรมของประเทศ ปัจจุบันมกีารใช้ประชาธิปไตยทางตรง

ในเรื่องของการลงประชามติ (Referendum) การเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชน (Initiative) 

การถอดถอนผู้แทนรายบุคคลหรอืทั้งสภา 

  2. การมสี่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรอื

ประชาธิปไตยโดยอ้อม (Representative Democracy) การมสี่วนร่วมในรูปแบบนี้ คือ การที่

ประชาชนได้ทำหนา้ที่เลือกผูแ้ทนของตนเข้าไปใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนในรัฐสภา ผ่าน

ระบบที่เรยีกว่า “การเลือกตั้ง”  

  3. การมสี่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบ 

มีส่วนร่วม (Participatory Democracy) หรอื ที่เรยีกว่า “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”  

ซึ่งเป็นการนำการมีส่วนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยโดยตรงมาผสมผสาน 

กับการ มีส่วนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนและเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมอืงการปกครองมากยิ่งขึน้ โดยใหป้ระชาชนมอีำนาจ
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ตัดสินใจทางการเมอืงและการบริหารในเรื่องสำคัญ ๆ ที่มผีลกระทบต่อการดำเนินชีวติและ

วิถีชีวติของประชาชน อำนาจในการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของ “ผูแ้ทน” ซึ่งก็คือ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรอืสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง การเปิดโอกาสให้ 

“สถาบันการเมอืง” ต่าง ๆ อาทิ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน องค์กรอิสระ องค์กร 

ตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนสามารถทำหน้าที่ในการติดตาม

และตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างเต็มที่ 

  4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบถก

แถลง (สานเสวนาหาทางออก) (Deliberative Democracy) เป็นประชาธิปไตยแบบถกแถลงที่

เป็นกระบวนการ สำคัญของประชาธิปไตยภาคพลเมอืง ประชาธิปไตยชุมชน เป็นความ

พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อบกพร่องของประชาธิปไตย แบบตัวแทนที่เป็นรูปแบบ

สถาบันที่ตายตัว ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความซับซ้อน และมี

ความแตกต่างหลากหลายได้ ทั้งนี ้หลักการประชาธิปไตยแบบถกแถลงไม่ได้เป็นสิ่งที่

ขัดแย้งกับระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน เพราะระบอบประชาธิปไตยทั้งสองแบบ

สามารถอยู่คู่กันได้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยแบบถกแถลงจะช่วยแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง 

ต่าง ๆ ของระบบการเมอืงแบบตัวแทน โดยการมสี่วนร่วมของภาคพลเมอืงที่มคีวามสำนึก

ทางการเมอืง (Active citizen) และมีจิตสาธารณะรวมหมู่ (Civic life) รูปแบบการมีส่วนร่วม

ในลักษณะนีท้ี่เห็นได้ชัด คือ การที่ภาคประชาชน หรอืภาคพลเมอืงเข้าร่วมกันวิเคราะห์ 

แลกเปลี่ยนถกแถลงกัน เพื่อนำเสนอแนวคิดของตนในการสรา้งนโยบายที่เหมาะสมสำหรับ

ตนเอง หลักการสำคัญของการมสี่วนร่วมในรูปแบบนี้ คือ กระบวนการที่ใหป้ระชาชนทุกคน 

หรอืภาคพลเมอืง ได้มสี่วนร่วมในการเสนอแนะ และตอบสนองขอ้เรียกร้องเพื่อให้ตัวแทน

ของตนหรอืรัฐบาลนำไปปฏิบัติต่อไป 

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมือง  

 จำนวนปัญหาที่สำคัญของกระบวนการพัฒนาทางการเมอืง คือ ปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับ การมสี่วนร่วมทางการเมอืง (Political Participation) เมื่อพิจารณาจากขอบเขต 

และความหมาย ของการพัฒนาทางการเมอืงมสี่วนเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันของ

ประชาชน ความสามารถของ ระบบการเมอืงที่จะดูดซึมกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ที่มคีวาม

ต้องการเข้ามีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ ของรัฐบาล การพัฒนาประชาธิปไตย 

ตลอดจนการเสริมสร้างระบบการเมอืงสมัยใหม่ ทั้งหมดนีม้ีส่วน เกี่ยวพันกับการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงทั้งสิ้น การมสี่วนร่วมทางการเมอืงนั้น มีผู้ใหค้วามหายไว้หลายนัย มีทั้ง
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ความหมายที่เป็นเรื่องของพฤติกรรมทางการเมอืงโดยที่ตั้งใจกดดันรัฐบาล โดยตรงเป็น

เรื่องของ การแสดงออกทางการเมอืงโดยเสรี หรอืสมัครใจเท่านั้น บางคนเห็นว่าการมสี่วน

ร่วมแบบถูกระดมด้วย อย่างไรก็ตามความหมายที่กล่าวกันมาข้างต้นนี้สามารถนามากล่าว

อย่างกระชับว่า การมสี่วนร่วมทางการเมอืง หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลมีจุดประสงค์เพื่อมี

อิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล ความหมายที่มลีักษณะที่น่าสนใจหลาย

ประการ คือ (สุจิต บุญบงการ, 2537 อ้างถึงใน  สัญญา เคณาภูม,ิ 2559, หน้า 23-25)  

  ประการแรก การมีส่วนร่วมทางการเมอืงในความหมายนี้ เป็นเรื่องของ

กิจกรรม ไม่ใช่ทัศนคติ การมีส่วนร่วมทางเมอืงในที่นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความคิด ความรูส้ึก 

หรอืความเชื่อทางการเมอืง เรายอมรับว่า ทัศนคตทิางการเมอืงมีผลต่อรูปแบบ หรือการ

แสดงออกของการมสี่วนร่วมทางการเมอืงแต่ไม่ใช่เป็นกิจกรรม ดังนั้นเราจึงต้องแยกออก 

ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนในการวิเคราะห์ 

  ประการที่สอง การมีส่วนร่วมทางการเมอืงนี้เราใช้สำหรับบุคคลธรรมดา 

ส่วนนักการเมอืง หรอืผูน้ำทาการเมอืงนั้น การเกี่ยวข้องกับการเมอืงเรียกได้ว่าเป็นงาน

อาชีพของเขา เป็นเรื่องของการมบีทบาททางการเมอืง (Political Role) ในส่วนนีบ้างทีเราก็

ประสบความลำบาก ในการแยกว่าใครเป็น “บุคคลธรรมดา” ใคร “เป็นนักการเมอืง” 

สมาชิกพรรคผูท้ำงานให้กับพรรค ข้าราชการ จะถือว่าเป็นคนธรรมดา หรอืเป็น

นักการเมอืง จะถือว่ามีส่วนร่วมทางการเมอืง หรอืมีบทบาท ทางการเมอืง อย่างไรก็ตาม

เราอาจถือลักษณะงานการเมอืงที่บุคคลทำอยู่เป็นตัวกำหนดได้อย่างกว้าง ๆ คือ การมสี่วน

ร่วมทางการเมอืงนั้นเป็นบทบาทของบุคคล ซึ่งไม่ได้ทำงานหรอืมีอาชพีทางการเมอืง ถ้าเขา

เป็นสมาชิกพรรคแต่ไม่ได้ทำงานการเมอืงเป็นหลัก บทบาททางการเมอืงของเขาอาจมเีพียง

ไป ลงคะแนนเสียงหาเสียงใหก้ับผูส้มัครของพรรคของตนเป็นครั้ง ๆ ไป ดังนีเ้รียกได้ว่า  

เป็นเรื่องของการ มีส่วนร่วมทางการเมอืง แต่ถ้าเขาลงสมัครรับเลือกตั้ง และทำงาน

การเมอืงตลอดเวลา หรอืเป็นผูน้ำทางการเมอืง กิจกรรมทางการเมอืงของเขาถือว่าเป็น

เรื่องของบทบาททางการเมือง 

  ประการที่สาม การมสี่วนร่วมทางการเมอืงเป็นเรื่องของการแสดงออก 

เพื่อให้มผีล ต่อการตัดสินใจของรัฐบาล หรอืผูน้ำประเทศ ถ้านักศกึษาชุมชนประท้วงใน

มหาวิทยาลัย เพื่อไล่อธิการบดี ออกจากตำแหน่ง จะไม่ใช่เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมอืง

จนกว่านักศึกษาจะใช้การประท้วงนีก้ดดัน รัฐบาล หรอืผูน้ำทางการเมอืงให้ช่วยบีบบังคับ 

ให้อธิการบดีลาออก ดังนัน้ การมสี่วนร่วมทางการเมอืง จงึควรเป็นเรื่องของความพยายาม 
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ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลเปลี่ยนแปลง ผู้นำรัฐบาล ปกป้องหรอื 

เปลี่ยนแปลงตัวผูน้ำ และสถาบันทางการเมอืงต่าง ๆ การมสี่วนร่วมทางการเมอืง จงึเป็นได้

ทั้งถูกกฎหมาย และผดิกฎหมาย สันติหรอืรุนแรง ความประสงค์ที่จะผลักดันรัฐบาลนี้ 

ไม่ จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่สรา้ง หรอืริเริ่มขึน้จากตัวผู้มีส่วนร่วมเอง แต่อาจจะมาจากผู้อื่นรวม  

ทั้งจากผูน้ำ ทางการเมอืงเองได้ด้วย  

  ประการสุดท้าย การมีส่วนร่วมทางการเมอืงอาจไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อการ

ตัดสินใจ ของผูน้ำ หรอืรัฐบาลแต่อย่างใด แมว้่าผูม้ีส่วนร่วมมวีัตถุประสงค์กดดันรัฐบาล 

การมสี่วนร่วมทาง การเมอืงจะมีผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับอำนาจทางการเมอืงของผู้มี

ส่วนร่วมซึ่งมักมีอำนาจทาง การเมอืงไม่มากนัก และไม่สามารถผลักดันการตัดสินใจของ

รัฐบาลได้ตลอดเวลา และทุก ๆ เรื่อง  

 การมสี่วนร่วมทางการเมอืงถือว่าเป็นลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของระบบ

การเมอืงสมัยใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนมักมีความตื่นตัว หรอืสนใจในทางการเมอืงสูง

กว่าในระบบจารีต ประเพณี อย่างไรก็ตาม การมสี่วนร่วมทางการเมอืงนี้มีลักษณะแตกต่าง

กันออกไปตามลักษณะของ ระบบการเมอืงสมัยใหม่ในระบบการเมอืงประชาธิปไตย การมี

ส่วนร่วมทางการเมอืงมหีลายรูปแบบ แต่ทุกรูปแบบเป็นเรื่องของความสมัครใจ ปราศจาก

การบังคับ รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมอืง อาจมตีั้งแต่รูปแบบเล็ก ๆ แคบ เช่น 

การแสดงความคิดเห็น การอภปิรายทางการเมอืง การเขียนจดหมาย แสดงความคิดเห็นถึง

นักการเมอืง ไปจนถึงรูปแบบที่มนี้าหนักกว้างขวางขึ้น เช่น การไปลงคะแนน เสียงเลือกตั้ง 

การช่วยผู้สมัครรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การชุมนุมประท้วง การเดินขบวน การวิ่งเต้น 

เพื่อให้ผูน้ำทางการเมอืงออกกฎหมาย หรอืยอมรับในนโยบายที่ตนเรยีกร้อง (Lobbying) 

ตลอดจน การเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมอืงกลุ่ม หรือองค์การทางการเมอืงทั้งหลาย  

  การมสี่วนร่วมทางการเมอืง อาจเป็นได้ทั้งจุดหมาย (Goals) และวิธีการของ

การพัฒนา ที่เป็นจุดมุ่งหมายนั้นเป็นเพราะความเชื่อที่ว่าการมสี่วนร่วมทางการเมืองเป็น

ลักษณะสำคัญของสังคม ที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็ต้อง

พัฒนาการมสี่วนร่วมทางการเมอืงดว้ย สำหรับการมสี่วนร่วมทางการเมอืงที่ถือว่าเป็น

วิธีการอย่างหนึ่งนั้นหมายถึง วิธีการของผูน้ำเพื่อนำไปสู ่จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อ

เสริมสรา้งอำนาจของผู้นำ หรอืเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น หรือ ในประการที่สาม การมี

ส่วนร่วมทางการเมอืงเป็นผลพลอยได้ของการพัฒนา เช่น เมื่อมีการพัฒนา เศรษฐกิจ และ
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สังคม มีผลใหป้ระชาชนมีความตื่นตัวทางการเมอืง และนำไปสู่การขยายตัวการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง  

 การขยายการมีส่วนร่วมทางการเมอืงมักถูกยอมรับว่าเป็นวิธีการ เพื่อนำไปสู่

จุดหมาย ทีส่ำคัญอื่นในกระบวนการพัฒนา ทัศนะเช่นนี้เองที่จะต้องมกีารช่ังความ

เหมาะสมในด้านต้นทุน กาไร เปรียบเทียมกับวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งจุดมุ่งหมายนั้น ๆ 

อย่างไร 

ก็ตามทฤษฎีตะวันตกไม่ได้ คำนงึถึงขอ้เท็จจรงิที่ว่าในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ

รวมทั้งประเทศไทยเอง การมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนเป็นเรื่องที่ถูกชักจูง หรอื

ปลุกปั่นโดยผูน้ำมากกว่าเป็นเรื่องของความต้องการ ของประชาชนเอง การมสี่วนร่วม

ทางการเมอืงของประชาชน จงึเป็นเครื่องมอืของผูน้ำทางการเมอืง ในการสร้างฐานอำนาจ

ให้กับตน และโค่นล้มผูน้ำฝ่ายตรงกันข้าม การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน 

เป็นเรื่องทีผู่น้ำบางกลุ่มหยิบยื่นให้กับประชาชน เพื่อประโยชน์ทางการเมอืงของกลุ่มตน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง 

 การเลือกตั้งเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน ที่มอีายุครบ 18 ปี

บริบูรณ์ เพื่อไปทำหนา้ที่คัดเลือกตัวแทนของตนเข้าไปออกกฎหมายและเข้าไปบริหาร

ประเทศ ดังนั้น ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และทำให้การเลือกตั้งสุจรติ 

และเที่ยงธรรม ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งได้ดังนี้ 

  1. สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมอืง 

  2. สอดส่องดูแลการเลือกตั้ง แจ้งเหตุหรอืเบาะแสการทุจริตซือ้สิทธิขาย

เสียง 

  3. ใช้สทิธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียง 

  4. ร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งโดยเป็นสมาชิกหรอือาสาสมัครขององค์การ

เอกชนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองใหต้รวจสอบการเลือกตั้ง 

  5. ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งในระดับต่างๆ เช่น กรรมการประจำ

หน่วยเลือกตั้ง กรรมการนับคะแนน กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เป็นต้น 

 การมสี่วนร่วมในการเลือกตั้ง สามารถจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 

  1. กิจกรรมการมสี่วนร่วมก่อนการเลือกตั้ง 

   1.1 ตรวจบัญชีรายชื่อว่าตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรอืไม่ 
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   1.2 ตรวจสอบพรรคการเมืองและผูส้มัครรับเลือกตั้ง 

   1.3 ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง 

   1.4 ฟังการปราศรัยนโยบายของผูส้มัครและพรรคการเมอืง 

   1.5 สอดส่องดูแลพฤติกรรมที่มิชอบ 

   1.6 ศกึษาประวัติผู้สมัคร 

   1.7 ให้การศกึษาแก่ประชาชน 

   1.8 การตอ่รองนโยบายของพรรคการเมอืง 

  2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างการเลอืกตั้ง 

   2.1 สังเกตการณ์การซื้อเสียง 

   2.2 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

   2.3 ติดตามการนับคะแนน 

   2.4 ร่วมเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 

   2.5 แจ้งเหตุหากพบเหตุการณ์ผิดปกติ 

   2.6 ชักชวนประชาชนไปใช้สทิธิเลือกตั้ง 

   2.7 ไม่รับเงินซือ้เสียง 

   2.8 ตรวจสอบดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกติกา 

  3. กิจกรรมการมสี่วนร่วมหลังการเลอืกตั้ง 

   3.1 ติดตามผลการเลือกตั้ง 

   3.2 ติดตามผลการใชส้ิทธิเลือกตั้ง 

   3.3 ติดตามการจัดตัง้รัฐบาล 

   3.4 ติดตามตรวจสอบการทำงานของผูแ้ทนที่เราเลือก 

   3.5 แสดงพลังกลุ่มถอดถอนนักการเมอืง ถ้าพบว่ามีการกระทำ 

โดยมิชอบ 

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

  1. การมสี่วนร่วมในรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์ 

   การรวมตัวกันของบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรในสังคม มีเป้าหมาย

หลักอยู่ทีก่ารรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเท่านั้น โดยไม่มีเป้าหมายที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาล

เพื่อบริหารประเทศแต่อย่างใด สำหรับเป้าหมายของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันไป บางกลุ่ม

อาจเรียกร้องใหร้ัฐบาลทำตามสิ่งที่กลุ่มตนต้องการ เช่น การเรียกร้องใหแ้ก้ไขปัญหาเรื่อง
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ที่ดนิทำกิน ราคาพืชผลการเกษตร หรอืเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มของตน หรืออาจ

เรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำนโยบายหรือโครงการที่กลุ่มตนจะได้เป็นโยชน์ เป็นต้น 

  2. การมสี่วนร่วมในรูปแบบของพรรคการเมอืง 

   การรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความเชื่อทางการเมอืงคล้ายคลึงกัน  

มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อไปทำหนา้ที่ทั้งฝ่ายบริหาร  

นิตบิัญญัติ อย่างไรก็ตามการเข้ามารวมตัวกันในรูปแบบพรรคการเมอืงยังมเีป้าหมายอื่นอกี

เช่น การใหก้ารศกึษาทางการเมอืงแก่ประชาชน การดูแลและรักษาผลประโยชน์ของส่วน

ร่วม การสร้างผูน้ำทางการเมอืง การควบคุมและติดตามตรวจสอบทางการเมอืง ฯลฯ  

ในส่วนของประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในพรรคการเมอืงได้ เช่น การสมัครเป็น

สมาชิกพรรคการเมอืง การบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมอืง การช่วย

รณรงค์หาเสียงในช่วงที่มกีารเลือกตั้ง เป็นต้น 

  3. การมสี่วนร่วมในรูปแบบของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

   การออกไปใช้สทิธิเลือกตั้ง ถือเป็นรูปแบบการมสี่วนร่วมที่สำคัญของการ

บริหารประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตย แต่สิ่งที่ควรตระหนักคือ จำนวนผูม้าใช้สิทธิ

เลือกตั้งจำนวนมากไม่ได้หมายความถึงความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ หากแต่การใช้

สิทธิเลือกตั้งในรูปแบบประชาธิปไตยที่แท้จริง ต้องมีลักษณะดังนี้ 

   3.1 การใชส้ิทธิโดยอิสระ คือ การใชส้ิทธิเลือกตั้งจะต้องเกิดจากความ

สมัครใจ ไม่ได้เกิดมาจากการบังคับหรอืข่มขู่หรอืสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนในการออกไป

ใช้สทิธิเลือกตั้ง 

   3.2 การเลือกตั้งโดยลับ การออกเสียงตอ้งกระทำแต่เพียงลำพัง โดยไม่มี

ผูอ้ื่นอยู่ร่วมด้วย หรอืสามารถล่วงรูไ้ด้ว่าผู้มีสิทธิเลือกผู้สมัครคนใดหรอืออกเสียงอย่างไร 

การออกเสียงเลือกตั้งของบุคคล ไม่สามารถประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปได้ 

   3.3 ความเสมอภาคในการเลือกตั้ง บุคคลแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้คน

ละหนึ่งเสียงเท่านั้น 

   3.4 ความเป็นกลาง บุคคลที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับในการเลือกตั้งทุกคน

ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม ไม่ลำเอียงเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

  4. การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการแสดงออก 

   บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเขียน การพูด การโฆษณา 

การพิมพ์ซึ่งการแสดงออกเหล่านีอ้าจอยู่ในรูปแบบของการวิพากษ์ วจิารณ์ตามสื่อต่าง ๆ 
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รัฐบาลต้องไม่ขัดขวางหรอืหา้มปรามการแสดงออกของประชาชน รัฐต้องเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นก่อนลงมอืดำเนนิการทำกิจการใดที่มผีลกระทบต่อชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชน รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 

การมสี่วนร่วมถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย 

ประชาชนต้องตระหนักว่า ตนเป็นเจ้าของประเทศและต้องเข้าไปรับผิดชอบในกิจการของ

บ้านเมืองในทุกโอกาสที่สามารถกระทำได้ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย และควรส่งเสริมคนดี

ให้เข้ามาบริหารบ้านเมือง 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 จากการวิจัยของ Milbrath and Goel (1977 อ้างถึงใน ประเวช แสวงสุข, 2553, 

หนา้ 28) พบว่า ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการมสี่วนร่วมทางการเมอืง ได้แก่ 

  1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environmental stimuli) ได้แก่ ระบบสังคม 

(Social system) และสภาพการณ์ทางการเมอืง (Political settings) ปัจจัยด้านนี้อาจมี

ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมอืงได้ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  

  2. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) ได้แก่ พันธุกรรม แรงขับความ

ต้องการ ทางบุคลิกภาพ ความตอ้งการทางจิตใจและร่างกาย และความเชื่อและทัศนคติ

ทางการเมอืง  

 Burkhart et al. (1972 อ้างถึงใน พรเพ็ญ เพชรสุขศริิ และอลงกรณ์ คูตระกูล, 

2549, หนา้ 8) เสนอปัจจัยทีท่ำให้บุคคลจะเข้ามามสี่วนร่วมทางการเมอืง โดยปัจจัยเหล่านี้

มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการมสี่วนร่วมทางการเมือง ดังนี้ 

  1. ความต้องการที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ้ื่น  

  2. ความตอ้งการที่อยากจะรู้จักกับบุคคลสำคัญ 

  3. ความต้องการที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อสังคม  

หรอืกลุ่มของตน  

  4. ความตอ้งการได้มาซึ่งอำนาจ  

  5. ความต้องการได้มาซึ่งอิทธิพล  

  6. ความต้องการมเีกียรตแิละศักดิ์ศรี  

  7. ความตอ้งการที่จะตอบสนองสภาวะทางจิต  

  8. ความต้องการรายได้ที่สูงขึ้น  
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 Nie et al. (1969 อ้างถึงใน พรเพ็ญ เพชรสุขศริิ และอลงกรณ์ คูตระกูล, 2549, 

หนา้ 8-9) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมอืงพบว่า มีทั้ง

ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์โดยตรง (แบ่งออกเป็นความสัมพันธ์สูงและปานกลาง) และปัจจัย 

ที่มคีวามสัมพันธ์ทางอ้อมหรอืมีระดับความสัมพันธ์ต่ำ 

  1. ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์โดยตรง (แบ่งออกเป็นความสัมพันธ์สูงและปาน

กลาง) ได้แก่ การเป็นสมาชิกกลุ่ม ความสำนึกในหน้าที่การเมือง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์สูง 

และการรับข่าวสารทางการเมือง ความรูท้างการเมอืง ความสนใจทางการเมือง 

ประสิทธิภาพทางการเมือง ที่มคีวามสัมพันธ์ปานกลาง  

  2. ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์ทางอ้อม หรอืมีระดับความสัมพันธ์ต่ำ ได้แก่ 

สถานะทางสังคม 

 Almond and Verba (1963, pp. 380-381) ได้สรุปความสัมพันธ์ของการศกึษา

กับการมสี่วนร่วมทางการเมอืงไว้ ดังนี้ 

  1. บุคคลที่ได้รับการศกึษาสูงขึ้นก็ยิ่งตระหนักในผลกระทบที่รัฐบาลมตี่อ

ปัจเจกบุคคลมากกว่าบุคคลที่ได้รับการศกึษาต่ำ 

  2. บุคคลที่ได้รับการศกึษาสูงขึ้นมักจะเห็นได้ว่าเป็นผูส้นใจข่าวสารทาง

การเมอืง ใหค้วามสนใจในการรณรงค์ หาเสียงมากกว่าบุคคลที่ได้รับการศกึษาต่ำ 

  3. บุคคลที่ได้รับการศกึษาสูงขึ้นจะมีการรับรู้ข่าวสารทางการเมอืงมากขึ้น  

  4. บุคคลยิ่งได้รับการศกึษาสูงขึ้นจะมีความคิดเห็นในเรื่องการเมอืง

กว้างขวางมากขึ้น  

  5. บุคคลยิ่งได้รับการศกึษาสูงขึ้นมีแนวโน้มว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ถกเถียงหรอืแสดงความคิดเห็นทางการเมอืงมากขึ้น  

  6. บุคคลที่ได้รับการศกึษาสูงขึ้นจะรู้สกึสะดวกใจที่จะพูดคุยกับบุคคลอื่น 

ถึงปัญหาบ้านเมือง ในขณะที่บุคคลที่ได้รับการศกึษาน้อยจะพยายามหลกีเลี่ยงการแสดง

ความคิดเห็นในเรื่องเหล่านั้น 

  7. บุคคลที่มกีารศกึษาสูงดูเหมอืนว่าจะพิจารณาตนเองในฐานะที่จะสามารถ

มีอทิธิพลต่อรัฐบาลได้  

  8. บุคคลซึ่งได้รับการศกึษาสูงมแีนวโน้มที่จะเป็นสมาชิกที่มคีวาม

กระตอืรอืร้นขององค์การ  
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  9. บุคคลที่ได้รับการศกึษาสูงจะมีความมั่นใจในการเข้าสังคม และเชื่อว่า

บุคคลอื่น เป็นผู้มคีุณค่าและมีประโยชน์  

 Sigel and Hoskin (1977, pp. 271-285 อ้างถึงใน อภิชาต การกิาญจน์, 2534, 

หนา้ 26) ได้ สรุปว่า อาชีพเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมทางการเมอืงไว้ ดังนี้ 

  1. บุคคลยิ่งมีความพอใจในเกียรติภูมิของอาชีพมากเท่าใด การก้าวไปสู่

สถานภาพ ทางอาชีพที่สูงขึ้นก็จะทำให้บุคคลพึงพอใจในอาชีพมากขึ้น  

  2. เมื่อบุคคลนั้นอยู ่ในสถานภาพทางอาชีพสูงขึน้ บุคคลจะมีความ

กระตอืรอืร้น ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมอืงมากขึ้นด้วย  

  3. เมื่อบุคคลมีความกระตือรอืร้นในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมอืง 

ความพรอ้มหลาย ๆ ประการที่จะเข้าสู่การแสวงหาอำนาจทางการเมอืงก็มีมากขึ้น  

  4. เมื่อสถานภาพทางอาชีพและสถานภาพทางสังคมสูงขึน้ ดูเหมอืนว่า

ทัศนคต ิในทางการเมอืงของบุคคลจะเป็นไปในลักษณะอนุรักษ์นิยมมากขึ้น ในทางกลับกัน

บุคคลซึ่งอยู่ในสถานภาพทางอาชีพต่ำ เช่น ผูใ้ช้แรงงาน ไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจหรอืมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมอืง แต่จะตระหนักถึงเรื่องเศรษฐกิจมากกว่า 

 Lane (1959, p. 334 อ้างถึงใน อภิชาต การกิาญจน์, 2534, หนา้ 26)  

ได้เสนอแนะถึงลักษณะของงานซึ่งเอือ้อำนวยให้ผูท้ี่อยู่ในสถานภาพของงานอาชีพนั้น 

มีส่วนร่วมในทางการเมอืงสูงขึ้น คือ  

  1. เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม และการใช้ความรู้ ทักษะ  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมอืง  

  2. เป็นงานที่มีโอกาสที่จะปฏิสังสรรค์ กับบุคคลที่มทีัศคติที่คล้ายคลึงกัน 

  3. เป็นงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายของรัฐ  

  4. เป็นงานซึ่งมีบทบาทและรับผดิชอบในการบริการสังคม  

 Bari (2005, pp. 3-5 อ้างถึงใน สมสุดา ผู้พัฒน์ และจุฬารัตน์ วัฒนะ, 2556, 

หนา้ 27-28) ได้จัดทำรายงานชื่อ “Women’s political participation: Issues and 

challenges” ให้แก่ Division for the advancement of women (DAW), United Nation Bari 

ได้เสนอปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมสี่วน ร่วมทางการเมอืงของสตรีไว้ ดังนี้ 

  1. ปัจจัยด้านอุดมการณ์ สังคมที่มอีุดมการณ์ว่าชายเป็นใหญ่ สตรีจะมี

โอกาสมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยเพราะสตรีจะถูกกำหนดบทบาทหนา้ที่ให้ ทำหน้าที่การ

เป็นแม่และภรรยา ส่วนกิจการการเมืองซึ่งเป็นเรื่องนอกบ้านควรเป็นภารกิจของชาย  
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  2. ปัจจัยการเมอืง สังคมที่ให้คำนิยามการเมืองเฉพาะแบบทางการเมอืง คือ 

การเมอืง เป็นกิจกรรมของสถาบันการเมอืง สังคมนัน้สตรีจะมีส่วนร่วมทางการเมือง

ค่อนข้างนอ้ยตรงกันข้ามหากสังคมใดยอมรับว่าการเมืองมทีั้งแบบทางการ และแบบไม่เป็น

ทางการ หรอืแบบธรรมชาติ สตรีจะมีโอกาสเข้าร่วมการเมอืงค่อนข้างสูง สังคมใดระบอบ

การเมอืงที่เป็นประชาธิปไตยสูง สตรีก็มีโอกาสเข้าร่วมทางการเมอืงสูงตามไปด้วยเช่นกัน 

  3. ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมความเชื่ออย่างมั่นคงของคนในสังคมจน

กลายเป็น วัฒนธรรมความเชื่อของสังคมย่อมมีผลต่อการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของสตรี

สังคม ที่ให้ความสำคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาว โอกาสที่สตรมีีส่วนร่วมการเมอืงก็ย่อมมี

น้อย สตรีที่มสีถานภาพทางสังคมแตกต่างกันการมสี่วนร่วมทางการเมอืงก็แตกต่างด้วย 

บทบาทสตรี ที่ตอ้งรับผดิชอบงานในครอบครัว และดูแลบุตรเป็นปัจจัยสังคมที่ทำให้สตร ี

ไม่มีเวลาพอ ที่จะทำงานด้านการเมอืง การมีส่วนร่วมทางการเมอืงของสตรจีึงย่อมน้อยกว่า

ผูช้าย  

  4. ปัจจัยเศรษฐกิจ การทำงานภาคการเมืองจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสูง หาก

สตรีไม่มตี้นทุน ทางทุนทรัพย์ เพียงพอ โอกาสที่สตรีจะมีส่วนร่วมทางการเมอืงก็ย่อมมนี้อย  

  5. ปัจจัยต้นทุนทางสังคม และตน้ทุนทางการเมอืง สตรีที่ไม่ได้ ทำงานภาค

สังคมสตร ีที่ไม่ได้แสดงบทบาทพัฒนาชุมชนให้ ชาวบ้านในชุมชนนั้นเห็นผลงาน หรือเห็น

ความสามารถ ของสตรีเอง สตรีนัน้ยอ่มมีต้นทุนทางสังคมและการเมอืงต่ำการมสี่วนร่วม

ทางการเมอืงก็ย่อม มีน้อย สตรีที่มทีักษะทางการเมอืง มีทุนทรัพย์ มีการศกึษา ได้รับการ

ฝกึฝนอบรมและสามารถเข้าถึง ข้อมูลปัจจบุันทันเหตุการณ์ สตรนีั้นย่อมมีส่วนร่วมทางการ

เมืองสูงเช่นกัน 

 สถาบันพระปกเกล้า (2544) ได้จัดให้มโีครงการศกึษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการ

เสริมสรา้งประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ปัญหา อุปสรรค ทางออก” โดยผู้วิจัยได้จัดทำตัวช้ีวัดการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนไว้ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ตัวชี้วัดการมสี่วนร่วมของประชาชน 

 

ปัจจัย กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ด้านการเมือง 1. การมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงของ

ประชาชน 

1. การไปเลือกตั้ง 

2. การไปตรวจสอบบัญชรีายชื่อ 

3. การไปฟังการอภิปรายหาเสียง 

4. การช่วยหาเสียง 

5. การช่วยบริจาคเงิน สิ่งของให้พรรคการเมือง 

6. การชักจูงให้ผู้อื่นไปเลือกตั้ง 

7. การลงบัญชีรายชื่อ 50,000 คน 

8. การโทรศัพท์ไปยังรายการวิทยุ โทรทัศน์ หรือ

เขียนร้องเรียนลงในหนังสือพิมพ์ 

9. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

10. การไปช่วยใหค้วามรู้/ข้อมูลเกี่ยวกับการเมอืง

แก่คนอื่น 

11. การร่วมประท้วงกรณีต่าง ๆ 

12. การร่วมเดินขบวน 

13. การร่วมกิจกรรมการให้ความร่วมมอืกับ 

กกต.ในการตรวจสอบการทุจรติการเลือกตั้ง 

2. การร่วมวางแผน 1. การร่วมประชุมเพื่อวางแผน 

2. การร่วมหาข้อมูลประกอบการวางแผน/หา

บุคคล/วิธีการวางแผนหรอืทรัพยากรอื่น ๆ  

3. การร่วมตัดสินใจ 1. การยกมือโหวต 

4. การร่วมปฏิบัติ 1. การร่วมดำเนินกิจกรรม/โครงการ 

2. การตดิตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 

3. การร่วมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4. การร่วมตดิตามตรวจสอบกิจกรรมโครงการ

ด้านอื่น ๆ (นอกจากการเมือง) 



 

 

65 

ตาราง 1 (ต่อ) 

 

ปัจจัย กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ด้านการเมือง 5. การเข้าร่วม

ประชุมสัมมนา 

1. ไปโดยได้รับการเชญิ 

2. ไปโดยไม่ได้รับการเชญิ/ไปโดยสมัครใจ 

3. ร่วมแสดงความคิดเห็น/ซักถามในการ

ประชุมสัมมนา 

4. การให้ขอ้มูลเพิ่มเติมในการประชุมสัมมนา 

6. การร่วมคัดค้าน/

สนับสนุนโครงการ/

กิจกรรม 

1. การลงช่ือในหนังสือ เอกสารเพื่อคัดค้าน/

สนับสนุนตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม 

2. การร่วมชุมนุมคัดค้าน/สนับสนุนโครงการ/

กิจกรรม 

3. การร่วมทำแผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ 

4. การร่วมจัดหาอุปกรร์ประกอบการชุมนุม

คัดค้าน/สนับสนุนโครงการ 

5. การร่วมบริจาคเงินและสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงิน 

6. ร่วมอภปิรายในการชุมนุมคัดค้าน/สนับสนุน

โครงการ/กิจกรรม 

7. การร่วมรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตัด

สติกเกอร์ การตัดเอกสาร ฯลฯ 

8. การก่อเหตุรุนแรง เช่น ปิดถนน ปิดห้องประชุม 

การใชก้ำลังในรูปแบบอื่น ๆ 

9. การเกลีย้กล่อมให้เห็นด้วย/ไม่เห็นดว้ยกับการ

ดำเนนิโครงการ 

10. การร่วมกิจกรรม เช่น การเผาพริกเผาเกลือ 

การเผาหุ่น (จิตวิทยา) 

11. การใชก้ิจกรรมโน้มนา้วให้สนับสนุน/คัดค้าน

การดำเนินโครงการ 
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 ตาราง 1 (ต่อ) 

 

ปัจจัย กิจกรรม ตัวชี้วัด 

  12. การจัดตัง้กลุ่มสนับสนุน/คัดค้านโครงการ (ทั้ง

โดยการให้เงนิ/สิ่งของเป็นสิ่งตอบแทนและโดย

ไม่ต้องใชเ้งิน/สิ่งของตอบแทน) 

 

 จากการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม

ทางการเมอืง หมายถึง การที่ประชาชนในจังหวัดนครพนม เข้าไปมีบทบาทหรอืพฤติกรรม

แสดงออกในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเลือกตั้ง ด้านการวางแผนพัฒนา ด้านการ

จัดทำโครงการ และด้านการตรวจสอบ โดยมุ่งจะเข้าไปมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจนโยบาย

ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น โดยผูว้ิจัยได้นำแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย ของสำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2561) รูปแบบและ

ขั้นตอนของการมสี่วนร่วมทางการเมอืง Milbrath and Goel (1977) ตัวชีว้ัดการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ของสถาบันพระปกเกล้า (2544) และกรอบแนวคิดการวิจัยของ พิชิต รัชต

พิบุลภพ (2556) ซึ่งการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตจังหวัดนครพนม 

ประกอบด้วย 1) ดา้นการเลือกตั้ง 2) ดา้นการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 3) ดา้นการเข้าร่วม

กิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมือง และ 4) ด้านการชุมนุมทางการเมอืง 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองประเทศ โดยรัฐบาลกระจาย

อำนาจการบริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่น โดยมี

กฎหมายใหอ้ำนาจให้สามารถดำเนินกิจกรรมและบริการสาธารณะบางอย่างที่จำเป็น และ

เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ทั้งนีภ้ายใต้หลักของความยืดหยุ่น คล่องตัวและสอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่น โดยมีองค์กรทางการบริหารของท้องถิ่นนัน้เองเป็นผูด้ำเนนิการมใิช่การ

บริหารจัดการโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรอืตัวแทนรัฐบาลที่ตัง้อยู่ในส่วนภูมิภาค 

 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ความหมายของคำว่าการปกครองท้องถิ่น (Local Government) มีผูใ้ห้คำนิยาม

ไว้มากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และคำนยิามดังกล่าวมักจะมีความหมายและ



 

 

67 

หลักการที่สำคัญตรงกัน  แตกต่างกันเพียงรายละเอียดและถ้อยคำ เช่น Daniel A. Wit. 

(1967, p. Unpaged อ้างถึงใน อดพิงษ์ ฐิติพทิยา, 2550, หน้า 22) ให้ความหมายว่า คือ 

การปกครองที่รัฐบาลกลาง  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในท้องถิ่น ได้มอีำนาจการปกครอง

ร่วมกัน หรอื John J. Clarke. (1957, p. Unpaged อ้างถึงใน อดิพงษ์ ฐิติพทิยา, 2550,  

หนา้ 22) ให้ความหมายว่า คือ หน่วยการปกครองที่มหีน้าที่รับผดิชอบเกี่ยวข้องกับการ

ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดโดยเฉพาะ แต่คำนยิามที่ได้รับการกล่าวอ้าง

อย่างกว้างขวางคือ คำนิยามของ William A. Robson (1953,p. Unpaged อ้างถึงใน อดพิงษ์ 

ฐิติพทิยา, 2550, หน้า 22) ผู้เช่ียวชาญในกิจการปกครองท้องถิ่น เคยดำรงตำแหน่ง

ประธานสมาคมการปกครองท้องถิ่นนานาชาติ ได้ให้ความหมายการปกครองท้องถิ่นดังนี้ 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งมีอำนาจอสิระ 

(Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามควร อำนาจอสิระในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่มากจน

มีผลกระทบต่ออำนาจอธิปไตยของรัฐ เพราะองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ใช่ชุมชนที่มีอำนาจ

อธิปไตย แต่องค์กรท้องถิ่นมีสทิธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และมีองค์กรที่จำเป็น 

(Necessary Organizations)  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหนา้ที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น

นั้นเอง (อดิพงษ์ ฐิติพทิยา, 2550, หนา้ 23) 

  ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ ได้มนีักวิชาการให้ความหมาย

หรอืคำนยิามไว้หลายท่าน  ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกันแต่จะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด

ปลีกย่อย  นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  

  ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539, หน้า 30) อธิบายว่า การปกครองท้องถิ่นเป็น

รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการปกครองตนเอง เพื่อประโยชน์โดยรวมของท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นจงึ

เปรียบเหมอืนสถาบันฝึกสอนประชาธิปไตยในทางปฏิบัติให้กับประชาชนมปีระสบการณ์

ความรูค้วามเข้าใจ กลไกในการบริหารงานของการปกครองตนเองในระดับพืน้ฐานเพื่อให้มี

ความพรอ้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองระดับชาติ ซึ่งมคีวามยุ่งยากและซับซ้อน

กว่า 

  ประหยัด หงส์ทองคำ (2541, หน้า 30 อ้างถึงใน ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนท์, 

2554, หน้า 8- 9) ได้รวบรวมความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่นของนักวิชาการชาว

ต่างประเทศและในประเทศไว้หลายท่านดังนี้ 
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  1. Robsun (1953, p. 754) ได้ให้ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ว่าเป็นการปกครองส่วนหนึ่งของประเทศซึ่งมีอำนาจอิสระ (Automaty) ในการปฏิบัติหนา้ที่ 

ตามสมควร อำนาจการปฏิบัติหน้าที่ตอ้งไม่มากจนมผีลกระทบกระเทือนต่ออำนาจ

อธิปไตยของรัฐเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่ชุมชนที่มีอำนาจอธิปไตยแต่องค์กร

ปกรองส่วนท้องถิ่นมีสทิธิตามกฎหมาย 

  2. Hollo Way (1951, p. 398) ได้ให้ความหมายว่า การปกครองตนเองของ

ท้องถิ่น หมายถึง องค์กรที่มอีาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ มี

อำนาจปกครองตนเอง มีการบริหารงานคลังของตนเองและมีสภาท้องถิ่นที่ได้รับการ

เลือกตั้งจากประชาชน 

  3. Witt (1967, p. 101) ให้ความหมายการปกครองท้องถิ่นว่า 

เป็นการปกครองที่รัฐบาลกลางให้อำนาจหรือกระจายอำนาจไปให้หน่วยงานการปกครอง

ท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มอีำนาจในการปกครอง ร่วมกัน

รับผิดชอบทั้งหมดหรอืเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น 

  4. ลิขติ ธีรเวคิน (2540, หน้า 36) ได้ให้นยิามการปกครองท้องถิ่นเป็นการ

ปกครองโดยวิธีการซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นได้มกีารเลือกตั้งผูท้ำหน้าที่ปกครองโดย

อิสระและได้รับอำนาจโดยอิสระ โดยความรับผดิชอบ ซึ่งตนสามารถใช้ได้โดยปราศจาก

การควบคุมของหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง แต่การปกครองท้องถิ่นยัง

อยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอำนาจสูงสุดของประเทศ มใิช่ว่าได้กลายเป็นรัฐอธิปไตย 

  5. สมคดิ เลิศไพบูลย์ (2550, หน้า 30) สรุปการปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

หลักการกระจายอำนาจไว้ว่า เป็นการที่รัฐมอบอำนาจการปกครองบางส่วน ซึ่งมิใช่อำนาจ

นิตบิัญญัติและมิใช่อำนาจในทางตุลาการ แต่เป็นอำนาจในการบริหารหรือการจัดบริการ

สาธารณะต่าง ๆ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของรัฐให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

  วุฒิสาร ตันไทย (2552, หน้า 7) ให้ความหมายการปกครองท้องถิ่น คือ 

การปกครองที่ราชการบริหารส่วนกลางได้กระจายอำนาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น 

ซึ่งเป็นองค์กรที่มสีิทธิตามกฎหมาย  มีพื้นที่ และประชากรเป็นของตนเอง และประการ

สำคัญองค์กรดังกล่าวจะต้องมอีำนาจอิสระ (Automaty) ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม   

การมอบอำนาจจากส่วนกลางมวีัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าการ 
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มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ตัดสนิใจ การตรวจสอบการทำงาน และร่วมรับการบริการ

สาธารณะต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม แมว้่าการปกครองท้องถิ่นจะมีอิสระในการดำเนินงาน แต่ก็

ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของราชการบริหารส่วนกลาง 

  รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ (2552, หน้า 58) อธิบายว่า การบริหารท้องถิ่น 

หมายถึง การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองตนเอง

ของประชาชนในท้องถิ่น  การดำเนินการบริหารในระดับรองจากระดับชาติหรือระดับรัฐ 

การบริหารท้องถิ่นเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารประเทศได้

กระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครองตนเองในรูปแบบการปกครองท้องถิ่น (Local 

government) ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งมอีำนาจปกครองตนเองตามที่ได้รับจากการกระจาย

อำนาจจากรัฐบาล จะดำเนินการปกครองท้องถิ่นตนเอง โดยจัดตั้งองค์กรขึ้นมาใช้อำนาจ

แทนประชาชน เรยีกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น

ตัวแทนของประชาชนจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน

ท้องถิ่นได้อย่างอิสระ ภายใต้ในกรอบนโยบาย กฎหมาย และการกำกับดูแลของรัฐ 

  ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ให้ความหมายว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมอืงพัทยา 

กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายจัดตั้ง  

  ความหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ตามที่นักวิชาการทั้งต่างประเทศและ

ในประเทศให้มา สามารถสรุปได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองที่รัฐบาล

กลางได้กระจายอำนาจให้หน่วยงานท้องถิ่นปกครองตนเอง โดยการเลือกผูป้กครองเพื่อ

บริหารงาน การให้การบริการสาธารณะ โดยรัฐบาลอุดหนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาและ

ดำเนนิการกิจกรรมภายใต้ขอบเขตของกฎหมายกำหนดและอยู่ในการควบคุมของรัฐบาล

กลาง 

 วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถ่ิน  

  ธนวัฒน์ คำภีลานนท์ (2550, หน้า 50) ได้จำแนกวัตถุประสงค์ของการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

  1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าการบริหารประเทศ

ต้องอาศัยงบประมาณเป็นหลัก หากเงนิงบประมาณจำกัดภารกิจที่ต้องให้การบริการชุมชน

ต่าง ๆ อาจไม่เพียงพอ ดังนั้นหากมีการจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่นนั้น



 

 

70 

สามารถมีรายได้ มีงบประมาณของตัวเองเพียงพอที่จะดำเนนิการสร้างสรรค์ความเจริญ

ให้แก่ท้องถิ่นได้ จงึเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลทั้งในด้านการเงิน บุคลากร และเวลา 

ที่ใชใ้นการดำเนินการ 

  2. ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  เนื่องจาก

ประเทศมขีนาดใหญ่ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกัน 

การรอรับการบริการจากรัฐบาลอย่างเดียวอาจจะไม่ตรงกับความตอ้งการที่แท้จริงและ

ล่าช้าหน่วยการปกครองที่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจึงสามารถตอบสนองความ

ต้องการนั้นได้ 

  3. เพือ่ความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพ

ความเป็นอยู่ของประชาชนก็แตกต่างกันไปด้วย การจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นจงึ

จำเป็นโดยให้อำนาจหน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นการรายได้ให้องค์กร

ปกครองท้องถิ่นนำไปบริหารราชการของตนเอง ทำให้รัฐประหยัดงบประมาณที่ตอ้งจ่าย 

ให้ท้องถิ่นทั่วประเทศ และแม้จะจัดสรรงบประมาณจากรัฐใหบ้้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่กำหนดไว้

อย่างรอบรอบ 

  4. เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เป็นสถาบันที่ให้การศกึษาการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองไม่ว่าโดยการสมัครรับการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชน 

ในท้องถิ่นได้เลือกเข้าไปทำหนา้ที่ฝ่ายบริหาร หรอืฝ่ายนิตบิัญญัติ การปฏิบัติหนา้ที่ 

ที่แตกต่างกันมีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้กับกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 โครงสร้างและรูปแบบการบริหารการปกครองท้องถิ่น 

 โครงสรา้งการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน  เป็นระบบการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 2 ระดับ  คือ (สมาน รังสโิยกฤษฎ์ และสุธี สุทธิสมบูรณ์, 2544, หน้า 73) 

 1. ระดับจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน (Upper  Lever) ได้แก่  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) การบริหารองค์การส่วนจังหวัดประกอบด้วย  

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ สมาชิกสภาฯ ได้รับการเลือกตั้ง

โดยตรงจากประชาชนในพื้นที่ อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดจะเลือกสมาชิกด้วยกันเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 คน  

และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก 2 คน  เป็นนายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด 1 คน มอีำนาจหนา้ที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหาร 
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ส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540 

 2. ระดับชุมชนเมืองและชนบท เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง 

(Lower Level) ในปัจจุบัน ได้แก่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลมีรูปแบบดังนี้ 

  2.1 เทศบาล มเีทศบาลระดับต่าง ๆ ตามรายได้และจำนวนประชาชน คือ  

เทศบาลตำบล เทศบาลเมอืง เทศบาลนคร การบริหารงานของเทศบาลทั้ง 3 ระดับ  

มีรูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานอย่างเดียวกัน ประกอบด้วย สภาเทศบาล 

เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ สมาชิกสภาเทศบาลได้รับเลือกโดยตรงจากประชาชน ดำรงตำแหน่ง

คราวละ 4 ปี สมาชิกสภาเทศบาลจะเลือกสมาชิกด้วยกัน เป็นประธานสภาเทศบาล 1 คน 

และรองประธานสภาเทศบาล 1 คน ส่วนนายกเทศมนตรแีละเทศมนตรี ผู้ว่าราชการ

จังหวัดจะแต่งตัง้จากสมาชิกสภาเทศบาล โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาล มอีำนาจ

หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 11 

พุทธศักราช 2543 

  2.2 องค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานประกอบด้วย สภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล เป็นฝ่ายนิตบิัญญัติ สมาชิกฯ มาจาการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งคราวละ 

4 ปี สมาชิกสภาฯ จะเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองประธาน 

สภาฯ 1 คน เลขานุการสภาฯ 1 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี สำหรับคณะผูบ้ริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน เลขานุการนำยกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ดำรง

ตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร

ส่วนตำบล พุทธศักราช 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พุทธศักราช 2546 

 นอกจากนีย้ังมีการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ มี 2 องค์กร คือ  

 ก. กรุงเทพมหานคร การบริหารงานจะประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานคร ซึ่ง

จะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ สมาชิกสภาฯ ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละเขต ดำรง

ตำแหน่งคราวละ 4 ปี สมาชิกสภาฯ กรุงเทพมหานครจะเลือกสมาชิกด้วยกันเองเป็น

ประธานสภาฯ 1  คน รองประธานสภาฯ ไม่เกิน 2 คน ดำรงตำแหน่ง 2 ปี ส่วนผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และมีรองผูว้่าราชการฯ ไม่เกิน 4 

คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอีำนาจหนา้ที่ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2528 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พุทธศักราช  2542 
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 ข. เมอืงพัทยา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมอืงพัทยา 

พุทธศักราช 2542 มีรูปแบบการบริหาร คือ สภาเมืองพัทยาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 

ประกอบด้วย สมาชิกจำนวน 24 คน เลือกตั้งโดยราษฎรผู้มสีิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา 

อันเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและและรับตำแหน่งคราวละ 4 ปี สมาชิกสภาฯ จะเลือกตั้ง

สมาชิกด้วยกันเป็นประธานสภาเมืองพัทยา 1 คน และรองประธานฯ อกี 2 คน แล้วเสนอ

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ส่วนนายกเมืองพัทยานั้นมาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาอันเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและรับเช่นกัน ดำรงตำแหน่ง

คราวละ 4 ปี มีอำนาจหนา้ที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมอืงพัทยา 

พุทธศักราช  2542 

 จากอดีตที่ผ่านมาแม้กฎหมายจะบัญญัติใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท

ต่าง ๆ มีอำนาจมากพอสมควรแต่ในความเป็นจรงิกลับมีอำนาจในการบริหารงานน้อยมาก  

เพราะบทบัญญัติที่ให้อำนาจแก่ท้องถิ่นทั้งหลาย มักบัญญัติใหต้กอยู่ภายใต้กฎหมายอื่น 

ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการดำเนินการได้เต็มที่ แต่ในอนาคต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่มากขึ้นตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ใน 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ที่กำหนดให้มกีารพัฒนาคุณภาพชีวติของคนในชุมชน โดยมี

ส่วนราชการในส่วนกลางคอยดูแลแต่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับคนในท้องถิ่นนัน้ ๆ 
 

บริบทจังหวัดนครพนม 

 นครพนม เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน นับเป็นเมืองชายแดน

ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรม

และชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง 

พืน้ที่ด้านเหนอืและตะวันออกของจังหวัดติดกับแม่น้ำโขงโดยตลอด 

 อาณาเขต 

  ทิศเหนอื ติดต่อกับจังหวัดบึงกาฬ 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วน ประเทศลาว โดยมีแม่นำ้โขงไหลกั้น

พรมแดน 

  ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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 สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดนครพนมเป็นที่ราบลุ่ม มทีี่ราบสูงและภูเขาอยู่บ้าง  

มีแม่น้ำสายสั้น ๆ เป็นสาขาย่อยแยกจากแม่น้ำโขงมาหล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ภายใน

พืน้ที่ พื้นที่ส่วนใหญ่มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน นครพนมจึงนับว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งนำ้ 

ที่สมบูรณ์มาก ด้านตะวันออกมีแม่น้ำโขงทอดยาวกั้นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทย 

กับลาว 

 จังหวัดนครพนมมีจุดผ่านแดนไปประเทศลาว รวม 6 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 

2 จุด และจุดผ่อนปรน 4 จุด จุดผ่านแดนที่สำคัญและเป็นสากล คือ ด่านสะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว แห่งที่ 3 ซึ่งเป็นประตูไปสู่อินโดจีน 

 การปกครองส่วนภูมิภาค 

 การปกครองแบ่งออกเป็น 12 อำเภอ 99 ตำบล 1,130 หมู่บ้าน 

  1. อำเภอเมืองนครพนม 

  2. อำเภอปลาปาก 

  3. อำเภอท่าอุเทน 

  4. อำเภอบ้านแพง 

  5. อำเภอธาตุพนม 

  6. อำเภอเรณูนคร 

  7. อำเภอนาแก 

  8. อำเภอศรีสงคราม 

  9. อำเภอนาหว้า 

  10. อำเภอโพนสวรรค์ 

  11. อำเภอนาทม 

  12. อำเภอวังยาง 

 การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 แบ่งออกเป็น  

  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง 

  องค์การบริหารส่วนตำบล  81  แห่ง 

  เทศบาลเมอืง  1  แห่ง 

  เทศบาลตำบล  21  แห่ง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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 อำเภอเมืองนครพนม 

  1. เทศบาลเมอืงนครพนม 

  2. เทศบาลตำบลหนองญาติ 

 อำเภอปลาปาก 

  1. เทศบาลตำบลปลาปาก 

 อำเภอท่าอุเทน 

  1. เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

  2. เทศบาลตำบลเวินพระบาท 

 อำเภอบ้านแพง 

  1. เทศบาลตำบลบ้านแพง 

 อำเภอธาตุพนม 

  1. เทศบาลตำบลธาตุพนม 

  2. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ 

  3. เทศบาลตำบลนาหนาด 

  4. เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ 

  5. เทศบาลตำบลฝั่งแดง 

 อำเภอเรณูนคร 

  1. เทศบาลตำบลเรณูนคร 

 อำเภอนาแก 

  1. เทศบาลตำบลนาแก 

  2. เทศบาลตำบลพระซอง 

 อำเภอศรีสงคราม 

  1. เทศบาลตำบลศรสีงคราม 

  2. เทศบาลตำบลบ้านข่า 
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  2. เทศบาลตำบลท่าเรือ 

 อำเภอโพนสวรรค์ 

  1. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ 
 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานวจิยัในประเทศ 

  พิชิต รัชตพิบุลภพ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา การมสี่วนร่วม

ทางการเมอืงของทหาร ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของทหาร  

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพจิาณาเป็นรายปัจจัยพบว่า อยู่ในระดับปาน

กลางเกือบทุกปัจจัยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านระบบส่วนตัวของ

บุคคล รองลงมาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมอืง ปัจจัยด้านจติวิทยา ส่วนด้านการมี

ส่วนร่วมทางการเมอืง อยู่ในระดับน้อย ตามลาดับ (2) ผลการเปรียบเทียบการมสี่วนร่วม

ทางการเมอืงของทหาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี อายุ การศกึษา ระดับรายได้ 

ระดับช้ันยศ และระยะเวลาทำงาน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยสาคัญทางสถิติ

ที.่05 (3) ตัวแปรที่ส่งผลทางตรงต่อการมสี่วนร่วมทางการเมอืงดว้ยการวิเคราะห์ความ

ถดถอยเชงิพหุแบบวิธี StepWise Multiple Regression Analysis มีทั้งหมด 4 ตัวแปรซึ่ง

สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ถึงร้อยละ 70.1 (4) ตัวแปรที่ส่งผลทางตรงต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมอืงจากมากไปหาน้อย คือ แรงจูงใจที่เป็นเรื่องของความรูส้ึกและอารมณ์ 

(Beta= 0.421) และระดับช้ันยศพลทหารกองประจำการ (Beta=-0.421) การรับรู้ข่าวสาร

ทางการเมอืง (Beta= 0.152) และแรงจูงใจที่มสีาเหตุมาจากค่านิยม (Beta= 0.095). (5) 

ส่วนตัวแปรที่ส่งผลในเชงิบวก ได้แก่ แรงจูงใจที่เป็นเรื่องของความรู้สกึและอารมณ์, การ

รับรู้ข่าวสารทางการเมอืง, แรงจูงใจที่มีสาเหตุมาจากค่านิยม ส่วนตัวแปรที่ส่งผลในเชงิลบ 

ได้แก่ ระดับช้ันยศพลทหารกองประจำการ 

  ธีระพงษ์ วงหาจักษ์ และคณะ (2557) ได้ทำการศกึษา ปัจจัยที่มผีลต่อการ

ตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศลิปาคม 

จังหวัดอุดรธาน ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ประชาชนผูม้ีสทิธิเลือกตั้ง 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศลิปาคม จังหวัดอุดรธานี 

จำนวน 371คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามและสถิตทิี่ใชใ้นการ
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วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 

พบว่า ประชาชนมปีัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย

สามพาด ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 (S.D.=0.95) เมื่อจำแนก

เป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมปีัจจัยที่มีผลการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหว้ย

สามพาด ข้อปัจจัยด้านคุณสมบัติ เป็นอันดับ 1 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3. 86 

(S.D.=0.70) รองลงมา คือ ข้อปัจจัยด้านนโยบายอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 

(S.D.=0.74) ปัจจัยด้านผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.96 

(S.D.=1.09) และลำดับสุดท้ายปัจจัยด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวของผูส้มัครอยู่ในระดับน้อย 

มีค่าเฉลี่ย 2.42 (S.D.=1.27) 

  ชัยพจน์ จำเริญนิติพงศ์ (2557) ได้ทำการศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี ผลการศกึษา 

พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมกีารตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในระดับ

มาก เมื่อจำแนกตามปัจจัยที่มผีลต่อการเลือกตั้ง พบว่า ภาพรวมปัจจัยด้านเหตุผลในการ

เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่าอยู่ในระดับมาก จำแนกเป็นรายด้านดังนี้ ด้านความ

คาดหวังตัวบุคคล ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัคร ด้านกลยุทธ์ในการหาเสียง ด้าน

ความสัมพันธภาพ และด้านนโยบายพรรค และภาพลักษณ์ของพรรคที่สังกัด พบว่า อยู่ใน

ระดับมาก ภาพรวมปัจจัยด้านการออกเสียงเลือกตั้ง พบว่า อยู่ในระดับมาก จำแนกเป็น

รายด้านดังนี้ สถานภาพความรูส้ึกทางการเมอืง สภาพแวดล้อมของช่วงเวลา สถานภาพ

ทางเศรษฐกิจ และสังคม และสภาพทางด้านจิตวิทยา พบว่า อยู่ในระดับมาก การมีส่วน

ร่วมทางการเมอืง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อดังนี้ การจัด

กิจกรรมชุมชน การจัดกิจกรรม การเลือกตั้ง การจัดกิจกรรมการวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ 

การจัดกิจกรรมการแสดงออกความคิดเห็น การจัดกิจกรรมทางด้านการเมอืง และการจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับพรรคการเมอืง พบว่า อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มผีล 

ต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศกึษา และการรับรู้

ข่าวสารทางการเมอืงและการเลือกตั้งต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกตั้งไม่แตกต่างกัน  

แต่ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกตั้ง แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ทั้งนีเ้พราะต้องการใหบุ้คคลที่ตนช่ืนชอบได้รับการเลือกตั้ง เพื่อเข้าไปดำรง

ตำแหน่งสำคัญ ที่สามารถตอบสนองแนวนโยบาย และใหค้วามช่วยเหลือหรอืเอือ้กับอาชีพ

ของตนจากแนวนโยบายของพรรคนัน้ ๆ ได้ 
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  ฐานติา เฉลิมช่วง (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 

มีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในระดับเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย

พบว่า 1) ปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

มีค่าเฉลี่ย 4.22 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ 

ทางสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

ทางการเมอืง มีค่าเฉลี่ย 4.39 ปัจจัยด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ย 4.03 และปัจจัยด้านสิ่งเร้า 

ทางการเมอืงอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.99 ตามลำดับ 2) การมสี่วนร่วมทาง 

การเมอืงของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.31 เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า การใชส้ิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.36 รองลงมา คือ 

ด้านการติดตอ่เป็นการเฉพาะ มีค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านการร่วมกิจกรรมของชุมชน มีค่าเฉลี่ย 

2.81 และด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.16 ตามลำดับ 

3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในระดับเทศบาลจังหวัด

ฉะเชงิเทรามากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมอืง พบว่า การไปใช้สทิธิเลือกตั้ง

ของประชาชนเป็นหน้าที่ตามกฎหมายอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสิ่งเร้า

ทางการเมอืง พบว่า ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลและผู้นำท้องถิ่นส่งผลต่อการมสี่วนร่วม

ของประชาชนอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ทาง

สังคม พบว่า ค่านยิมเก่า เรื่องทำตามคำสั่ง ยึดระเบียบเคารพอาวุโส มีความจงรักภักดี 

ถูกต้อง 

อยู่แล้วไม่ควรเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด และปัจจัยสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านบุคคล 

พบว่า บุคคลรอบข้างมีอทิธิพลต่อความสนใจเกี่ยวกับการเมอืงท้องถิ่นของผูต้อบ

แบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด 

  สรุตา พลไธสงค์ (2558) ได้ทำการศึกษาการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของ

ประชาชนที่ประกอบอาชีพในภาคธุรกิจเอกชน: ศกึษาเฉพาะกรณีกลุ่มลูกค้าและบุคลากร

ของ บริษัท เอ็น.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร) 

ผลการศกึษาพบว่า 1) กลุ่มลูกค้าและบุคลากรของบริษัท เอ็น.อาร.์เอ็นจเินียริ่ง จำกัด 

สำนักงานใหญ่, (กรุงเทพมหานคร) มีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับต่ำ 2) จากการ

ทดสอบสมมตฐิานพบว่า เพศ และภูมลิำเนา ไม่มีผลต่อการมสี่วนร่วมทางการเมอืง  

ส่วนอาย ุระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการมสี่วนร่วมทางการเมอืง 
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  อำนาจ ศรีพระจันทร์ (2558) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงของผูม้ีสทิธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศกึษาการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ศกึษาเฉพาะอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชงิปริมาณผสมผสานการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ

คือ ผูม้ีสทิธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในเขตอำเภอบ้านผอื 

คัดเลือกโดยสูตรทาโรยามาเน่ จำนวน 398 คน โดยใช้แบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่าง 

เชงิคุณภาพคัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผูบ้ริหารเทศบาลหรอืผูบ้ริหารองค์การบริหาร 

ส่วนตำบล สมาชิกสภาเทศบาลหรอืสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันหรอื

ผูใ้หญ่บ้าน และผูน้ำชุมชน รวมทั้งสิน้จำนวน 17 คน โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชงิปริมาณใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยด้านการเป็นฐานคะแนนเสียงและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอยู่ในระดับ

ปานกลางการไปใช้สทิธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก และติดตามกระบวนการเลือกตั้ง 

อยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่มผีลต่อมีส่วนร่วมทางการเมอืงในการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เป็นปัจจัยที่มผีลต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 และปัจจัยภายนอกที่มผีลต่อการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณาเลือก

ผูส้มัครด้านคุณสมบัติส่วนตัว เป็นผู้มปีระสบการณ์ทำงานสูง มีบุคลิกภาพและมนุษย

สัมพันธ์ที่ดอียู่ในระดับมาก ด้านนโยบายผู้สมัครเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

อยู่ในระดับมาก ด้านผลประโยชน์ตอบแทนจากการช่วยงานประเพณีต่าง ๆ ของชาวบ้าน

สม่ำเสมอ และสัญญาว่าจะทำสิ่งต่าง ๆ ให้หลังจากได้รับเลือกอยู่ในระดับมาก และด้าน

ความสัมพันธ์ส่วนตัว/การอุปถัมภ์ของผู้สมัครประชาชนเคารพนับถือศรัทธาส่วนตัว 3) เพศ 

อายุ การศกึษา อาชีพ รายได้มคีวามสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมอืง แสดงให้เห็นว่า

ปัจจัยภายในมีผลต่อการมสี่วนร่วมทางการเมอืงในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดอุดรธานี ความสัมพันธ์ส่วนตัว การที่ผูส้มัครอุปถัมภ์ประชาชนมีผลเชิงบวก 

ต่อการมสี่วนร่วมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
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  ฐิติมา อิ่มรัตน.์ (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลโขมงอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี งานวิจัยเรื่องนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง การศกึษา 

ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้มีสทิธิเลือกตั้งในตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ 

จังหวัดจันทบุรี จำนวน 348 คน เครื่องมอืในการวิจัยครั้งนี ้คือ แบบสอบถาม สถิติทีส่ำคัญ

ทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนีป้ระกอบด้วยสถิตพิรรณนา เช่น ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 

ค่าสหสัมพันธ์ ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกนายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ เป็นนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลโขมงคือ ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผูส้มัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร นโยบาย

ของผู้สมัคร ผลงานที่ผ่านมาของผูส้มัคร หัวคะแนนของผู้สมัคร และความสมเหตุสมผล 

ในการเลือกผูส้มัคร 

  นงค์รักษ์ ต้นเคน (บทคัดย่อ, 2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับเหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร และอยู่ใน

ระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านนโยบายของผูส้มัครและด้านการหาเสียงของผูส้มัคร สำหรับ

ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง 

จังหวัดนครพนม ได้แก่ อายุ เพศ รายได้และคุณลักษณะของผู้สมัครอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนเพศ ระดับการศกึษา ความสัมพันธ์กับผูส้มัคร ระยะเวลาที่อาศัยอยู่

ในหมู่บ้าน นโยบายของผู้สมัครและวิธีการหาเสียงของผูส้มัครไม่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมอืง จังหวัดนครพนม ได้ร้อยละ 

13.90 (R2=0.139, F=9.142) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ณรงค์ ศรีแปงวงศ์ (2558) ได้ทำการศกึษา การตัดสินใจเลือกสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การวิจัย

ครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

กำแพงเพชร 2) ศกึษาความคิดเห็น เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และ 3) ศกึษาพฤติกรรมการ



 

 

80 

เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัด 

กำแพงเพชร การศกึษาวิจัยครั้งนีไ้ด้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูม้ีสทิธิออกเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร แบ่งออกเป็น 

3 อบต. คือ องค์การบริหารตำบลวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคา และองค์การ

บริหารส่วนตำบลคณฑี รวมทั้งสิน้จำนวน 400 คน และผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 23 คน และ

เครื่องมือที่ใชส้ำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตใินการวิเคราะห์ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และการวิเคราะห ์เนื้อหา 

   ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของ ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

กำแพงเพชร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้สมัคร รองลงมา คือ ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

กำแพงเพชร 2.1 ด้านสังคม ประชาชนที่ไปเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้

สิทธิตามที่ตนเอง มีสทิธิที่จะเป็นพลเมืองที่ดีคนหนึ่ง 2.2 ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่

ไม่ได้คาดหวังกับได้เงนิจากผูร้ับสมัครคัดเลือกสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีการพิจารณาเลือกคนที่มคีวามรู้ความสามารถที่แท้จริง เพื่อจะ

ได้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญมากยิ่งขึน้ 2.3 ด้านผู้สมัคร ประชาชนให้ความสำคัญกับ

การพัฒนาท้องถิ่นให้เจรญิของผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลแต่ก็ยังมีความไม่มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะสามารถทาตาม นโยบายการพัฒนา

ท้องถิ่นให้เจรญิก้าวหน้าได้จรงิเพียงใด 2.4 ด้านจติวิทยา ประชาชนมคีวามคิดเห็นว่าการ

เลือกตั้งสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ใช่เป็นแค่การเลือกเพราะจริยธรรมทาง

สังคมแต่เป็นเพราะประชาชนมหีน้าที่หลักในการออกไปใช้สทิธิออกเสียง เพื่อเลือกบุคคล 

ที่มคีวามรูค้วามสามามารถที่จะเข้ามาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เจรญิยิ่งขึน้ 3) พฤติกรรม 

การเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัด 

กำแพงเพชร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ข้อมูล
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ข่าวสาร และด้านบุคลิกภาพของตัวผูส้มัคร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านพรรคและ

นโยบายพรรค 

  สมชาย วุฒิพิมลวิทยา (บทคัดย่อ, 2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการ

ตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า  

การทดสอบสมมุตฐิาน เพศ อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ส่วนระดับการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัด

นครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมคีวามสำคัญกับ

การตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พบว่า พฤติกรรม

การเปิดรับสื่อมคีวามสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  รชต จุฑาผวิ (2559) ได้ทำการศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียง

เลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 โดยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยคือ เขตเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 

407 ตัวอย่าง มาทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 อันดับ 1 คือ ปัจจัยด้านตัวบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 85.94 

อันดับที่ 2 คือ ปัจจัยด้านการแจกจ่ายทรัพย์และเงิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 57.88 อันดับ 3 คือ 

ปัจจัยด้านพรรคการเมอืงหรอืกลุ่มการเมอืง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 57.27 อันดับ 4 คือ ปัจจัยด้าน

กลยุทธ์และวิธีการหาเสียงของผู้สมัคร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 54.74 อันดับ 5 คือ ปัจจัยด้านการ

บริจาคทรัพย์สินแก่สาธารณะ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 54.54 อันดับ 6 คือ ปัจจัยด้านกลโกง การ

พนัน และติดสนิบนเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ยอยู่ที ่54.63 และอันดับ 7 คือ ระบบอุปถัมภ์และ 

เครือญาต ิค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 53.03 ตามลำดับ ผลการศกึษาด้วยวิธีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 มีปัจจัยที่มผีลต่อการได้รับ

คะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นอันดับ 1 ซึ่งชนะการเลือกตั้งและได้เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 คือ พรรคการเมอืงหรอืกลุ่มการเมอืงที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สังกัด 

เป็นปัจจัยที่มอีิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ ตัวบุคคล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 

เป็นไปตามสมมตฐิานที่ได้ตั้งไว้ 
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  สุจรรย์จริา ยมลพัทธ์ (2559) ได้ทำการศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรี : ศึกษากรณีเทศบาลเมอืงสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

ผลการศกึษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ 

และรายได้ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง จังหวัด

สุพรรณบุรี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05โดยแยกเป็นรายด้านดังนี้ เพศ และ

การศกึษามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง จังหวัด

สุพรรณบุรี ส่วนอายุ อาชีพ รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

การเปิดรับสื่อโทรทัศน์ วิทยุและวิทยุชุมชน สื่อหนังสอืพิมพ์ มีสหสัมพันธ์เชิงบวกกับการ

ตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ทีร่ะดับ 0.05 ส่วนเว็บไซต์/สื่อใหม่ ไม่มีสหสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  เพิ่มศักดิ์ วรรณยิ่ง (2559) ได้ทำการศึกษา  การมีส่วนร่วมทางการเมอืง 

ของประชาชนในเขตอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษา  

1) ระดับการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน 2) เปรียบเทียบระดับการมสี่วนร่วม

ทางการเมอืงของประชาชน จำแนกตามปัจจัยทางสังคม 3) เปรียบเทียบระดับการมี 

ส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) ปัญหาอุปสรรค

ของการมสี่วนร่วมทางการเมอืง กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีสทิธิ

เลือกตั้งใน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 394 คน โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมอืในการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการ ตอบแบบสอบถามของประชากรนำมา

ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สำหรับค่าสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ ข้อมูล

ประกอบด้วย ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test สรุป

ผลการวิจัย ดังนี้การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในอำเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม พบว่า ในภาพรวมประชาชนมสี่วนร่วมทางการเมอืง อยู่ในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ย=3.43) เมื่อเรยีงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีระดับการมสี่วนร่วมอยู่

ในระดับมากที่สุดในด้านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย=3.60) รองลงมา ด้านการ

เป็นนักกิจกรรมในชุมชน (ค่าเฉลี่ย=3.49) ด้านการเป็นผูส้ื่อสารทางการเมอืง 

(ค่าเฉลี่ย=3.48) ด้านการเป็นผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย=3.37) ด้านการเป็น 
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ผูป้ระท้วง (ค่าเฉลี่ย=3.33) และด้านการติดต่อกับทางราชการ (ค่าเฉลี่ย=3.30) ปัจจัยทาง

สังคม ได้แก่ อายุ และ อาชีพของประชาชนที่แตกต่างกันมสี่วนร่วมทางการเมอืงแตกต่าง

กัน ยกเว้น เพศ ต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมอืงไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และและ ประสบการณ์ 

เป็นกรรมการในการจัดการเลือกตั้งแตกต่างกัน ยกเว้น ตำแหน่งทางสังคมต่างกัน 

มีส่วนร่วมทางการเมอืงไม่แตกต่างกัน ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมทางการเมอืง 

ของประชาชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ร้อยละ 45.1 กลุ่มตัวอย่าง

ประสบปัญหาในเรื่อง ผูน้ำท้องถิ่นไม่ได้แนะนำให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจหน้าที่ในทาง

การเมอืง และไตร่ตรองถึงบทบาทหนา้ที่ในการใชส้ิทธิอย่างถูกต้อง ข้อเสนอแนะ 

การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในอำเภอ บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.7 ใหข้้อเสนอแนะว่า ผู้นำท้องถิ่นควรใหค้ำแนะนำแก่ ประชาชน 

ถึงบทบาทหนา้ที่ในการใชส้ิทธิอย่างถูกต้อง 

  คงฤทธิ์ กุลวงษ์ (2561) ได้ทำการศกึษาการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

การศกึษาครั้งนี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 

เชงิปริมาณเครื่องมอืที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ

ทำวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 

พบว่า การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ ประชาชนมีความ

สนใจในข้อมูลข่าวสารทางการเมืองน้อย ด้านแสดงความคิดเห็น กล่าวคือ ประชาชนได้

แสดงความคิดเห็นทางการเมอืงนอ้ย ด้านการตัดสินใจ กล่าวคือ ประชาชนมทีัศนคติ

เกี่ยวกับผูน้ำ และการมีร่วมในการรับผลประโยชน์ทางการเมอืงน้อย และด้านการติดตาม

ตรวจสอบ กล่าวคือ ประชาชนมสี่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบนโยบายของพรรค

การเมอืง และนักการเมอืงน้อย 

  ลัคนา ถูระบุตร (2561) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสภา

ผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา การศกึษานีม้ี

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาปัจจัยที่มผีลต่อการเลือกตั้งสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา 

อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มผีลต่อการเลือกตั้งสภา 
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ผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อศกึษาแนว

ทางการ พัฒนาการใชส้ิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนในเขตอำเภอโนนไทยจำแนก 

ตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลอำเภอโนนไทย 

จังหวัดนครราชสีมา กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณของ ทาโร ยามาเน่  

ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 395 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศกึษาเป็น

แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิตทิี่ใช้ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่  

ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test แบบ Independent samples 

และ F-test (one way ANOVA) ผลการศกึษาพบว่า 1) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อำเภอโนนไทย จังหวัด

นครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.24) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผูส้มัคร ด้านนโยบายพรรค และภาพลักษณ์ ของพรรค

ที่สังกัดอยู่ในระดับมาก แต่ด้านผลประโยชน์หรอืผลตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กับผูส้มัคร 

อยู่ในระดับน้อย 2) ประชาชนที่มีเพศต่างกันมคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้ง

สภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส) กรณีศึกษา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและราย

ด้านแตกต่างกันและประชาชน ที่มอีายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เลือกตั้งสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศกึษา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม

และรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ผลการวิจัยนำไปสู่แนวทางการพัฒนาการใชส้ิทธิออกเสียง

เลือกตั้งของประชาชน ทางด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครในการเลือกผู้สมัคร 

ที่ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โกงกินเข้าถึงได้ง่าย ชอบช่วยเหลอืและแก้ปัญหาความเดือดรอ้น 

ของชุมชน ทางด้านนโยบายพรรคและภาพลักษณ์ของพรรคที่สังกัด เป็นพรรคมีผลงาน 

เป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป มีช่ือเสียงหรอืภาพลักษณ์ในทางที่ดี 

  ไกรลาศ พลไชย (2561) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจของ

ประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมอืงสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร การวิจัยครั้งนีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1) ระดับการมสี่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง

สกลนคร จังหวัดสกลนคร 2) เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 3) ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางการเมอืง  
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กับการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ 

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 4) ศกึษาอิทธิพลของการมีส่วนร่วมทางการเมอืง  

ที่มผีลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

ดงมะไฟ อำเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนผูม้ีสทิธิ

เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คือ แบบสอบถาม สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) กรณีพบ  

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ 

(LSD) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)  

และการวิเคราะห์สหสัมพนธ์ถดถอยพหุคูณเชงิเส้น (Multiple Linear Regression Analysis) 

แบบ Stepwise 

  ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนผู้มีสทิธิ

เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2) ระดับการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง 3) ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของประชาชนในการ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นดังนี้ 3.1 จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ

อาชีพ พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3.2 จำแนกตามสถานภาพการสมรสและรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4)ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางการเมอืงกับการตัดสินใจ ของประชาชนในการ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร มีความสัมพันธ์กัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r=0.247 เป็น

ความสัมพันธ์เชิงบวกและขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ 5) อิทธิพลของการมสี่วนร่วม

ทางการเมอืงที่มตี่อการตัดสินใจ ของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร พบว่า มีปัจจัยที่สามารถ

พยากรณ์การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ 

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้แก่ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง อย่างมคี่า

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  ธมลวรรณ วรรณปลูก (2561) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรี: ศึกษากรณีเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมอืงเขลางค์นคร อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง 2) เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์

นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 3) เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับการ

ตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  

ผลการศกึษาพบว่า ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง 

เขลางค์นคร อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง มีดังต่อไปนี ้1) ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี ้เป็นผู้ที่มคีวามสื่อสัตย์ ซื่อตรง มีความ

มุ่งม่ันตั้งใจในการบริหารงาน เป็นผู้ที่มคีวามเข้าอกเข้าใจเข้าถึงประชาชนได้ มีอัธยาศัยดี 

เป็นกันเองและไม่ถือตัว มีความเมตตา กรุณาต่อผูอ้ื่น เป็นผู้ที่มกีารศึกษาอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน มีผลงานพัฒนาท้องถิ่น เป็นคนที่ผู้คนรู้จัก และคุน้เคย 2) ด้านนโยบาย โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ ดังนีส้ร้างอาชีพให้กับประชาชน เพื่อเพิ่ม

รายได้เสริมใหก้ับประชาชน สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนส่งเสริม 

ความสะอาดบริเวณที่ต่าง ๆ ในแต่ละเขตพื้นที ่สนับสนุนด้านการศกึษาปราบปราม 

เรื่องยาเสพติดในเขตพื้นที ่และคุ้มครองประชาชน ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน  

จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรอืด้านสาธารณสุข สนับสนุนให้

ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างเขตพื้นที่แต่ละเขต 

3) ด้านพรรคที่สังกัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ ดังนีเ้ป็นพรรค

การเมอืงที่มอีุดมการณ์ คุณธรรม และจรยิธรรม เป็นพรรคการเมอืงที่มศีักยภาพในการ

บริหารและพัฒนา เป็นพรรคการเมอืงที่สมาชิกในพรรคมีความสามัคคี เป็นพรรคการเมอืง

ที่ตนเองใหค้วามสนใจเป็นพรรคการเมอืงที่เป็นที่รู้จักของประชาชน เป็นพรรคการเมอืงที่มี

อิทธิพล และอำนาจกว้างขวางเป็นพรรคการเมอืงเก่าแก่ 4) ด้านการรณรงค์หาเสียง

เลือกตั้งโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมาไปน้อยได้ ดังนี ้ใช้โซเชยีลมิเดีย เช่น 

เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ ในการหาเสียง หาเสียงโดยใช้รถแห่กระจายเสียง ติดตั้งป้าย 

ไวนิลขนาดใหญ่ในแต่ละเขตพืน้ที ่เดินหาเสียงโดยเคาะตามบ้าน ติดแผ่นใบปลิวหาเสียง

ตามที่ต่าง ๆ ในแต่ละเขต การใชส้ื่อวทิยุ 5) ด้านสื่อบุคคลที่มอีิทธิพล โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี ้บุคคลในครอบครัว เพื่อนสนิท/กลุ่มเพื่อนที่
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ทำงาน ผูน้ำชุมชนที่เคารพนับถือ ครู/อาจารย์ เพื่อนข้างบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ

ทางประชากรกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์

นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบว่า ในภาพรวม เพศ อายุ อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจเลือกตั้งในส่วนของระดับการศกึษา และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  พระนทิัศน์ วงศ์วังเพิ่ม (2561) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาแก้ว อำเภอเชยีงคาน จังหวัดเลย 

2) เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ ของปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรขีอง

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 3) เพื่อสร้างสมการ

พยากรณ์ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายก เทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาล

ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประชากรที่ศกึษา ได้แก่ ประชาชนในเขต

เทศบาลตำบลเขาแก้ว อำเภอเชยีงคาน จังหวัดเลย จำนวน 375 คน เครื่องมอืที่ใช้เป็น 

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิตทิี่ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)  

ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรขีองประชาชน 

ในเขตเทศบาลตำบล เขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่3.76 2) ปัจจัยทั้ง 4 พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกัน กับการตัดสินใจ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีของ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .206, 207, 282 และ .237 3)  

มีตัวแปรพยากรณ์ 3 ตัว ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ สามารถพยากรณ์ปัจจัยที่มผีลต่อ 

การตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาแก้ว อำเภอ

เชยีงคาน จังหวัดเลย ได้อย่างมนีัยสำคัญทีร่ะดับ .05 ส่วน ปัจจัยด้านพรรคการเมืองหรอื

กลุ่มการเมอืงสังกัด และปัจจัยด้านรูปแบบการหาเสียง สามารถพยากรณ์ ได้อย่างมี

นัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยมีค่าประสทิธิภาพในการทำนาย ร้อยละ 12.90 (R2 = .129)  

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตร ีตำบลเขาแก้ว 

อำเภอเชยีงคาน จังหวัดเลยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ สมการในรูปคะแนนดบิ 
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SUMEEFF (การตัดสินใจ) = 3.312 + .107 + .046 + .065 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

SUMEEFF (การตัดสินใจ) = .204 + .202 + 116 

  ขวัญหทัย แจ่มแจ้ง (2562) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ของประชาชนในการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง 

จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ 

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และศกึษาข้อเสนอแนะในการตัดสินใจของประชาชนในการ

เลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผลการศกึษา 

พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัคร มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในสูง โดยมีรายละเอียดตามลำดับ

ดังนี้ คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในลำดับที ่1 มีค่าเฉลี่ยระดับสูงมาก ข้อคำถามที่มี

ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ เป็นผู้ที่เข้ากับคนอื่นได้ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง และขอ้คำถามที่มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในลำดับสุดท้าย คือ อายุของผู้สมัคร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง นโยบายของ

ผูส้มัคร มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในสูง โดยมีรายละเอียดตามลำดับดังนี้ คือ นโยบาย 

มุ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม อยู่ในลำดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยในระดับสูง ข้อคำถามที่มี

ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ นโยบายสามารถปฏิบัติได้จริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง และ 

ข้อคำถามที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในลำดับสุดท้าย คือ นโยบายมีความแปลกใหม่ มีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับสูง การรณรงค์หาเสียง/กุลยุทธ์ในการหาเสียงของผู้สมัคร มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม

อยู่ในสูง โดยมีรายละเอียดตามลำดับดังนี้ คือ เดินหาเสียง เข้าถึงประชาชน อยู่ในลำดับที ่1 

มีค่าเฉลี่ยในระดับสูง ข้อคำถามที่มคี่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ป้ายหาเสียง มีค่าเฉลี่ยในระดับสูง 

และข้อคำถามที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในลำดับสุดท้าย คือ หาเสียงผ่านสื่อโซเชยีลต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับปานกลาง การจูงใจในสิ่งตอบแทน/ผลประโยชน์สิ่งตอบแทนของผูส้มัคร  

มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในสูง โดยมีรายละเอียดตามลำดับดังนี้ คือ ผูส้มัครมนีโยบาย 

ทำเพื่อประชาชนไม่เป็นประชานิยม มีแนวทางการทา งานที่เป็นรูปธรรม อยู่ในลำดับที ่1  

มีค่าเฉลี่ยระดับสูง ข้อคำถามที่มคี่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ผูส้มัครสัญญาว่าจะเข้ามาพัฒนา 

หรอืสร้างความเจรญิใหแ้ก่ตำบลของท่าน มีค่าเฉลี่ยในระดับสูง และข้อคำถามทีม่ีค่าเฉลี่ย

อยู่ในลำดับสุดท้าย คือ ผูส้มัครไม่ใช้วธิีการให้สิ่งตอบแทนเป็นสิ่งของมคี่า ผลประโยชน์หรือ

การหางานใหท้า เมื่อท่านไปลงคะแนนเสียง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ความสัมพันธ์ส่วนตัว

กับผูส้มัครมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในปานกลาง โดยมีรายละเอียดตามลำดับดังนี้ คือ 

ผูส้มัครเป็นคนที่ท่านรู้จักเป็นอย่างดี อยู่ในลำดับที ่1 มีค่าเฉลี่ยปานกลาง ข้อคำถามที่มี
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ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ผูส้มัครเคยช่วยเหลอืหรอืมีบุญคุณกับผูต้อบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ย

ปานกลาง และข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลำดับสุดท้าย คือ ผูม้ีอุปการะคุณแนะนำให้ท่าน

เลือกผูส้มัคร มีค่าเฉลี่ยปานกลาง การตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในสูง โดยมีรายละเอียดตามลำดับดังนี้ คือ นโยบายของผู้สมัคร 

มีผลต่อการตัดใจของท่าน อยู่ในลำดับที ่1 มีค่าเฉลี่ยระดับสูง ข้อคำถามที่มคี่าเฉลี่ย

รองลงมาคือ คุณสมบัติของผูส้มัครมีผลต่อการตัดใจของท่าน มีค่าเฉลี่ยในระดับสูง และข้อ

คำถามที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในลำดับสุดท้าย คือ การจูงใจในสิ่งตอบแทน/ผลประโยชน์สิ่งตอบ

แทนของผู้สมัครมีผลต่อการตัดใจของท่าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 

  เฉลิมพล นุชอุดม (2562) ได้ทำการศึกษา เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกผู้แทน

ระดับท้องถิ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เกณฑ์ในการ

ตัดสินใจเลือกผูแ้ทนระดับท้องถิ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาปัจจัยที่มผีลต่อ

เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกผูแ้ทนระดับท้องถิ่นของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษา ได้แก่ แบบสอบถาม สถิตทิี่ใช้ในการ

ทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มผีลต่อเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกผู้แทนระดับท้องถิ่นของประชาชน  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านสิ่งเร้าทางการเมอืง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ทางการเมอืง ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่เกี่ยวกับเกณฑ์ในการ

ตัดสินใจเลือกผูแ้ทนระดับท้องถิ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ภาพลักษณ์ส่วนตัว 

ของผู้สมัคร ตระกูล/เครือญาติ/เครือข่าย ปฏิบัติการทางการเมอืงของผูส้มัคร และปัจจัย

แวดล้อม ผลการทดสอบสมมตฐิาน ปรากฏว่า ปัจจัยที่มผีลต่อเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือก

ผูแ้ทนระดับท้องถิ่นของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและ

สังคม ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งเร้า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมอืง นอกจากนี้

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ยังสอดคล้องกับการวิจัยเชิงปริมาณ ในเรื่องปัจจัยทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม รายได้ อาชีพ การศกึษา ภาพลักษณ์ การเข้าถึงชุมชน ประสิทธิภาพ

การทำงานและเครือญาติ/เครือข่าย  
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  เบ็ญจวรรณ จามนอ้ยพรหม (2564) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 

มีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดับการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมอืง  

และการมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร  

2) เพื่อเปรียบเทียบการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตอำเภอเมืองสกลนคร 

ตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศกึษาอิทธิพลของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่ส่งผล

ต่อการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร 4) เพื่อศึกษา

แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร 

ผลการวิจยัพบว่า 1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมอืงของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง

สกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.24) และการมีส่วนร่วมทางการเมอืง

ของประชาชนในเขตอำเภอเมอืงสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.11)  

2) ผลการเปรียบเทียบการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตอำเภอเมือง

สกลนคร ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได้ และตำบล 

ที่อยู่อาศัย พบว่า มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) การรับรู้

ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองด้านสื่อมวลชน (β=.371) และดา้นสื่อบุคคล (β=.351)  

มีอทิธิพลต่อการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตอำเภอเมืองสกลนคร อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ =.464 โดยสามารถร่วมกัน

ทำนายการมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตอำเภอเมืองสกลนคร ได้ร้อยละ 

46.40 4) แนวทางในการพัฒนาการมสี่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอำเภอ

เมืองสกลนคร โดยควรรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการไปใช้สทิธิ 

และควรส่งเสริมการให้ความรูด้้านการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน  

 งานวจิัยต่างประเทศ 

  Bari (2005, pp. 3-5 อ้างถึงใน สมสุดา ผู้พัฒน์ และจุฬารัตน์ วัฒนะ, 

2556, หนา้ 27-28) ได้จัดทำรายงานชื่อ “Women’s political participation: Issues and 

challenges” ให้แก่ Division for the advancement of women (DAW), United Nation Bari 

ได้เสนอปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมสี่วน ร่วมทางการเมอืงของสตรีไว้ ดังนี้ 1) ปัจจัยด้าน

อุดมการณ์ สังคมที่มีอุดมการณ์ว่าชายเป็นใหญ่ สตรีจะมีโอกาสมสี่วนร่วมทางการเมือง

น้อยเพราะสตรจีะถูกกำหนดบทบาทหนา้ที่ให้ ทำหน้าที่การเป็นแม่และภรรยา ส่วนกิจการ

การเมอืงซึ่งเป็นเรื่องนอกบ้านควรเป็นภารกิจของชาย 2) ปัจจัยการเมอืง สังคมที่ให้ 
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คำนยิามการเมอืงเฉพาะแบบทางการเมอืง คือ การเมอืง เป็นกิจกรรมของสถาบันการเมอืง 

สังคมนัน้สตรีจะมีส่วนร่วมทางการเมอืงค่อนข้างนอ้ยตรงกันข้ามหากสังคมใดยอมรับว่า

การเมอืงมทีั้งแบบทางการ และแบบไม่เป็นทางการ หรือแบบธรรมชาติ สตรีจะมีโอกาส 

เข้ารว่มการเมอืงค่อนข้างสูง สังคมใดระบอบการเมอืงที่เป็นประชาธิปไตยสูง สตรีก็มี

โอกาสเข้าร่วมทางการเมอืงสูงตามไปด้วยเช่นกัน 3) ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมความเชื่อ

อย่างม่ันคงของคนในสังคมจนกลายเป็น วัฒนธรรมความเชื่อของสังคมย่อมมีผลต่อการ 

มีส่วนร่วมทางการเมอืงของสตรีสังคม ที่ให้ความสำคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาว โอกาส 

ที่สตรมีีส่วนร่วมการเมอืงก็ย่อมมีนอ้ย สตรีที่มสีถานภาพทางสังคมแตกต่างกันการมี 

ส่วนร่วมทางการเมอืงก็แตกต่างดว้ย บทบาทสตรีที่ตอ้งรับผดิชอบงานในครอบครัว และ

ดูแลบุตรเป็นปัจจัยสังคมที่ทำให้สตรไีม่มีเวลาพอ ที่จะทำงานด้านการเมอืง การมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงของสตรจีึงย่อมนอ้ยกว่าผู้ชาย 4) ปัจจัยเศรษฐกิจ การทำงานภาคการเมือง

จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสูง หากสตรไีม่มีตน้ทุนทางทุนทรัพย์เพียงพอ โอกาสที่สตรจีะมี 

ส่วนร่วมทางการเมอืงก็ย่อมมีนอ้ย 5) ปัจจัยต้นทุนทางสังคม และต้นทุนทางการเมือง  

สตรีที่ไม่ได้ทำงานภาคสังคมสตรทีี่ไม่ได้แสดงบทบาทพัฒนาชุมชนให้ชาวบ้านในชุมชนนั้น

เห็นผลงาน หรอืเห็นความสามารถของสตรีเอง สตรีน้ันย่อมมีตน้ทุนทางสังคมและการเมอืง

ต่ำการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็ย่อมมนี้อย สตรทีี่มทีักษะทางการเมอืง มีทุนทรัพย์  

มีการศกึษา ได้รับการฝึกฝนอบรมและสามารถเข้าถึง ข้อมูลปัจจุบันทันเหตุการณ์ สตรีนัน้

ย่อมมีส่วนร่วมทางการเมอืงสูงเช่นกัน 

  Howell (2006, Abstract) ได้ศกึษาการเข้าร่วมทางการเมืองของผูห้ญิงในจนี 

ซึ่งการเข้าร่วมการเมอืงของผูห้ญิงในคณะกรรมการหมู่บ้านในจีนยังอยู่ในระดับต่ำ ตั้งแต่มี

การปฏิรูปทางการเมอืง ซึ่งตั้งแต่ปี 1988 พบว่า ผูห้ญิงที่เป็นคณะกรรมากรหมู่บ้าน อาจ

เนื่องมาจากการขาดแคลนผูห้ญิงที่มคีวามสามารถ การกีดกันทางการเมือง พบว่า ยังมี

ทัศนคตทิี่มองว่าผูห้ญิงดอ้ยกว่าผูช้ายไม่มคีวามสามารถเป็นผูน้ำ 

  Weitz-Shapiro, R. and Winter, M.S. (2008) ได้ทำการศกึษาเกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะศกึษาจากตัวประชากรหรอืพลเมอืงในรัฐนั้น ๆ เป็นตัว

แปรหลัก แต่ทั้งคู่ได้ร่วมกันศกึษาว่า “การเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการมคีุณภาพชีวิตที่ดี” 

มีผลต่อการพัฒนากรมธุรกิจธนาคารระดับนานาชาติ ซึ่งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่วอชิงตันดซีี 

  Kam and Palmer (2008, PP. 612-631) ได้ทำการศกึษาถึงผลกระทบของ

การศกึษาที่มตี่อการมสี่วนร่วมทางการเมอืง โดยได้ทำการพิสูจน์ทฤษฎีที่กล่าวว่า
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การศกึษามีผลในทางบวกกับการมสี่วนร่วมทางการเมือง โดยในการศึกษาครั้งนี้ ได้

แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการศกึษาระดับมัธยม และกลุ่มที่มีการศกึษา

ระดับอุดมศกึษา จากผลการศกึษาพบว่า ระดับการศกึษาที่สูงขึน้ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืง แต่ในขณะเดียวกัน กลับพบว่า ปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้คนเข้าสู่ระดับการศกึษา

ที่สูงขึน้ เป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมทางการเมอืงเพิ่มมากขึ้น การศึกษา 

ในระดับประถมและมัธยมส่งเสริมให้เกิดแรงผลักดันในการมสี่วนร่วมทางการเมอืง ในขณะ

ที่การศกึษาในระดับอุดมศกึษาไม่ส่งผลดังกล่าวเลย ด้วยเหตุนี้ ผลการศกึษาในครั้งนี้  

จงึขัดแย้งกับทฤษฎีที่ว่า การศกึษาที่สูงขึน้ ก่อใหเ้กิดการมสี่วนร่วมทางการเมอืงมากขึ้น 

  Lutz, Cuaresma และ Abbasi-Shavazi (2010, pp. 253-281) ได้ศึกษา

เกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยการศกึษา เพศ อายุ ที่มตี่อการมสี่วนร่วมทางการเมอืง  

โดยในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการกำหนดตัวแปรเพศและอายุใหอ้ยู่ในมิติของการศึกษา  

โดยมีตัวแปรต้นที่ใชใ้นการศกึษาดังนี้ 1) ระดับการศกึษาโดยรวม 2) ระดับการศกึษา 

ของเพศหญิง 3) ระดับการศกึษาของกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในส่วนของตัวแปร

ตามคือการมสี่วนร่วมทางการเมอืง ใช้ดัชนีการเป็นประชาธิปไตย โดยเลือกดัชนสีิทธิ 

ทางการเมอืงเป็นตัววัดในการศกึษาครั้งนี้ จากการศกึษา พบว่า ปัจจัยทั้ง 3 ที่นำมา

ทดสอบมีผลเป็นไปในทางเดียวกับตัวแปรตาม น่ันคือระดับการศกึษาที่สูงขึน้ สัดส่วนของ

ระดับการศกึษาของเพศหญิงที่มากขึ้น และโอกาสในการศกึษาของคนที่มีอายุมากกว่า  

15 ปีที่เพิ่มมากขึ้น มีผลก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมทางการเมอืงเพิ่มมากขึ้น 

 ผูว้ิจัยได้ทำการศกึษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง โดยได้

นำแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ที่มอีิทธิพลต่อการตัดสนิใจลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบของ

ปัจจัยที่ที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม  ดังตาราง 2 

 
 



 

 

14 
ตาราง  2 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ที่มอีิทธิพลต่อการตัดสนิใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

ผูว้ิจัย (ปี) 
ปัจจัยส่วน

บุคคล 

การรับรู้

ข้อมูล

ข่าวสารทาง

การเมอืง 

การมสี่วน

ร่วมทางการ

เมือง 

ผูส้มัคร 
พรรค

การเมอืง 

ปัจจัยด้าน

เหตุผลในการ

เลือก 

ปัจจัยด้าน

การออกเสียง

เลือกตั้ง 

เฉลิมพล นุชอุดม (2562) ✓   ✓    

ไกรลาศ พลไชย (2561) ✓  ✓     

ลัคนา ถูระบุตร (2561) ✓   ✓ ✓   

คงฤทธิ์ กุลวงษ์ (2561)  ✓ ✓     

รชต จุฑาผวิ (2559) ✓   ✓ ✓   

สมชาย วุฒพิิมลวิทยา (2559) ✓ ✓      

นงค์รักษ์ ตน้เคน (2558) ✓   ✓    

ฐิติมา อิ่มรัตน.์ (2558) ✓   ✓    

อำนาจ ศรีพระจันทร์ (2558) ✓  ✓     

วัฒนา นนทชิต (2558)  ✓ ✓     

ฐานติา เฉลิมช่วง (2558)  ✓ ✓     
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15 
ตาราง  2 (ต่อ) 

ผูว้ิจัย (ปี) 
ปัจจัยส่วน

บุคคล 

การรับรู้

ข้อมูล

ข่าวสารทาง

การเมอืง 

การมสี่วน

ร่วมทางการ

เมือง 

ผูส้มัคร 
พรรค

การเมอืง 

ปัจจัยด้าน

เหตุผลในการ

เลือก 

ปัจจัยด้าน

การออกเสียง

เลือกตั้ง 

ชัยพจน ์จำเริญนิติพงศ์ (2557) ✓  ✓   ✓ ✓ 

รวม 9 4 6 5 2 1 1 
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 จากตาราง 2 สรุปได้ว่าองค์ประกอบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เกี่ยวกับ 

ปัจจัยที่ที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม  ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์

จากงานวิจัย โดยใช้เกณฑ์การเลือกจากองค์ประกอบที่มีค่าความถี่มากที่สุด และ

องค์ประกอบที่มคีวามเกี่ยวข้องกับหัวข้อและความมุ่งหมายของการวิจัย ปัจจัยที่ที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสนิใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม  ได้องค์ประกอบ ตามความถี่ดังนี้ 

  1) ปัจจัยส่วนบุคคล       จำนวน 9 เรื่อง 

  2) การมสี่วนร่วมทางการเมือง   จำนวน 6 เรื่อง 

 ผูว้ิจัยได้ทำการศกึษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง โดยได้

นำแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิก

สภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ทั้งไทยและ

ต่างประเทศ มาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบของการตัดสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม ดังตาราง 3 
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ตาราง  3 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

 สมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน 

 ในจังหวัดนครพนม 

ผูว้ิจัย (ปี) 
คุณสมบัติ

ส่วนตัวของ

ผู้สมัคร 

นโยบาย

ของ

ผู้สมัคร 

ความสัมพันธ์

ส่วนตัว 

ความเข้า

กันได้ของ

อุดมการณ์

ทาง

การเมอืง 

ผลงานท่ี

ผ่านมา

ของ

ผู้สมัคร 

หัวคะแนน/

การหา

เสียงของ

ผู้สมัคร 

ผลประโยชน์ 

ธีระพงษ์ วงหาจักษ์ 

(2557) 

✓ ✓ ✓    ✓ 

ฐิติมา อิ่มรัตน์ (2558) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

นงค์รักษ์ ต้นเคน (2558)  ✓ ✓   ✓  

ณรงค ์ศรีแปงวงศ์ 

(2558) 

✓   ✓ ✓  ✓ 

สุจรรย์จิรา ยมลพัทธ์ 

(2559) 
✓ ✓ ✓ ✓  ✓  

ลัคนา ถูระบุตร (2561) ✓ ✓ ✓    ✓ 

ธมลวรรณ วรรณปลูก 

(2561) 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓  

พระนิทัศน ์วงศ์วงัเพิ่ม 

(2561) 
✓ ✓    ✓  

เฉลิมพล นุชอุดม (2562) ✓  ✓ ✓    

ขวัญหทัย แจ่มแจ้ง 

(2562) 

✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 

รวม 9 8 8 5 2 5 2 

 

 จากตาราง 3 สรุปได้ว่าองค์ประกอบของการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม  ที่

ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากงานวิจัย โดยใช้เกณฑ์การเลือกจากองค์ประกอบที่มี

ค่าความถี ่ตั้งแต่ ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบ ตามความถี่ดังนี้ 
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  1) คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร    จำนวน 9 เรื่อง 

  2) นโยบายของผู้สมัคร     จำนวน 8 เรื่อง 

  3) ความสัมพันธ์ส่วนตัว     จำนวน 8 เรื่อง 

  4) ความเข้ากันได้ของอุดมการณ์ทางการเมอืง จำนวน 5 เรื่อง 

  5) วธิีการรณรงค์หาเสียง    จำนวน 5 เรื่อง 

 

 



 

บทที่  3 

วิธดีำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quanlitative Research) โดยศึกษา

แนวความคิด ทฤษฎี และค้นคว้าข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน

ในจังหวัดนครพนม ผูว้ิจยัได้กำหนดขั้นตอนการนำเสนอวิธีดำเนนิการวิจัยตามลำดับ

ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

  3. วธิีการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมอื 

  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  6. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร (Population) 

  ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา ได้แก่ ประชาชนผู้มสีิทธิ์เลือกตั้งในเขตจังหวัด

นครพนม จำนวน 555,617 คน (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวดนครพนม, 

2564)  

 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ประชาชนผูม้ีสทิธิ์เลือกตั้งในเขตจังหวัด

นครพนม จำนวน 400 คน การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างผูว้ิจัยใช้วธิีการคำนวณจากสูตร

ของยามาเน่ (Yamane,1973, p.127 อ้างถึงใน สมเกียรติ เกียรตเิจริญ, 2552) โดยมี

วิธีการคำนวณจากสูตร ดังต่อไปนี้ 
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n  = 
2)(1 eN

N

+
 

 แทนค่า   N  = จำนวนประชากรทั้งหมดที่ศึกษา 

                   e  = ค่าความคาดเคลื่อนของตัวอย่างไม่เกินร้อยละ .05 

                  n  = จำนวนขนาดตัวอย่างที่กำหนดได้ 

 จะได้ 

    n  =         555,617 

       1 + 555,617 (0.05)2 

                     n  = 399.71  

     n   400 

 ทั้งนี ้เพื่อให้เป็นไปตามสูตรการคำนวณและตัวอย่างที่ได้สามารถเป็นตัวแทน

ของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน 

 3. วธิีการสุ่มตัวอย่าง 

  การสุ่มตัวอย่าง ใช้วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูม ิ(Stratified Sampling) 

เพื่อให้ได้จำนวนตัวอย่างมากน้อยตามสัดส่วนของจำนวนประชากรในแต่ละอำเภอ แล้วทำ

การจับสลากรายชื่อ ทำการสุ่มตัวอย่างในแต่ละพืน้ที่จนครบจำนวนตามที่กำหนด 
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ตาราง 4 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

อำเภอ 
จำนวน (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1 อำเภอเมืองนครพนม 112,434 81 

2 อำเภอปลาปาก 42,521 30 

3 อำเภอท่าอุเทน 46,090 33 

4 อำเภอบ้านแพง 27,281 20 

5 อำเภอธาตุพนม 63,610 46 

6 อำเภอเรณูนคร 35,105 25 

7 อำเภอนาแก 59,422 43 

8 อำเภอศรีสงคราม 53,958 39 

9 อำเภอนาหว้า 40,426 29 

10 อำเภอโพนสวรรค์ 44,571 32 

11 อำเภอนาทม 18,250 13 

12 อำเภอวังยาง 11,949 9 

รวม 555,617 400 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งจังหวดนครพนม (2564) 

เครื่องมอืท่ีใช้ในการวจิยั 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ที่ผู้วจิัยสร้างและพัฒนาขึน้จาก

การศกึษาค้นคว้าทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ตลอดจนผลงานเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว

นำมาประมวลสร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อบรรยายคุณลักษณะของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอำเภอที่อาศัยอยู่ 
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  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของ

ประชาชน ขอ้คำถามเป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของ

ลิเคิร์ท (Likert) การให้คะแนนในระดับการมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน แบ่งเป็น 

5 ระดับดังนี ้(ลินจง อิ่มรักษา, 2559, หนา้ 45) 

   5 หมายถึง เห็นดว้ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

   4 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 

   3 หมายถึง เห็นดว้ยอยู่ในระดับปานกลาง 

   2 หมายถึง เห็นดว้ยอยู่ในระดับน้อย 

   1 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

ข้อคำถามเป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลเิคิร์ท 

(Likert) การให้คะแนนในระดับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและ

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม  แบ่งเป็น 5 ระดับ

ดังนี้ (ลินจง อิ่มรักษา, 2559, หนา้ 45) 

   5 หมายถึง เห็นดว้ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

   4 หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 

   3 หมายถึง เห็นดว้ยอยู่ในระดับปานกลาง 

   2 หมายถึง เห็นดว้ยอยู่ในระดับน้อย 

   1 หมายถึง เห็นดว้ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

(Open-ended Form) 
 

วธิีการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

 เพื่อให้เครื่องมอืในการวิจัยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการ

วิจัยมากที่สุด ผูว้ิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมอืการวิจัย ดังนี้ 

 1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร นยิามศัพท์เฉพาะ และ

งานวิจัยเกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัย เพื่อหาแนวทางในการกำหนดรูปแบบของแบบ

สอบ และขอ้คำถาม 
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 2. สร้างแบบสอบถามโดยการศกึษาจากหลักการแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำแนวคิดการมสี่วนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย 

ของสำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2561), รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืง Milbrath and Goel (1977) ตัวชีว้ัดการมสี่วนร่วมของประชาชน ของสถาบัน

พระปกเกล้า (2544) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหานำมาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม

เนือ้หา โดยกำหนดขอ้คำถามให้มจีำนวนมากไว้ก่อน แล้วจึงนำมาตรวจสอบอีกครั้ง  

เพื่อให้ได้ข้อคำถามที่ถูกต้องที่สุด 

 3. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจ

แก้ไขเนื้อหา และความถูกต้อง 

 4. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมอื กระทำโดยนำ

แบบสอบถามให้ผู้เชยีวชาญ จำนวน 5 ท่าน ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) และการใช้สำนวนภาษา (Wording) หลังจากนั้นนำมาหาดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541, หนา้ 253-254) 
 

   IOC = 
N

R  
 

   เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item   

          congruency) 

     R  หมายถึง ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยที่ ค่า +1  

          หมายถึงข้อคำถามสามารถนำไปวัดได้อย่าง 

          แน่นอน, ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจะวัดได้  

          และค่า -1 หมายถึง ขอ้คำถามไม่สามารถนำไป 

          วัดได้อย่างแน่นอน   

     N  หมายถึง  จำนวนทรงคุณวุฒิ 

  โดยเลือกข้อที่มคี่า IOC มากกว่า 0.5 ส่วนข้อใดมีค่าน้อยกว่า  0.5  ผูว้ิจัย

นำมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ ดังนัน้ ขอ้คำถามทุกข้อ จงึผ่านความ

เห็นชอบจากผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านที่ได้ตรวจสอบและเห็นว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 

ครอบคลุมในแต่ละด้านและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้ว ดังมรีายชื่อต่อไปนี้ 



 
 

 

103 

  โดยผูเ้ชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 

  4.1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  4.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล กรรมการบริหาร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  4.4 นายสมพล พงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม 

  4.5 นายรัตน์ติกรณ์ จีนบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ 

จังหวัดนครพนม 

 5. นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญแล้ว

นำเสนอต่อประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเป็นขั้นตอน

สุดท้ายก่อนนำไปทดลองใช้ต่อไป 

 6. นำแบบสอบถามไปขอการรับรองจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และปรับปรุงแก้ไขจนได้หนังสอื

รับรองจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามเอกสารเลขที่ 089/2564 

 6. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างที่จะศกึษาจำนวน 30 ชุด 

 7. แบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้นำมาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 

โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) โดย

เลือกข้อที่มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.361 ขึ้นไปไว้ใชใ้นการวิจัย ซึ่งแบบสอบถามได้ค่า

อำนาจจำแนกระหว่างในข้อคำถาม  และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) ด้วยวิธีครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 

ทั้งฉบับเท่ากับ 0.70 ขึ้นไป โดยได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้ 

  ซึ่งแบบสอบถามได้ค่าอำนาจจำแนกระหว่างในข้อคำถาม  ดังนี้ 

  1) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบับ อยู่ระหว่าง 0.739-

.929 
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  2) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของ

ประชาชนในจังหวัดนครพนม อยู่ระหว่าง 0.606-0.893 

  3) ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม   

อยู่ระหว่าง 0.739-0.929 

  แบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่นดังนี้ 

  1) แบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อม่ัน .991 

  2) แบบสอบถามการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในจังหวัด

นครพนม ได้ค่าความเชื่อม่ัน .978 

  3) แบบสอบถามการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและ

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ได้ค่าความเชื่อม่ัน 

.988 

 8. นำแบบสอบถามดังกล่าว ที่ผ่านการทดลองใช้ และหาค่าความเชื่อม่ัน มาทำ

การปรับปรุงเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผูว้ิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยผู้วจิัยได้ดำเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังนี้  

  1. ทำหนังสอืขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวทิยาลัย      

ราชภัฎสกลนครถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ในเขตจังหวัดนครพนม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง 

  2. ส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพรอ้มช้ีแจงรายละเอียดความ         

มุ่งหมายของการออกแบบสอบถามนี ้เพื่อทำความเข้าใจใหต้รงกันในการตอบ 

แบบสอบถาม 

  3. กำหนดรหัสหมายเลขแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม 

  4. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วจิัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด้วยตนเองและการลงพื้นที่จรงิ เพื่อนำแบบสอบถามไปให้ผูต้อบแบบสอบถามตามจำนวน 

รวมทั้งสิ้น 400 คน พร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียด ความมุ่งหมายของการออกแบบสอบถาม 
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  5. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อนำ 

แบบสอบถามไปประมวลผล หากมีฉบับใดไม่สมบูรณ์จะคัดออกและทำการเก็บเพิ่มใหม่ 

ให้ครบตามจำนวน และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้ิจัยนำแบบสอบถามที่ได้คืนมานำมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อดำเนินการ

จัดทำขอ้มูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

  1. เมื่อได้แบบสอบถามคนืมาแล้ว ผูว้ิจัยตรวจสอบ และคัดเลือก 

แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์เท่านั้นไปวิเคราะห์ 

  2. นำแบบสอบถามที่สมบูรณ์โดยการลงรหัส ให้คะแนนตามน้ำหนักคะแนน 

แต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

  3. ทำการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ เกณฑ์การให้ 

คะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนที่กำหนดไว้โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน  

ดังนี้ 

   3.1 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบเลือกตอบ สถิตทิี่ใช ้คือ รอ้ยละ (Percentage) ค่าความถี่ 

(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นำเสนอ

ในรูปตารางพรอ้มการบรรยาย โดยจำแนกตามตัวแปรอิสระที่จะศกึษา 

   3.2 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของ

ประชาชน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ 

โดยเรียงจากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ของลเิคิร์ท 

    การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจัยกำหนดเกณฑ์สำหรับวัดระดับ

การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนโดยเอาค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเป็นตัวชีว้ัด 

โดยเกณฑ์ ดังนี้ 

    4.51-5.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 

    3.51-4.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 

    2.51-3.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 

    1.51-2.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 

    1.00-1.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยู่ระดับน้อยที่สุด 
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   3.3 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยเรียง

จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ของลิเคิร์ท 

    การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจัยกำหนดเกณฑ์สำหรับวัดระดับ

การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของประชาชน โดยเอาค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนเป็นตัวชีว้ัด โดยเกณฑ์ ดังนี้ 

    4.51-5.00 หมายถึง มีการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 

    3.51-4.50 หมายถึง มีการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่ใน

ระดับมาก 

    2.51-3.50 หมายถึง มีการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่ใน

ระดับปานกลาง 

    1.51-2.50 หมายถึง มีการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่ใน

ระดับน้อย 

    1.00-1.50 หมายถึง มีการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่ระดับ

น้อยที่สุด 

   3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานปัจจัยส่วนบุคคลมีอทิธิพล

ต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม  โดยการวิเคราะห์การถดถอยโลจสิติกของ 

ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม โดยใช้แบบจําลองโลจิสติก มี

ตัวแปรทางตาม 2 ทางเลือกได้แก่ มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 และไม่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 0 ส่วนตัวแปรอิสระที่พิจารณาในการศกึษานี้ ได้แก่ ปัจจัยส่วน

บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอำเภอ 

ทีอ่าศัยอยู่ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2559) 
 

 Y =  β0 + β1Male + β2age + β3leve + β4Status + β5time + 

   β6Income 
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   การวิเคราะหถดถอยโลจสิติก หรอืเรียกวาการวิเคราะหโลจทิ (Logit 

Analysis) เปนการวิเคราะหสมการทํานายเมื่ออตองการศกึษาผลของตัวแปรทํานาย 

(Predictor Variable) ที่มตีอตัวแปรเกณฑซึ่งเปนทวิวภิาค (Dichotomous Variable) หรอืพหุ

วิภาค (Polytomous Variable) โดยใชฟงกช่ันโลจิสติก (Logistic Function) แสดง

ความสัมพันธ์ระหวางคาของตัวแปรทํานายกับความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณที่

สนใจตามตัวแปรเกณฑ  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548, หน้า 39 อ้างถึงในอรสา สุทธิไสย, 

2551) 

   ขั้นตอนการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิ 

    ขั้นที่ 1 สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย  กำหนดตัวแปรอิสระและ ตัวแปร

ตาม 

    ขั้นที่ 2 ตรวจสอบ Assumption ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันใน

ระดับสูงเกินไปหรอืไม่ สถิติทดสอบ  correlation โดยค่า r ไม่ควรเกิน 0.9 

    ขั้นที่ 3 เลือกตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม 

โดยเปรียบเทียบผลต่าง -2LL กรณีมีเฉพาะค่าคงที่ ยังไม่นำตัวแปรอิสระเข้า (Null Model) 

กับกรณีนำตัวแปรอิสระเข้า(Proposed Model) ค่า -2LL กรณีนำตัวแปรอิสระเข้าจะต้องต่ำ

กว่าค่า -2LL กรณียังไม่นำตัวแปรอิสระ ยิ่งต่ำมากยิ่งถือว่าพยากรณ์ได้แม่นยำมาก 

    สำหรับการประมาณค่า Y เป็นการประมาณโอกาสการเกิดเหตุการณ์ 

โดยใช้สมการ Odds หรอื Logit   สำหรับการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย จะใช้วธิี 

Maximum Likelihood ในขณะที่การวิเคราะห์ถดถอยทั่วไปใช้  Least Square  

    ค่า Likelihood เป็นวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย 

Logistics ที่ทำให้เกิดโอกาสในการประมาณค่าถูกต้องมากที่สุดคือสมการที่มีค่า -2LL                        

หรอื -2 Likelihood ต่ำที่สุด เพื่อให้ได้ค่าประมาณของพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกับข้อมูล           

เชงิประจักษ์มากที่สุด 

    ในขั้นตอนที่ 3 สถิตทิี่ใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ                       

ด้วยสถิต ิOmnibus Test  

     สมมตฐิาน 

      H0: β1=β2=…. βp = 0 

      H1: มี βi≠ 0 อย่างนอ้ย 1 ค่า 
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     ค่าตอ้ง Sig. แสดงว่าตัวแบบ Logistic ที่มตีัวแปรอิสระมีความ

เหมาะสมในการนำไปใช้พยากรณ์ 

    ขั้นที่ 4 ทดสอบความเหมาะสมของโมเดล ใช้ตาราง Hosmer-

Lemeshow Testเป็นการตรวจสอบค่าจริง เปรียบเทียบกับค่าพยากรณ์ ว่าแบบจำลองที่

สร้างขึ้นมาสามารถทำนายความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์สอดคล้องกับความเป็น

จรงิหรือไม่ 

     สมมตฐิาน 

      H0: สมการมคีวามเหมาะสม 

      H1: สมการมคีวามไม่เหมาะสม 

     คา่ต้องไม่ Sig.  ซึ่งแสดงว่าสมการมคีวามเหมาะสม Model fit 

    ขั้นที่ 5 สร้างสมการและทดสอบความเหมาะสมของสมการโดยนำผล                

ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้  ไปเขียนสมการถดถอยโลจิสตกิ เพื่อพยากรณ์ตัวแปรตามพิจารณา

สัมประสิทธิ์การพยากรณ์จากค่า Pseudo R2 (Mini Tab) Cox & Snell หรอื Nagelkerke 

(SPSS) ว่าสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ถูกต้องแม่นยำแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ ใช้ค่า Wald 

ตรวจสอบรายตัวแปรว่า Sig. หรอืไม่  ผลควรออกมาก Sig. แต่ไม่ควรพิจารณาจากค่า 

Wald เพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีจุดอ่อน 

    ขั้นที่ 6 การพยากรณ์ case ใหม่ ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจหรอืไม่                    

ใช้สมการที่ได้ในการพยากรณ์ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ของ case นั้น                         

เมื่อทราบค่าตัวแปรอิสระ  

    P (เหตุการณ์)—► < 0.5 จะได้ Y = 0       ไม่เกิดเหตุการณ์  

    P (เหตุการณ์)—► > 0.5 จะได้  Y= 1        เกิดเหตุการณ์  

     **Cutting Score = 0.5   นิยมใช้โดยทั่วไป 

   ขั้นตอนการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 

    การทดสอบความถูกต้องของโมเดล (Goodness of fit) ทำได้หลายวิธี 

เช่น 

    1. การพิจารณาภาวะความเหมาะสมของโมเดล โดยพิจารณาค่า -2 log 

likelihood (-2LL) ซึ่งถ้าค่า -2LL มีค่าน้อย หรอืเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่า โมเดลเหมาะสม และ

ถ้าโมเดล เหมาะสม 100% ค่า likelihood จะเท่ากับ 1 และ (-2LL) จะเท่ากับ 0 
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    2. ใช้  Hosmer-Lemeshow goodness-of fit ซึ่งคำนวณโดยใช้สถิติ

ทดสอบไคสแควร์การทดสอบสมมุตฐิานว่า ค่าสัมประสิทธิ์ไม่เท่ากับ 0 โดยใช้ Wald 

statistic ในการทดสอบซึ่งมีการแจกแจงแบบไคสแควร์ ใช้ทดสอบความมนีัยสำคัญ                          

ของค่าสัมประสิทธิ์ Bi  ≠ 0 

   สหสัมพันธ์บางส่วนในโมเดล (Partial correlation) 

   ในการพิจารณาการมสี่วนร่วมของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มคีือการ

พยากรณ์ด้วยตัวแปรตามนั้น จะดูจากค่าสหสัมพันธ์บางส่วนระหว่างตัวแปรตามกับกับตัว

แปรอิสระ แต่ละตัว (ในคอลัมน์ R statistic) R มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1 ค่า R ที่เป็นบวก 

หมายถึง ถ้าค่าของตัวแปรเพิ่ม ค่า likelihoodของการเกิดเหตุการณ์ก็จะเพิ่มขึน้ด้วย ค่า R 

ที่เป็นลบ  หมายถึง ถ้าค่าของตัวแปรเพิ่ม ค่า likelihoodของการเกิดเหตุการณ์ก็จะลดลง                            

ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เป็นค่าที่บอกสัดส่วน หรอืเปอร์เซ็นต์ที่สามารถอธิบาย

ความผันแปรใน logistic regression model ในโปรแกรม SPSS จะนำเสนอ ค่า (R2) ของ 

Cox&Snell และ Nahelkerke หรอืเรียกว่า  Pesudo ในโปรแกรม Mini Tab 

    การตรวจสอบเงื่อนไขสมการถดถอย 

    ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์กัน

สูงเกินไป  จะเกิดปัญหา Multicollinearity (โดยค่า r =  0.9 ขึ้นไป แสดงว่ามีความสัมพันธ์

กันสูงเกิดภาวะที่เรยีกว่า Multicollinearity) 

    การดูทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร 

    ค่าพยากรณ์ที่แสดงในโปรแกรมมี  2 ค่า 1) Original ใช้ดูทิศทาง

ความสัมพันธ์ เป็นบวก หรือลบ โดยดูจากเครื่องหมาย 2) Exponentiated จะไม่มี

เครื่องหมายบวก หรอืลบ หากต้องการดูทิศทางความสัมพันธ์  ถ้าค่า > 1  ทิศทางเป็นบวก 

ถ้าค่า < 1ทิศทางเป็นลบ มักจะใชดู้ขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปลว่าสัมพันธ์มากน้อย

เพียงใด เรียกว่า เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงใน Odd 

   การทดสอบทางสถติิ 

    1. ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ต้องไม่เท่ากับศูนย์  

    2. สัมประสิทธิ์การพยากรณ์  Pseudo R2 = .09 

    3. ค่า Wald  ดูสัมประสิทธิ์รายตัวแปร P Value ต้อง Sig.  

    4. แปลความหมายของค่า Exp(B)   
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    5. Exponentiated (B) หมายถึงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในค่า Odd  

ถ้าค่า > 1  ทิศทางความสัมพันธ์เป็นบวก  ค่า<1 ทิศทางความสัมพันธ์เป็นลบ 

    6. Odd อ่านว่า ถ้า X เพิ่ม 1 หน่วย  Odd จะเปลี่ยนกี่เปอร์เซ็นต์ 

    การแปลความหมายของค่า Odd 

    ผลจากตาราง ในการอ่านค่าแปลความหมาย จึงตอ้งแปลงค่า Odd                 

กลับคืนก่อน โดยแยกตามประเภทของตัวแปรอิสระ 1) ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ 

metric 2) ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรกลุ่ม Non- metric ที่แปลงเป็นDummy แยกตามทิศทาง

ความสัมพันธ์1) ทิศทางความสัมพันธ์เป็นบวก 2) ทิศทางความสัมพันธ์เป็นลบ 
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ตาราง 5 ตารางอธิบายตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ถดถอยโลจสิติก 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

P Prob (Y= 1) ความน่าจะเป็นที่จะมีอทิธิพล

ต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 

Y ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและ

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

ประชาชนในจังหวัดนครพนม 

1 = มีอทิธิผลต่อการตัดสินใจ

ลงคะแนนเลือกตั้ง 

0 = ไม่มีอทิธิผลต่อการ

ตัดสินใจลงคะแนนเลอืกตั้ง 

male เพศ 1= ชาย 

2 = หญิง  

age อายุ 1 = ไม่เกิน 30 ป 

2 = ระหวาง 31-40 ปี 

3 = ระหวาง 41-50 ป 

4 = มากกว่า 51-60 ปี 

5 = มากกว่า 60 ปี 

level ระดับการศกึษา 1 = ต่ำกวาปริญญาตรี 

2 = ปริญญาตรี 

3 = สูงกว่าปริญญาตรี 

Occupation อาชีพ 1 = เกษตรกร  

2 = ค้าขาย  

3 = เจ้าของกิจการ/ธุรกิจ

ส่วนตัว 

4 = รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/

พนักงานของรัฐ  

5 = รับจ้าง/พนักงาน

บริษัทเอกชน  

6 = อาชีพอื่น ๆ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

income รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1 = ไม่เกิน 10,000 บาท 

2 = 10,001–20,000 บาท  

3 = 20,001-30,000 บาท  

4 = 30,001 บาท ขึ้นไป 

district อำเภอที่อาศัยอยู่ 1 = อำเภอเมืองนครพนม 

2 = อำเภอปลาปาก  

3 = อำเภอท่าอุเทน  

4 = อำเภอบ้านแพง 

5 = อำเภอธาตุพนม    

6 = อำเภอเรณูนคร  

7 = อำเภอนาแก    

8. = อำเภอศรีสงคราม  

9 = อำเภอนาหว้า    

10 = อำเภอโพนสวรรค์  

11 = อำเภอนาทม 

ε ค่าความคลาดเคลื่อน (Error Term)  

 

   3.5 การวิเคราะห์อิทธิพลของการมสี่วนร่วมทางการเมืองที่ส่งผลต่อ 

การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของประชาชนในจังหวัดนครพนม  ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression 

analysis) และกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A1
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สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งมีสถิติดังนี้ 

1. สถิตพิืน้ฐาน 

1.1 ร้อยละ (Percentage) 

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

  2.1 วเิคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อกับคะแนนรวม 

(Item-total Correlation) ใช้ในการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson Product Moment Correlation) 

  2.2 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s-Coefficient) 

 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ปัจจัยส่วนบุคคลมีอทิธิพลต่อ

การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของประชาชนในจังหวัดนครพนมผูว้ิจัยใชก้ารการวิเคราะห์การถดถอยโลจสิติก (logistic 

regression analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์สถิติเชิงคุณภาพ ใช้สําหรับหาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระ (มากกว่าหรอืเท่ากับ 1 ตัว) กับตัวแปรตาม และพยากรณ์โอกาสที่จะ

เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ เมื่อแบ่งตามระดับการวัดของตัวแปรสามารถแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทคือ การวิเคราะห์ความถดถอยโลจสิติกทวิ (Binary logistic regression) และการ

วิเคราะหโ์ลจสิติกแบบพหุกลุ่ม (Multinomial logistic regression) ซึ่งการวิเคราะห์ความ

ถดถอยโลจสิติกดังกล่าวแตกต่างกันในด้านของตัวแปรตาม โดยการวิเคราะห์ความ

ถดถอยโลจสิติกทวิใชก้ับตัวแปรตามที่มคี่าได้เพียง 2 ค่า คอื 0 กับ 1 เช่น กลุ่มที่มี

เหตุการณ์กับกลุ่มที่ไม่มีเหตุการณ์หรือ เลือกและไม่เลือก เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์โลจิ

สติกแบบพหุกลุ่มใช้กับตัวแปรตามที่มีมากกว่า 2 ค่า เช่น ตัวแปรตามหมายถึงรูปแบบการ

ขนส่งของแต่ละบุคคล แก่ เครื่องบินรถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น 

(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555) 

 4. สถิตทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิานเพื่อศกึษาอิทธิพลของการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารทางการเมอืง การมีส่วนร่วมทางการเมอืง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียง
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เลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม ดำเนินการโดย 

  4.1 ในเบือ้งตน้จะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในตัวแบบที่ใชใ้น

การศกึษาเพื่อป้องกันการเกิด Multicollinearity คือ การมสีหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปร

อิสระซึ่งการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูงมาก อาจส่งผลใหส้มการตัว

แบบที่ใชใ้นการพยากรณ์ตัวแปรตามมีความคลาดเคลื่อน ดังนัน้จงึตอ้งตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแปรอิสระสามารถคงอยู่ในสมการตัว

แบบได้โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05  

   การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมอืง 

และการมีส่วนร่วมทางการเมอืง กับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและ

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ผูว้ิจัยใชก้ารหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

โดยมีสูตร ดังนี้ (ภัทราพร เกษสังข์, 2549, หนา้ 168) 
 

    xyr  = 
( )( ) ( )( )2222

−−

  −

yyNxxN

yxxyN  

 

   เมื่อ xyr   แทน ค่าสมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

     N  แทน จำนวนข้อมูลของชุดที่ 1 หรือ  2 

      x  แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 1 

      y  แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 2 

     yx  แทน ผลรวมของผลคูณของคะแนนแต่ละคู่ของชุดที่ 1 และ 

ชุดที่ 2 

     
2x  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสองของคะแนน

ชุดที่ 1 

     
2y  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสองของคะแนน

ชุดที่ 2 

     ( )2 x แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 1  ยกกำลังสอง 

     ( )2 y แทน ผลรวมของคะแนนชุดที่ 2  ยกกำลังสอง 

    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation) มีค่าระหว่าง -1 ถึง+1 ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 แสดงว่าตัวแปรไม่มี
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ความสัมพันธ์กัน โดยทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คำนวณได้ กล่าวคือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าค่าตัวแปรทั้ง

สองมคีวามสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อย ตามกัน ถ้าเป็นไปในทิศทางลบ แสดงว่าตัวแปร

ทั้งสองตัวมคีวามสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามหรอืผกผันกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน

ข้าม คอื ถ้า X เพิ่ม Y จะลด แต่ถ้า X ลด Y จะเพิ่ม 

    2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

คือ ถ้า X เพิ่ม Y จะเพิ่ม แต่ถ้า X ลด Y จะลดด้วย 

    3. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันและมคีวามสัมพันธ์กันมาก 

    4. ค่า r เข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน

ข้ามมคีวามสัมพันธ์กันมาก 

    5. ถ้า r เท่ากับ 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

    6. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย 

    การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) หาก

ค่า Sig. (2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมคีวามสัมพันธ์กัน ในทาง

ตรงกันข้าม หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่ากว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวไม่มี

ความสัมพันธ์กัน หลังจากนั้นจงึจะทำการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยจะ

พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ต่อไปนี ้(บุญใจ ศรสีถิตนรากูร, 2553, 

หนา้ 376-377) 

    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.91-1.00 แสดงว่า  

มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.71-0.90 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.31-0.70 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01-0.30 แสดงว่า 

มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ 
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    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0  แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิง

เส้นตรง 

  4.2 การศกึษาอิทธิพลของการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมอืง การมี 

ส่วนร่วมทางการเมอืง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและ

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ผูว้ิจัยทำการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

   การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร ตัวแปรหนึ่งเรียกว่าตัวแปรต้นหรอืตัวแปร

อิสระ (Independent variable) แทนด้วย X อีกตัวแปรหนึ่งเรียกว่าตัวแปรตาม (Dependent 

variable) แทนด้วย Y เป็นการดูความสัมพันธ์ว่าถ้า ตัวแปรอิสระเปลี่ยนไปแล้วตัวแปรตาม

เปลี่ยนไปด้วยหรอืไม่ ซึ่งสองตัวแปรนั้นจะต้องเป็นตัวแปรเชงิปริมาณ การวิเคราะห์การ

ถดถอยสามารถเขียนรูปแบบความสัมพันธ์ของสองตัวแปรได้ในรูปของสมการการถดถอย  

ซึ่งสามารถพยากรณ์ค่าได้ในอนาคต  หรือสามารถดูแนวโน้มของตัวแปรตามได้เมื่อเรา

ทราบค่าตัวแปรอิสระ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2557) 

   การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อมีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวแปรและตัวแปรตาม

หนึ่งตัวแปร แต่ถ้าหากตัวแปรตามหนึ่งตัวแปรกับตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวแปร จะ

เรียกว่าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) การวิเคราะห์การถดถอย

เชงิเส้นอย่างง่าย เขียนความสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้   
 

  ii0i XY ++=  
 

เมื่อ    0    แทนระยะตัดแกน y  ( y-intercept) 

                แทนความชันของเส้นถดถอย (slope) 

   
ii bXbY +=

+=





0

ββ             XY i0i
หรอืจะได้ว่า 



 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม  ผูว้ิจัยได้อันดับการวิเคราะห์ขอ้มูล ไว้ดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมาย ผูว้ิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ 

ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้  

 x     แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 

 S.D.   แทน  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 n    แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 r     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

 R    แทน  ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ 

 R2    แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

 R2Adj   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแล้ว 

 b     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ 

 β     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวพยากรณ์ 

 B     แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ 

 df     แทน  ช้ันของความเปนอิสระ (Degrees of Freedom)  

 S.E.    แทน  คาความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน  

 B     แทน  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสตกิ ซึ่งมีการแจกแจงเชิง 

       ซอน  

 



 

 

118 

 Exp(B)   แทน  คาสัมประสิทธ์การถดถอยโลจิสตกิซึ่งมีการแจกแจง 

       โลจสิติก 

 X1    แทน  ตัวแปรเพศ   

 X2    แทน  ตัวแปรอายุ 

 X3    แทน  ตัวแปรระดับการศกึษา 

 X4    แทน  ตัวแปรอาชีพ 

 X5    แทน  ตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 X6    แทน  ตัวแปรอำเภอที่อาศัยอยู่ 

 PP    แทน  ผลรวมของการมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน 

 PP1   แทน ด้านการเลือกตั้ง 

 PP2   แทน ด้านการรณรงค์ หาเสียง 

 PP3   แทน ด้านการเข้าร่วม กิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรอื 

       พรรคการเมอืง 

 PP4   แทน ด้านการชุมนุมทางการเมอืง 

 EV    แทน  ผลรวมของการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้บริหาร 

       ท้องถิ่นและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 EV1   แทน ด้านคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร 

 EV2   แทน ด้านนโยบายของผูส้มัคร 

 EV3   แทน ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว 

 EV4   แทน ด้านความเข้ากันได้ของอุดมการณ์ทางการเมอืง 

 EV5   แทน ด้านวิธีการรณรงค์หาเสียง 

 P-Value  แทน  ค่านัยสำคัญทางสถิติ/ค่าความน่าจะเป็น 

 Sig.   แทน   ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

  *    แทน   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  **    แทน   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามลำดับขั้นตอน แยกออกเป็น 5 ตอน  

ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน 

  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิก

สภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

ประชาชนในจังหวัดนครพนม 

  ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการมสี่วนร่วมทางการเมอืงที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

 สำหรับรายละเอียดในแต่ละตอน  มีดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชนผูม้ี

สิทธิ์เลือกตั้งในเขตจังหวัดนครพนม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และอำเภอที่อาศัยอยู่ รายละเอียดดังตาราง 6 

 

ตาราง 6 จำนวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=400) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวนคน ร้อยละ 

1. เพศ   

  - ชาย 197 49.25 

  - หญิง 203 50.75 

2. อายุ   

  - ไม่เกิน 30 ปี 39 9.75 

  - อายุ 31-40 ปี 167 41.75 

  - อายุ 41-50 ปี 148 37.00 

  - อายุ 51-60 ปี 26 6.50 

  - มากกว่า 60 ปี 20 5.00 

3. ระดับการศกึษา   

  - ต่ำกว่าปริญญาตรี 202 50.50 

  - ปริญญาตรี 156 39.00 

  - สูงกว่าปริญญาตรี 42 10.50 

4. อาชีพ   

  - เกษตรกร 158 39.50 

  - ค้าขาย 70 17.50 

  - ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 41 10.25 

  - รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 92 23.00 

  - รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน 18 4.50 

  - อาชีพอื่น ๆ 21 5.25 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

(n=400) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวนคน ร้อยละ 

5. รายได้ต่อเดือน   

  - ไม่เกิน 10,000 บาท 183 45.75 

  - 10,001-20,000 บาท 144 36.00 

  - 20,001-30,000 บาท 55 13.75 

  - ตั้งแต่ 30,001 บาทขึน้ไป 18 4.50 

6. อำเภอที่อาศัยอยู่   

  - อำเภอเมืองนครพนม 81 20.25 

  - อำเภอปลาปาก 30 7.50 

  - อำเภอท่าอุเทน 33 8.25 

  - อำเภอบ้านแพง 20 5.00 

  - อำเภอธาตุพนม 46 11.50 

  - อำเภอเรณูนคร 25 6.25 

  - อำเภอนาแก 43 10.75 

  - อำเภอศรสีงคราม 39 9.75 

  - อำเภอนาหว้า 29 7.25 

  - อำเภอโพนสวรรค์ 32 8.00 

  - อำเภอนาทม 13 3.25 

  - อำเภอวังยาง 9 2.25 

รวม 400 100.00 

 

 จากตาราง 6 พบว่า ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชนผูม้ี

สิทธิ์เลือกตั้งในเขตจังหวัดนครพนม จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 203 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.75 และเพศชาย จำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 

 เมื่อจำแนกตามอายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 

ปี จำนวน 167 คน คดิเป็นร้อยละ 41.75 อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 148 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.00 อายุไม่เกิน 30 ปี จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 อายุระหว่าง 51-60  
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ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.50 และอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 5.00 

 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

การศกึษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 202 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.50 มีการศกึษา

ในระดับปริญญาตรี จำนวน 156 คน คดิเป็นร้อยละ 39.00 และสูงกว่าปริญญาตร ีจำนวน 

42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.50 

 เมื่อจำแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ

เกษตรกร จำนวน 158 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.50 ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/

พนักงานของรัฐ จำนวน 92 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.00 ประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 70 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.50 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจา้ของกิจการ จำนวน 41 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 10.25 ประกอบอาชีพอื่น ๆ จำนวน 21 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.25 และประกอบ

อาชีพรับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.50 

 เมื่อจำแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ

เดือนไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 มีรายได้ต่อเดือน 

10,001-20,000 บาท จำนวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.00 มีรายได้ต่อเดือน 20,001-

30,000 บาท จำนวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.75 และมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,001 

บาท ขึ้นไป จำนวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.50  

 เมื่อจำแนกตามอำเภอที่อาศัยอยู่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่

ในอำเภอเมอืงนครพนม จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 อำเภอธาตุพนม จำนวน 46 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.50 อำเภอนาแก จำนวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.75 อำเภอ 

ศรสีงคราม จำนวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.75 อำเภอท่าอุเทน จำนวน 33 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 8.25 อำเภอโพนสวรรค์ จำนวน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 8.00 อำเภอปลาปาก 

จำนวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.50 อำเภอนาหว้า จำนวน 29 คน คดิเป็นร้อยละ 7.25 

อำเภอเรณูนคร จำนวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.25 อำเภอบ้านแพง จำนวน 20 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 5.00 อำเภอนาทม จำนวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.25 และอำเภอวังยาง 

จำนวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.25 

 สรุป ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชนผู้มีสทิธิ์เลือกตั้ง 

ในเขตจังหวัดนครพนม จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.75 มี

อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 41.75 มีการศกึษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตร ีคิด
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เป็นรอ้ยละ 50.50 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นรอ้ยละ 39.50 มรีายได้ต่อเดือนไม่เกิน 

10,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 45.75 อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองนครพนม คดิเป็นรอ้ยละ 20.25 

 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน ในจังหวัด

นครพนม รายละเอียดดังตาราง 7-11 

 

ตาราง  7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมสี่วนร่วมทางการเมอืง 

 ของประชาชน ในจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน 

 (n=400) 

ด้านที่ การมสี่วนร่วมทางการเมอืง 
X  S.D. ความหมาย 

1 การเลือกตั้ง 4.20 0.59 มาก 

2 การรณรงค์หาเสียง 2.39 0.60 น้อย 

3 การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรอื

พรรคการเมอืง 1.62 0.69 น้อย 

4 การชุมนุมทางการเมอืง 2.21 0.51 น้อย 

รวม 2.74 0.37 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 7 พบว่า การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน ในจังหวัด

นครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.74) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า  

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเลือกตั้ง ( X =4.20) รองลงมาคือ การรณรงค์หาเสียง 

( X =2.39) การชุมนุมทางการเมือง ( X =2.21) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื การเข้า

ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมืองหรอืพรรคการเมอืง ( X =1.62)  
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ตาราง  8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมสี่วนร่วมทางการเมอืง 

 ของประชาชน ในจังหวัดนครพนม ด้านการเลือกตั้ง รายข้อ 

(n=400) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 ท่านไปใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4.52 0.67 มากที่สุด 

2 ท่านไปใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 4.58 0.69 มากที่สุด 

3 ท่านไปใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/

องค์การบริหารส่วนตำบล 4.64 0.70 มากที่สุด 

4 ท่านเป็นอาสาสมัครต่าง ๆ ในการเลือกตั้ง 2.76 0.78 ปานกลาง 

5 ท่านติดตามผลการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่น 4.00 0.84 มาก 

6 ท่านชักชวนผู้อื่นใหไ้ปใช้สทิธิเลือกตั้งเมื่อเกิดการ

เลือกตั้งขึ้น 4.49 0.98 มาก 

7 ท่านเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งแก่ผู้อื่น 4.42 0.97 มาก 

รวม 4.20 0.59 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 8 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน ในจังหวัด

นครพนม ด้านการเลือกตั้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.20) เมื่อพจิารณารายข้อ 

พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ท่านไปใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/องค์การ

บริหารส่วนตำบล ( X =4.64) รองลงมาคือ ท่านไปใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ( X =4.58) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ท่านเป็นอาสาสมัครต่าง ๆ 

ในการเลือกตั้ง ( X =2.76)  
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ตาราง  9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมสี่วนร่วมทางการเมอืง 

 ของประชาชน ในจังหวัดนครพนม ด้านการรณรงค์หาเสียง รายข้อ 

(n=400) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 ท่านเข้าร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง

การใชส้ิทธิลงคะแนนเลอืกตั้ง 3.27 0.83 ปานกลาง 

2 ท่านมีส่วนร่วมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั้งใน

ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 3.11 0.87 ปานกลาง 

3 ท่านเข้าร่วมกับผูส้มัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ

และระดับท้องถิ่นหรอืพรรคการเมอืงเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ตัวบุคคลหรือนโยบายด้วยการเดิน

รณรงค์หาเสียง 2.96 0.78 ปานกลาง 

4 ท่านเข้าร่วมเป็นผูช่้วยเหลือ ผูส้นับสนุนวัสดุ 

อุปกรณ์แก่ผูส้มัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่น หรอืพรรคการเมอืง 1.95 0.84 น้อย 

5 ท่านร่วมเป็นผู้ช่วยเหลอื ผูส้นับสนุนเงนิแก่ผูส้มัคร

รับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นหรอื

พรรคการเมอืง 1.47 0.82 น้อยที่สุด 

6 ท่านร่วมเป็นหัวคะแนน ผู้ช่วยหาเสียงของผูส้มัคร

รับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นหรอื

พรรคการเมอืง 1.56 0.83 น้อย 

รวม 2.39 0.60 น้อย 

 

 จากตาราง 9 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน ในจังหวัด

นครพนม ด้านการรณรงค์หาเสียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X =2.39) เมื่อพจิารณา

รายข้อ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ท่านเข้าร่วมเดินรณรงค์ใหค้วามรู้แก่ประชาชน

เรื่องการใชส้ิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ( X =3.27) รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมรณรงค์หา

เสียงเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ( X =3.11) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 
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ท่านร่วมเป็นผู้ช่วยเหลอื ผูส้นับสนุนเงนิแก่ผูส้มัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับ

ท้องถิ่นหรอืพรรคการเมอืง ( X =1.47)  

 

ตาราง  10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมสี่วนร่วมทางการเมอืง 

 ของประชาชน ในจังหวัดนครพนม ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืง 

 หรอืพรรคการเมอืง รายข้อ 

(n=400) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 ท่านเสนอตัวเข้าสมัครการเลือกตั้งหรอืเป็นฐาน

คะแนนเสียง 1.86 0.67 น้อย 

2 ท่านสมัครเป็นสมาชิกหรอืมีส่วนร่วมในการจัดตัง้

พรรคการเมอืง/กลุ่มการเมืองในช่วงระหว่างที่มี

การเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่น 1.70 0.78 น้อย 

3 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงต่าง ๆ เช่น 

กลุ่มพันธมิตร, กลุ่ม กปปส, หรอื กลุ่ม นปช. 

ในช่วงที่มเีหตุการณ์ทางการเมอืง 1.50 0.82 น้อยที่สุด 

4 ท่านสมัครเป็นตัวแทนกลุ่มการเมอืงหรอืพรรค

การเมอืงเพื่อเข้ารับสมัครการเลือกตั้งทั้งใน

ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 1.58 0.81 น้อย 

5 ท่านเข้าไปมีส่วนในการจัดกิจกรรมของกลุ่ม

การเมอืงหรอืพรรคการเมอืง 1.47 0.79 น้อยที่สุด 

รวม 1.62 0.69 น้อย 

 

 จากตาราง 10 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน ในจังหวัด

นครพนม ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรือพรรคการเมอืง โดยภาพรวมอยู่

ในระดับน้อย ( X =1.62) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื  

ท่านเสนอตัวเข้าสมัครการเลือกตั้งหรอืเป็นฐานคะแนนเสียง ( X =1.86) รองลงมาคือ ท่าน

สมัครเป็นสมาชิกหรอืมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมอืง/กลุ่มการเมอืงในช่วงระหว่าง 

ที่มกีารเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่น ( X =1.70) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ 
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ที่สุด คอื ท่านเข้าไปมีส่วนในการจัดกิจกรรมของกลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง ( X =

1.47)  

 

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมสี่วนร่วมทางการเมอืง 

 ของประชาชน ในจังหวัดนครพนม  ด้านการชุมนุมทางการเมอืง รายข้อ 

(n=400) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 ท่านเข้าร่วมชุมนุมเพื่อฟังการปราศรัยของกลุ่ม

การเมอืงหรอืพรรคการเมอืงเพื่อคัดค้านการ

ทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมอืงหรอืผูบ้ริหาร

ประเทศ 2.30 0.69 น้อย 

2 ท่านเข้าร่วมชุมนุมเพื่อเห็นด้วยหรือคัดค้าน ไม่เห็น

ด้วยต่อการดำเนินนโยบาย การปฏิบัติตามนโยบาย

ของเจา้หนา้ที่ภาครัฐ นักการเมอืงทั้งในระดับชาติ 

และระดับท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหารระดับประเทศ 2.15 0.59 น้อย 

3 ท่านเข้าร่วมการลงชื่อ ร่วมชุมนุมหรอืเดินขบวน

เพื่อประท้วงหรอืต่อต้านการดำเนินงานของภาครัฐ

ที่ท่านไม่เห็นด้วย 2.07 0.68 น้อย 

4 ท่านเข้าร่วมชุมนุมเพื่อฟังการปราศรัยของกลุ่ม

การเมอืงหรอืพรรคการเมอืงเพื่อสนับสนุนการ

ทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักการเมอืงหรอื

ผูบ้ริหารประเทศ 2.48 0.66 น้อย 

5 ท่านเข้าร่วมการลงชื่อ ร่วมชุมนุมหรอืเดินขบวนเพื่อ

สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐที่ท่านเห็นดว้ย 2.06 0.59 น้อย 

รวม 2.21 0.51 น้อย 

 

 จากตาราง 11 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน ในจังหวัด

นครพนม ด้านการชุมนุมทางการเมอืง โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X =2.21) เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื  
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ท่านเข้าร่วมชุมนุมเพื่อฟังการปราศรัยของกลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงเพื่อสนับสนุน

การทำงานของเจา้หนา้ที่ภาครัฐ นักการเมอืงหรอืผูบ้ริหารประเทศ ( X =2.48) รองลงมา

คือ ท่านเข้าร่วมชุมนุมเพื่อฟังการปราศรัยของกลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงเพื่อ

คัดค้านการทำงานของเจา้หน้าที่รัฐนักการเมอืงหรอืผูบ้ริหารประเทศ ( X =2.30) ส่วนข้อที่

มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ท่านเข้าร่วมการลงชื่อ ร่วมชุมนุมหรอืเดินขบวนเพื่อสนับสนุนการ

ดำเนินงานของภาครัฐที่ท่านเห็นด้วย ( X =2.06) 

 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด 

นครพนม 

 ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและ

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม รายละเอียด 

ดังตาราง 12-17 

 

ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจลงคะแนนเสียง 

เลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน 

ในจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน 

 (n=400) 

ด้านที่ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
X  S.D. ความหมาย 

1 คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร 4.04 0.52 มาก 

2 นโยบายของผูส้มัคร 4.36 0.49 มาก 

3 ความสัมพันธ์ส่วนตัว 2.15 0.63 น้อย 

4 ความเข้ากันได้ของอุดมการณ์ทางการเมือง 3.47 0.50 มาก 

5 วิธีการรณรงค์หาเสียง 4.07 0.51 มาก 

รวม 3.74 0.43 มาก 

 

 จากตาราง 12 พบว่า การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและ

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก ( X =3.74) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  
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นโยบายของผูส้มัคร ( X =4.36) รองลงมาคือ วิธีการรณรงค์หาเสียง ( X =4.07)  

คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร ( X =4.04) ความเข้ากันได้ของอุดมการณ์ทางการเมอืง 

( X =3.47) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ความสัมพันธ์ส่วนตัว ( X =2.15) 

 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจลงคะแนนเสียง 

เลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน 

ในจังหวัดนครพนม ด้านคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร รายข้อ 

(n=400) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 ผูส้มัครมีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และไม่ถือตัว 4.38 0.86 มาก 

2 ผูส้มัครเป็นผู้ที่มกีารศกึษาอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน 4.15 0.81 มาก 

3 ผูส้มัครมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น 3.98 0.53 มาก 

4 ผูส้มัครเป็นคนที่ผู้คนรูจ้ักและคุน้เคย 3.09 0.77 ปานกลาง 

5 ผูส้มัครมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงาน 4.16 0.67 มาก 

6 ผูส้มัครเป็นผู้ที่มคีวามซื่อสัตย์ ซื่อตรง 3.89 0.64 มาก 

7 ผูส้มัครมีผลงานพัฒนาท้องถิ่นมาก่อน 4.50 0.91 มาก 

8 ผูส้มัครเป็นผู้ที่มคีวามเข้าอกเข้าใจ เข้าถึง 

ประชาชนได้ 4.16 0.83 มาก 

รวม 4.04 0.52 มาก 

 

 จากตาราง 13 พบว่า การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและ

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ด้านคุณสมบัติ

ส่วนตัวของผูส้มัคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.04) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า 

ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูส้มัครมีผลงานพัฒนาท้องถิ่นมาก่อน ( X =4.50) รองลงมาคือ  

ผูส้มัครมีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และไม่ถือตัว ( X =4.38) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ  

ผูส้มัครเป็นคนที่ผู้คนรูจ้ักและคุน้เคย ( X =3.09) 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจลงคะแนนเสียง 

 เลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน 

 ในจังหวัดนครพนม ด้านนโยบายของผูส้มัคร รายข้อ 

(n=400) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 ผูส้มัครมีนโยบายสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ

เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 4.40 0.97 มาก 

2 ผูส้มัครมีนโยบายสร้างอาชีพใหก้ับประชาชน เพื่อ

เพิ่มรายได้เสริมใหก้ับประชาชน 4.60 0.91 มากที่สุด 

3 ผูส้มัครมีนโยบายปรับปรุงและดูแลสิ่ง

สาธารณูปโภคใหใ้ช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.30 0.90 มาก 

4 ผูส้มัครมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ดูแล

ผูด้้อยโอกาสและผูพ้ิการให้ได้รับการช่วยเหลอื

อย่างเหมาะสม 4.23 0.85 มาก 

5 ผูส้มัครมีนโยบายจัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านสุขภาพและสาธารณสุข 4.31 0.86 มาก 

6 ผูส้มัครมีนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ในพืน้ที่ 4.35 0.87 มาก 

7 ผูส้มัครมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนด้านการศกึษา 4.52 0.86 มากที่สุด 

8 ผูส้มัครมีนโยบายสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ

เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 4.20 0.92 มาก 

รวม 4.36 0.49 มาก 

 

 จากตาราง 14 พบว่า การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและ

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ด้านนโยบายของ

ผูส้มัคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.36) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูส้มัครมนีโยบายสร้างอาชีพให้กับประชาชน เพือ่เพิ่มรายได้เสริม

ให้กับประชาชน ( X =4.60) รองลงมาคือ ผูส้มัครมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน 

ด้านการศกึษา ( X =4.52) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ผูส้มัครมีนโยบายสนับสนุน 
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แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ( X =4.20) 

 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจลงคะแนนเสียง 

เลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน 

ในจังหวัดนครพนม ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว รายข้อ 

(n=400) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 ผูส้มัครเป็นคนที่ท่านรู้จักเป็นอย่างดี 2.48 0.81 น้อย 

2 ผูส้มัครเป็นเพื่อนหรอืเป็นคนที่ท่านสนิท สนม

คุ้นเคย 2.21 0.74 น้อย 

3 ผูส้มัครเป็นญาติพี่น้องหรอืเป็นคนที่ท่านมีความ

ใกล้ชิดดั่งญาติพี่น้อง 2.10 0.70 น้อย 

4 ผูส้มัครเคยช่วยเหลือหรอืมีบุญคุณกับท่าน 1.92 0.79 น้อย 

5 ญาตพิี่นอ้ง เพื่อนฝูง หรอืผู้ที่ท่านเคารพ แนะนำให้

ท่านเลือกผูส้มัคร 2.02 0.74 น้อย 

รวม 2.15 0.63 น้อย 

 

 จากตาราง 15 พบว่า การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและ

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม  ด้านความสัมพันธ์

ส่วนตัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( X =2.15) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูส้มัครเป็นคนที่ท่านรู้จักเป็นอย่างดี ( X =2.48) รองลงมาคือ  

ผูส้มัครเป็นเพื่อนหรอืเป็นคนที่ท่านสนิท สนมคุ้นเคย ( X =2.21) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำ

ที่สุด คอื ผูส้มัครเคยช่วยเหลือหรอืมีบุญคุณกับท่าน ( X =1.92) 
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจลงคะแนนเสียง 

 เลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน 

 ในจังหวัดนครพนม ด้านความเข้ากันได้ของอุดมการณ์ทางการเมอืง รายข้อ 

(n=400) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 ผูส้มัครอยู่ในกลุ่มการเมอืงที่ตัวท่านช่ืนชอบ 3.11 0.61 ปานกลาง 

2 ผูส้มัครเป็นบุคคลหรอืกลุ่มการเมอืงที่ท่านให้

ความสนใจ 3.37 0.67 ปานกลาง 

3 เป็นผู้สมัครหรือกลุ่มการเมืองที่มอีุดมการณ์ 

คุณธรรมและจรยิธรรม 3.50 0.63 ปานกลาง 

4 ผูส้มัครเป็นบุคคลหรอืกลุ่มการเมอืงที่มนีโยบายที่

ท่านชื่นชอบ มคีวามชัดเจนและทำได้จริง 3.64 0.65 มาก 

5 ผูส้มัครเป็นบุคคลหรอืกลุ่มการเมอืงที่มีศักยภาพ

ในการบริหารและพัฒนา 3.76 0.70 มาก 

รวม 3.47 0.50 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 16 พบว่า การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและ

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ด้านความเข้ากันได้

ของอุดมการณ์ทางการเมอืง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.47) เมื่อพิจารณา

รายข้อ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูส้มัครเป็นบุคคลหรือกลุ่มการเมอืงที่มศีักยภาพ

ในการบริหารและพัฒนา ( X =3.76) รองลงมาคือ ผูส้มัครเป็นบุคคลหรอืกลุ่มการเมอืงที่

มีนโยบายที่ท่านช่ืนชอบ มคีวามชัดเจนและทำได้จริง ( X =3.64) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำ

ที่สุด คอื ผูส้มัครอยู่ในกลุ่มการเมอืงที่ตัวท่านชื่นชอบ ( X =3.11) 
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจลงคะแนนเสียง 

เลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน 

ในจังหวัดนครพนม ด้านวิธีการรณรงค์หาเสียง รายข้อ 

(n=400) 

ข้อที ่ ประเด็น/ข้อคำถาม 
X  S.D. ความหมาย 

1 ผูส้มัครมีการตดิตั้งป้ายตามจุดต่าง ๆ ในชุมชน 4.62 0.89 มากที่สุด 

2 ผูส้มัครมีการเปิดเวทีปราศรัยตามจุดสำคัญใน

ชุมชน 3.94 0.64 มาก 

3 ผูส้มัครมีการแจกแผ่นพับ/ใบปลิวแนะนำตัว 4.66 0.71 มากที่สุด 

4 ผูส้มัครมีการใชร้ถแห่กระจายเสียง 4.40 0.81 มาก 

5 ผูส้มัครมีการเคาะประตูบ้านแนะนำตัว 4.66 0.80 มากที่สดุ 

6 ผูส้มัครมีการใช่สื่อสังคมออนไลน์ เช่น แฟนเพจ 

เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ ในการหาเสียง 2.14 0.69 น้อย 

รวม 4.07 0.51 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 17 พบว่า การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและ

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ด้านวิธีการรณรงค์

หาเสียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.07) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ขอ้ที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูส้มัครมกีารแจกแผ่นพับ/ใบปลิวแนะนำตัว ( X =4.66) รองลงมาคือ  

ผูส้มัครมีการเคาะประตูบ้านแนะนำตัว ( X =4.66) ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ  

ผูส้มัครมีการใช่สื่อสังคมออนไลน์ เช่น แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ ในการหาเสียง  

( X =2.14) 
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 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ 

การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

 การวิเคราะห์ตอนนี ้ผูว้ิจัยได้นำปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้มสีิทธิ์เลือกตั้ง

ในจังหวัดนครพนม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และอำเภอที่อาศัยอยู่ มาทำการเิคราะห์การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา

และผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนมรายละเอียด 

ดังตาราง 18 

 

ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจสิติกของปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน 

 ผูม้ีสทิธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนครพนม ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจลงคะแนน 

 เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

ตัวแปร B S.E. Wald df p  EXP(B) 

- เพศ (X1) -1.650 .322 26.245 1 .000** .192 

- อายุ (X2) -.054 .166 .107 1 .743 .947 

- ระดับการศกึษา (X3) 1.412 .377 14.028 1 .000** 4.104 

- อาชีพ (X4) -.215 .134 2.571 1 .109 .807 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (X5) -.956 .267 12.812 1 .000** .394 

- อำเภอที่อาศัยอยู่ (X6) -.433 .059 54.610 1 .000** .649 

-2 Log likelihood = 308.540 

Chi-square = 15.771, df = 8, p. = .046 

Cox & Snell R2= .264, Nagelkerke R2 = .400 

 

 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 18 พบว่า เมื่อพิจารณาค่า -2 Log likelihood ของ

โมเดลที่มตีัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวแปร ปรากฏว่ามีค่า -2 Log likelihood = 308.540 ซึ่งน้อย

กว่าค่า -2 Log likelihood ในโมเดลที่มเีฉพาะค่าคงที่หรือไม่มีตัวแปรอิสระเลย (-2 Log 

likelihood = 308.540) และเมื่อใชส้ถิตทิดสอบโมเดล ได้ค่าไคสแควร์เท่ากับ 15.771 แสดง
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ว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสตกิของตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Chi-square = 15.771, df=8, p.=.046)  ซึ่งหมายความว่า

ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวแปร มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา

และผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนมและเมื่อ

พิจารณาความสามารถในการทำนายของโมเดลโลจิสติก พบว่า โมเดลดังกล่าวสามารถ

ทำนายความฝันแปรของการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ได้รอ้ยละ 26.40 (Cox & 

Snell R2= .264) โดยตัวแปรที่ทำให้สัดส่วนการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา

และผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนมต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ม ี4 ตัวแปร ได้แก่ เพศ (X1) ระดับการศกึษา (X3) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (X5) และ อำเภอที่อาศัยอยู่ (X6) โดยสามารถสร้างสมการ 

ได้ดังต่อไปนี้ 

   ZY  = -1.650**(X1)+1.412**(X3)+-.956**(X5) +-.433**(X6) 
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 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการมสี่วนร่วมทางการเมืองที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

 ผลการวิเคราะห์อทิธิพลของการมีส่วนร่วมทางการเมอืงที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

ประชาชนในจังหวัดนครพนม  รายละเอียดดังตาราง 19-20 

 ในเบือ้งตน้จะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในตัวแบบที่ใชใ้น

การศกึษา เพื่อป้องกันการเกิด Multicollinearity คือ การมสีหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปร

อิสระ ซึ่งการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูงมาก อาจส่งผลใหส้มการ 

ตัวแบบที่ใชใ้นการพยากรณ์ตัวแปรตามมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้น จึงตอ้งตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเพื่อให้แน่ใจว่า ตัวแปรอิสระสามารถคงอยู่ในสมการ 

ตัวแบบได้ โดยกำหนด ระดับนัยสำคัญที ่0.05 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะพิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) หากค่า Sig.  

(2-tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธ์กัน ในทางตรงกันข้าม 

หากค่า Sig. (2-tailed) มีค่ามากกว่ากว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรสองตัวไม่มีความสัมพันธ์

กัน หลังจากนั้นจงึจะทำการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยจะพิจารณาจาก

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (อโนทัย ตรวีานิช, 2552, หน้า 72)  

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.61-1.00 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับสูงมาก 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.61-0.60 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับสูง 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.31-0.60 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับปานกลาง 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01-0.30 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดับต่ำ 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชงิเส้นตรง 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางการเมอืงกับการตัดสินใจลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม  รายละเอียดดังตาราง 19 
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ตาราง 19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างการมสี่วนร่วมทางการเมอืง 

 กับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหาร 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน ในจังหวัดนครพนม 

ตัวแปร PP1 PP2 PP3 PP4 PP EV1 EV2 EV3 EV4 EV5 EV 

ค่าเฉลี่ย 4.20 2.39 1.62 2.21 2.74 4.04 4.36 2.15 3.47 4.07 3.74 

S.D. 0.59 0.60 0.69 0.51 0.37 0.52 0.49 0.63 0.50 0.51 0.43 

PP1 1 .315** .344** .111* .323** .750** .678** .328** .379** .668** .678** 

PP2  1 .523** .547** .611** .568** .132** .503** .337** .114* .135** 

PP3   1 .669** .662** 344** 460** .575** .214** .372** .104** 

PP4    1 .752** .138** .174** .514** .342** .364** .125** 

PP     1 .186** .336** .442** .101* .108* .216** 

EV1      1 .740** .253** .497** .711** .730** 

EV2       1 .208** .566** .777** .709** 

EV3        1 .254** .194** .161** 

EV4         1 .433** .745** 

EV5          1 .727** 

EV           1 

 

 จากตาราง 19 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมอืง โดยภาพรวม (PP)  

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนมโดยภาพรวม (EV) อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ และมีความสัมพันธ์ทางบวก 

(r=.216) 

 เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิก

สภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม  

โดยภาพรวม (EV) กับการมีส่วนร่วมทางการเมอืง เป็นรายด้าน พบว่า มคีวามสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ทุกด้าน ได้แก่  

  1. การเลอืกตั้ง (PP1) มคีวามสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r = .678) 
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  2. การรณรงค์หาเสียง (PP2) มคีวามสัมพันธ์กันในระดับต่ำ และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r = .135) 

  3. การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง (PP3)  

มคีวามสัมพันธ์กันในระดับต่ำ และมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .104) 

  4. การชุมนุมทางการเมอืง (PP4) มคีวามสัมพันธ์กันในระดับต่ำ และมี

ความสัมพันธ์ทางบวก (r = .125) 

 จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า การมสี่วนร่วมทางการเมอืง โดยภาพรวม (PP)  

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวม (EV) อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ และมีความสัมพันธ์ทางบวก 

(r=.216) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบรุนแรงในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ซึ่งค่าสหสัมพันธ์  

( r ) ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง จึงไม่มีปัญหาเรื่องภาวะพหุ

สัมพันธ์รวม จึงสามารถนำไปวิเคราะห์หาการถดถอยพหุคูณได้  

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) อิทธิพล

ของการมีส่วนร่วมทางการเมอืงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา

และผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม แสดง

รายละเอียดดังตาราง 20 
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณอิทธิพลของการมีส่วนร่วมทางการเมอืง 

 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหาร 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

ตัวแปรพยากรณ์ B Std.error (β) T P-value 
Collinearity 

Tolerance VIF 

(Constant) 1.685 .142  11.893 .000   

การเลือกตั้ง (PP1) .448 .029 .616 15.470 .000** .821 1.218 

การรณรงค์หาเสียง (PP2) .040 .033 .056 1.236 .217 .629 1.590 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับ

กลุ่มการเมอืงหรอืพรรค

การเมอืง (PP3) -.147 .034 -.234 -4.281 .000** .434 2.306 

การชุมนุมทางการเมอืง 

(PP4) .143 .043 .169 3.294 .001** .494 2.024 

R=.698, R2=.487, R2Ad=.481, F=93.580, Sig=.000** 

 

 จากตาราง 20 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมอืง ด้านการเลือกตั้ง (PP1)  

(β=.616) ด้านการชุมนุมทางการเมอืง (PP4) (β=.169) และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับ

กลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง (PP3) (β=-.234) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถร่วมกันทำนายระดับการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ของประชาชนในจังหวัดนครพนม  ได้รอ้ยละ 48.10 (R2Adj=.481) อธิบายได้ว่าประชาชน 

ในจังหวัดนครพนมนิ่งมีส่วนร่วมทางการเมอืงด้านการเลือกตั้งมาก ยิ่งมสี่วนร่วมทางการ

เมืองด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงน้อย ยิ่งมีสว่นร่วม

ทางการเมอืงดา้นการชุมนุมทางการเมอืงมาก จะเป็นผู้ที่มกีารตัดสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งมากขึ้นดว้ย โดยสามารถสร้างสมการในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังต่อไปนี้ 

  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

   Y  = 1.685+.448**(PP1)+-.147**(PP3)+.143**(PP3) 
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  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

   ZY  = 616**(PP1)+-.234**(PP3)+.169**(PP4) 

 ส่วน การมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการรณรงค์หาเสียง ไม่มีอทิธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

ประชาชนในจังหวัดนครพนม 

 ทั้งนี ้จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

ได้ดังตาราง 21 

 

ตาราง 21 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน  

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ปฏิเสธ 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ปฏิเสธ 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศกึษา มีอทิธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม ยอมรับ 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ยอมรับ 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอทิธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม ปฏิเสธ 
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ตาราง 21 (ต่อ)  

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอำเภอที่อาศัยอยู่ มีอทิธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม ยอมรับ 

การเลือกตั้งมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ยอมรับ 

การรณรงค์หาเสียงมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ปฏิเสธ 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมือง 

มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิก

สภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน

ในจังหวัดนครพนม ยอมรับ 

การชุมนุมทางการเมอืงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ยอมรับ 

 

 จากตาราง 21 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

  1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศกึษา ด้านอาชีพ และด้านอำเภอที่อาศัย

อยู่ มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม  จงึยอมรับสมมตฐิาน 

   ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ไม่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม  จงึปฏิเสธสมมตฐิาน 

 2. การมสี่วนร่วมทางการเมืองด้านการเลือกตั้ง ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับ

กลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง  และด้านการชุมนุมทางการเมอืง มีอิทธิพลต่อการ
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ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

ประชาชนในจังหวัดนครพนม  การชุมนุมทางการเมอืง 

  การมสี่วนร่วมทางการเมอืงด้านการรณรงค์หาเสียงไม่มีอทิธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

ประชาชนในจังหวัดนครพนม  จึงปฏิเสธสมมตฐิาน 



 

บทที่  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิก

สภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ได้ผลสรุป 

ดังนี้ 

  1. สรุปผลการวิจัย 

  2. อภิปรายผลการวิจัย 

  3. ขอ้เสนอแนะการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นได้แก่ ประชาชนผูม้ีสทิธิ์เลือกตั้ง

ในเขตจังหวัดนครพนม จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.75  

มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 41.75 มีการศกึษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตร ี 

คิดเป็นรอ้ยละ 50.50 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นรอ้ยละ 39.50 มรีายได้ต่อเดือนไม่

เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.75 อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองนครพนม คิดเป็นร้อยละ 

20.25 

 2. การมสี่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.74) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ การเลือกตั้ง ( X =4.20) รองลงมาคือ การรณรงค์หาเสียง ( X =2.39) การชุมนุมทาง

การเมอืง ( X =2.21) ส่วนด้านที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม

การเมอืงหรอืพรรคการเมอืง ( X =1.62) 

 3. การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( X =3.11) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื นโยบายของผู้สมัคร  

( X =4.36) รองลงมาคือ วิธีการรณรงค์หาเสียง ( X =4.07) คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร  

( X =4.04) ความเข้ากันได้ของอุดมการณ์ทางการเมอืง ( X =3.47) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
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น้อยที่สุด คือ ความสัมพันธ์ส่วนตัว ( X =2.15) 

 4. ตัวแปรอิสระคือปัจจัยส่วนบุคคล มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาความสามารถในการ

ทำนายของโมเดลโลจิสตกิ พบว่า โมเดลดังกล่าวสามารถทำนายความฝันแปรของการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ของประชาชนในจังหวัดนครพนม ได้รอ้ยละ 26.40 (Cox & Snell R2= .264) โดยตัวแปร 

ที่ทำให้สัดส่วนการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนมต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 ม ี4 ตัวแปร ได้แก่ เพศ (X1) ระดับการศกึษา (X3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (X5) 

และอำเภอที่อาศัยอยู่ (X6) 

 5. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการมีส่วนร่วมทางการเมอืงที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ของประชาชนในจังหวัดนครพนม พบว่า ตัวแปรย่อยของการมีส่วนร่วมทางการเมอืงที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสนิใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม คอื ด้านการเลือกตั้ง (β=.616) ด้านการ

ชุมนุมทางการเมอืง (β=.169) และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรอืพรรค

การเมอืง (β=-.234) โดยตัวแปรทั้ง 3 สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รอ้ยละ 48.10 

(R2Adj=.481) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นด้านการรณรงค์หาเสียง 
 

อภิปรายผลการวจิัย 

 1. ผลจากการวิจัยเพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน 

ในจังหวัดนครพนม พบว่า การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.74) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื การเลือกตั้ง ( X =4.20) มสี่วนร่วมในระดับมาก รองลงมาคือ  

การรณรงค์หาเสียง ( X =2.39) มสี่วนร่วมในระดับน้อย การชุมนุมทางการเมอืง 

( X =2.21) มสี่วนร่วมในระดับน้อย ส่วนด้านที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื การเข้าร่วมกิจกรรม

กับกลุ่มการเมอืงหรือพรรคการเมอืง ( X =1.62) มสี่วนร่วมในระดับน้อย 
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  ผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ อำนาจ ศรพีระจันทร์ (2558) 

ได้ทำการศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของผูม้ีสทิธิเลือกตั้งในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

ศกึษาเฉพาะอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธาน ีผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมอืง

ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย

ด้านการเป็นฐานคะแนนเสียงและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอยู่ในระดับปานกลางการไป

ใช้สทิธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก และติดตามกระบวนการเลือกตั้งอยู่ในระดับปานกลาง  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพิ่มศักดิ ์วรรณยิ่ง (2559) ได้ทำการศึกษา การมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงของประชาชนในเขตอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัย พบว่า 

การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 

ในภาพรวมประชาชนมสี่วนร่วมทางการเมอืง อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=3.43) และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบ็ญจวรรณ จามน้อยพรหม (2564) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่

ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด

สกลนคร ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอำเภอเมือง

สกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.11) 

  โดยด้านการเลือกตั้ง ( X =4.20) ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ท่านไปใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ( X =4.64) มีส่วนร่วมในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 

ท่านไปใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( X =4.58) มีส่วนร่วมใน

ระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ท่านเป็นอาสาสมัครต่าง ๆ ในการเลือกตั้ง 

( X =2.76) มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง เหตุที่การมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน

ในจังหวัดนครพนม ด้านการเลือกตั้ง เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อาจเป็นเพราะว่า 

ประชาชนในเขตจังหวัดนครพนม ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการเลือกตั้งทั้งใน

ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการที่ไปเลือกตั้ง รวมทั้งจาก

กฎหมายทีก่ำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหนา้ที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตอ้งออกไปใช้สทิธิ 

ในการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน ที่มอีายุครบ 

18 ปีบริบูรณ์ เพื่อไปทำหนา้ที่คัดเลือกตัวแทนของตนเข้าไปออกกฎหมายและเข้าไปบริหาร

ประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ มีการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สทิธิเลือกตั้งผ่านช่องทาง 
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ต่าง ๆ อยู่เสมอ จงึทำให้ประชาชนในเขตจังหวัดนครพนม มีส่วนร่วมทางการเมอืงด้านการ

เลือกตั้งสูงที่สุด 

  ส่วนด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง  

( X =1.62) ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คอื ท่านเสนอตัวเข้าสมัครการเลือกตั้งหรอืเป็นฐานคะแนนเสียง ( X =1.86) มีส่วน

ร่วมในระดับน้อย รองลงมาคือ ท่านสมัครเป็นสมาชิกหรอืมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรค

การเมอืง/กลุ่มการเมอืงในช่วงระหว่างที่มกีารเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศหรอืระดับท้องถิ่น 

( X =1.70) มีส่วนร่วมในระดับน้อย ส่วนขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ท่านเข้าไปมีส่วนในการ

จัดกิจกรรมของกลุ่มการเมืองหรอืพรรคการเมอืง ( X =1.47) มีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด 

ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนในเขตจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่ เป็น

ชาวบ้าน อาศัยอยู่ในชนบท ซึ่งการชุมนุมทางการเมอืง เป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัว และมักจะมอง

ว่า การชุมนุมทางการเมอืงไม่มคีวามสำคัญหรอืส่งผลต่อวิถีชีวติ และการดำรงชีวติของ

ประชาชนเท่าใดนักประกอบกับในปัจจุบัน เนือ่งจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทำให้การประกอบอาชีพในปัจจุบันแตกต่างไปจากอดีต เนื่องจากมีปัจจัยแวดล้อมทางดา้น

เศรษฐกิจสังคมและการเมอืงที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ซับซ้อนมากขึ้น ทุกอย่าง

จำเป็นต้องใช้เงนิซือ้หา ประชาชนส่วนใหญ่จงึตอ้งดิ้นรนประกอบอาชีพเพื่อทำมาหากิน  

จงึเป็นเหตุให้การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในจังหวัดนครพนม ด้านการชุมนุม

ทางการเมอืง อยู่ในระดับน้อย และเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 

 2. ผลการวิจัยเพื่อศกึษาระดับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา

และผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม พบว่า  

การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของประชาชนในจังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.11) เมื่อพจิารณา

รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื นโยบายของผู้สมัคร ( X =4.36) รองลงมา

คือ วิธีการรณรงค์หาเสียง ( X =4.07) คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร ( X =4.04)  

ความเข้ากันได้ของอุดมการณ์ทางการเมือง ( X =3.47) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

ความสัมพันธ์ส่วนตัว ( X =2.15) 

  โดย ด้านนโยบายของผูส้มัคร ( X =4.36) ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูส้มัครมีนโยบายสร้างอาชีพใหก้ับ



 

 

 

147 

ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้เสริมใหก้ับประชาชน ( X =4.60) รองลงมาคือ ผูส้มัครมีนโยบาย

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ( X =4.52) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คอื ผูส้มัคร 

มีนโยบายสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ( X =4.20) 

  ส่วนด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว ( X =2.15) ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื ผูส้มัครเป็นคนที่ท่านรู้จักเป็นอย่างดี 

( X =2.48) รองลงมาคือ ผูส้มัครเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่ท่านสนทิ สนมคุ้นเคย ( X =2.21) 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ผูส้มัครเคยช่วยเหลอืหรือมีบุญคุณกับท่าน ( X =1.92) 

  ผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญหทัย แจ่มแจง้ (2562) 

ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี อำเภอเมอืง จังหวัดชลบุรี  

ผลการศกึษา พบว่า คุณสมบัติของผูส้มัคร มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในสูง นโยบายของ

ผูส้มัคร มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในสูง การรณรงค์หาเสียง/กุลยุทธ์ในการหาเสียงของ

ผูส้มัคร มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในสูง ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผูส้มัครมีค่าเฉลี่ยใน

ภาพรวมอยู่ในปานกลาง การตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีค่าเฉลี่ย 

ในภาพรวมอยู่ในสูง โดยมีรายละเอียดตามลำดับดังนี้ คือ นโยบายของผูส้มัครมีผลต่อการ

ตัดใจของท่าน อยู่ในลำดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยระดับสูง ข้อคำถามที่มคี่าเฉลี่ยรองลงมาคือ 

คุณสมบัติของผูส้มัครมีผลต่อการตัดใจของท่าน มคี่าเฉลี่ยในระดับสูง และข้อคำถามที่มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในลำดับสุดท้าย คือ การจูงใจในสิ่งตอบแทน/ผลประโยชน์สิ่งตอบแทนของ

ผูส้มัครมีผลต่อการตัดใจของท่าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เฉลิมพล นุชอุดม (2562) ได้ทำการศึกษา เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกผู้แทนระดับท้องถิ่น 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ในการตัดสินใจเลือกผู้แทนระดับท้องถิ่น 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธมลวรรณ 

วรรณปลูก (2561) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี: 

ศกึษากรณีเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร อำเภอเมอืง จังหวัดลำปาง ผลการศกึษา พบว่า 

ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมอืงเขลางค์นคร อำเภอเมอืง

จังหวัดลำปาง มีดังต่อไปนี ้1) ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

2) ด้านนโยบาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ด้านพรรคที่สังกัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

4) ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยรวมอยู่ในระดับมาก 5) ด้านสื่อบุคคลที่มอีิทธิพล 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัคนา ถูระบุตร (2561)  
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ได้ทำการศกึษา ปัจจัยที่มผีลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อำเภอ

โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศกึษา พบว่า ประชาชนมคีวามคิดเห็นต่อปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีศึกษา อำเภอโนนไทย จังหวัด

นครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัคร ด้านนโยบายพรรค และภาพลักษณ์ ของพรรคที่สังกัด 

อยู่ในระดับมาก แต่ด้านผลประโยชน์หรอืผลตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กับผูส้มัคร  

อยู่ในระดับน้อย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงค์รักษ์ ต้นเคน (บทคัดย่อ, 2558)  

ได้ศึกษาปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการตัดสนิใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย 

อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการวิจัย พบว่า ระดับเหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ  

ด้านคุณลักษณะของผูส้มัคร และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านนโยบายของผูส้มัคร 

และด้านการหาเสียงของผู้สมัคร 

 3. ผลการวิจัยเพื่อศกึษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน

ในจังหวัดนครพนม พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวแปร มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนมและเมื่อพจิารณาความสามารถในการทำนายของโมเดลโลจิสตกิ พบว่า โมเดล

ดังกล่าวสามารถทำนายความฝันแปรของการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา

และผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม  

ได้รอ้ยละ 26.40 (Cox & Snell R2= .264) โดยตัวแปรที่ทำให้สัดส่วนการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน

ในจังหวัดนครพนมต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ม ี4 ตัวแปร ได้แก่ เพศ 

(X1) ระดับการศกึษา (X3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (X5) และ อำเภอที่อาศัยอยู่ (X6) 

  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิก

สภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ย่อม

แตกต่างกันไปตามลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่ง Milbrath และ Goel (1977, pp. 121-

125 อ้างถึงใน วทิูรย์ ภูนุช, 2548) ได้ทำการวิจัยและสรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องการมี

ส่วนร่วมทางการเมอืงว่า คนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมสูง มักจะเป็นผู้สนใจ
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และอยากเข้ามีส่วนร่วมทางการเมอืงมากคนที่มีสถานภาพต่ำ คนที่มคีวามรูเ้กี่ยวกับเรื่อง

การเมอืงมากมีความเข้าใจในทางการเมืองสูง ย่อมมีส่วนร่วมทางการเมอืงมาก และเพศ

ชายก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมอืงมากกว่าเพศหญิง ผลการวิจัยในครั้งนี้

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธมลวรรณ วรรณปลูก (2561) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี: ศกึษากรณีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง 

จังหวัดลำปาง ผลการศกึษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับปัจจัย 

ที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรเีทศบาลเมอืงเขลางค์นคร อำเภอเมือง 

จังหวัดลำปาง พบว่า ในภาพรวม เพศ อายุ อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกตั้งในส่วนของระดับการศกึษา และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกตั้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย  

วุฒิพิมลวิทยา (บทคัดย่อ, 2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า การทดสอบ

สมมุตฐิาน เพศ อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรเีทศบาล

นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ส่วนระดับการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัด

นครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 4. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการมีส่วนร่วมทางการเมอืงที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ของประชาชนในจังหวัดนครพนม พบว่า ตัวแปรย่อยของการมีส่วนร่วมทางการเมอืงที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสนิใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม คอื ด้านการเลือกตั้ง (β=.616) ด้านการ

ชุมนุมทางการเมอืง (β=.169) และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรอืพรรค

การเมอืง (β=-.234) โดยตัวแปรทั้ง 3 สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รอ้ยละ 48.10 

(R2Adj=.481) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เมื่อประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมอืง 

ยอ่มจะส่งผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน รวมทั้งการตัดสินใจ 

เลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด

นครพนม ด้วย โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2561, หน้า 12-13)  
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ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมทางการเมอืง (Political Participation) หมายถึงการกระทำ

ใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยความเต็มใจ ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะมีการจัด

อย่างเป็นระเบียบหรอืไม่ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรอืต่อเนื่องกัน จะใช้วิธีการ ที่

ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อผลในการที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐ หรอื

ต่อการบริหารงานของรัฐ หรอืต่อการเลือกผูน้ำทางการเมอืงของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นไปใน

ระดับท้องถิ่นหรอื ระดับชาติก็ตาม เพื่ออิทธิพลของกลุ่มการเมอืงในการเลือกกำหนดบุคคล

ในวงการรัฐบาล หรอืกดดันรัฐบาลใหก้ระทำตามที่พลเมอืงผู้นั้น หรอืกลุ่มนัน้ต้องการ 

ตลอดจนมอีิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย ของรัฐทั้งในการเมอืงการปกครองระดับท้องถิ่น

และระดับชาติ ประกอบด้วย 1) ดา้นการเลือกตั้ง 2) ด้านการวางแผนพัฒนา 3) ด้านการ

จัดทำโครงการ และ 4) ด้านการตรวจสอบ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมอืง 

มีลักษณะที่รวมกันสองประการ ได้แก่ (1) ต้องเป็นไปตามความสมัครใจและ (2) ต้องม ี

จุดมุ่งหมายเพื่อมอีิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ นอกจากนั้นกิจกรรมการมีส่วน

ร่วมทางการเมอืงต้องเป็นไปตามที่ระบบการเมืองและกฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรอื

อาจใชว้ิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของบวรศักดิ์ อุวรรณ

โณ และ ถวิลวดี บุรีกุล (2552, หน้า 70) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมอืงนัน้เป็นการ

ปฏิบัติการโดยสมัครใจที่ไม่ว่าจะเป็นผลสำเร็จหรือไม่ มีการจัดองค์กรหรอืไม่ก็ตาม  

จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรอืต่อเนื่องและใช้วธิีที่ถูกต้องโดยได้รับการยอมรับตามกฏหมาย

หรอืไม่ก็ตาม การกระทำนั้นมุ่งประสงค์ที่จะมิอทิธิพลต่อการเลือกนโยบายสาธารณะ  

การบริหารงานนโยบายสาธารณะและการเลือกผู้นำทางการเมอืงไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ

หรอืระดับท้องถิ่นโดยเน้นว่าการมสี่วนร่วมทางการเมืองจะต้องเป็นการกระทำโดยสมัครใจ  

  การมสี่วนร่วมทางการเมอืงถือว่าเป็นลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของ

ระบบการเมอืงสมัยใหม่ ทั้งนีเ้นื่องจากประชาชนมักมีความตื่นตัว หรอืสนใจในทางการเมอืง

สูงกว่าในระบบจารีตประเพณี อย่างไรก็ตามการมสี่วนร่วมทางการเมอืงนี้มีลักษณะ

แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของระบบการเมอืงสมัยใหม่ในระบบการเมอืงประชาธิปไตย 

การมสี่วนร่วมทางการเมอืงมีหลายรูปแบบ แต่ทุกรูปแบบเป็นเรื่องของความสมัครใจ 

ปราศจากการบังคับ รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมอืง อาจมีตั้งแต่รูปแบบเล็ก ๆ 

แคบ เช่น  

การแสดงความคิดเห็น การอภปิรายทางการเมอืง การเขียนจดหมาย แสดงความคิดเห็นถึง

นักการเมอืง ไปจนถึงรูปแบบที่มนี้าหนักกว้างขวางขึ้น เช่น การไปลงคะแนน เสียงเลือกตั้ง 
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การช่วยผู้สมัครรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การชุมนุมประท้วง การเดินขบวน การวิ่งเต้น

เพื่อให้ผู้นำทางการเมอืงออกกฎหมายหรือยอมรับในนโยบายที่ตนเรยีกร้อง (Lobbying) 

ตลอดจน การเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมอืงกลุ่ม หรือองค์การทางการเมอืงทั้งหลาย การมี

ส่วนร่วมทางการเมอืง อาจเป็นได้ทั้งจุดหมาย (Goals) และวธิีการของการพัฒนา ที่เป็น

จุดมุ่งหมายนั้นเป็นเพราะความเชื่อที่ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมอืงเป็นลักษณะสำคัญของ

สังคมที่พัฒนาแลว้ ดังนัน้ เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็ต้องพัฒนาการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงดว้ย สำหรับการมสี่วนร่วมทางการเมอืงที่ถือว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งนั้น

หมายถึงวิธีการของผูน้ำเพื่อนำไปสู่จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อเสริมสร้างอำนาจ 

ของผู้นำ หรอืเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นต้น หรอืในประการที่สาม การมสี่วนร่วมทางการ

เมืองเป็นผลพลอยได้ของการพัฒนา เช่น เมื่อมีการพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคม มีผลให้

ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมอืง และนำไปสู่การขยายตัวการมสี่วนร่วม ทางการเมอืง  

  ผลการวิจัยในครั้งนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรลาศ พลไชย (2561)  

ได้ทำการศกึษา ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การ 

บริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย พบว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางการเมอืงกับการตัดสินใจ ของประชาชนในการ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร มีความสัมพันธ์กัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r=0.247 เป็น

ความสัมพันธ์เชิงบวกและขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ อิทธิพลของการมสี่วนร่วม

ทางการเมอืงที่มตี่อการตัดสินใจ ของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พบว่า มีปัจจัยที่สามารถพยากรณ์

การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอ

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้แก่ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง อย่างมคี่านัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 ส่วนการมสี่วนร่วมทางการเมอืงดา้นการรณรงค์หาเสียง ไม่มีอทิธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

ประชาชนในจังหวัดนครพนม ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนในเขต

จังหวัดนครพนมส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยเหลอื ผูส้นับสนุนเงนิแก่ผูส้มัครรับ

เลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นหรอืพรรคการเมือง ไม่ได้เป็นหัวคะแนน ผู้ช่วยหา

เสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นหรอืพรรคการเมอืง และไม่ได้
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เป็นเป็นผู้ช่วยเหลอื ผูส้นับสนุนวัสดุ อุปกรณ์แก่ผูส้มัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่น หรอืพรรคการเมอืง จึงทำให้การมสี่วนร่วมทางการเมอืงด้านการรณรงค์หา

เสียง ไม่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ส่วนการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของ

ประชาชนด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรือพรรคการเมอืง (PP3) (β=-.234) 

มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

อิทธิพลในด้านลบ ก็มีเหตุผลเดียวกัน คือ ประชาชนในเขตจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่  

เป็นชาวบ้านอาศัยอยู่ในชนบท ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรือพรรค

การเมอืง เป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัว และมักจะมองว่า การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืง

หรอืพรรคการเมอืงไม่มีความสำคัญหรือส่งผลต่อวถิีชวีิต และการดำรงชีวติของตนเองมาก

นัก ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการจัดกิจกรรมของกลุ่มการเมอืงหรอืพรรค

การเมอืง ไม่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงต่าง ๆ เช่น กลุ่มพันธมิตรประชาชน 

เพื่อประชาธิปไตย, กลุ่ม กปปส, หรอื กลุ่ม นปช. ในช่วงที่มีเหตุการณ์ทางการเมือง  

และไม่ได้สมัครเป็นตัวแทนกลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงเพื่อเข้ารับสมัครการเลือกตั้ง

ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น จงึทำให้ปัจจัยดังกล่าวมีอทิธิพลในด้านลบต่อการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  

  1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ

จังหวัดนครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม ควรส่งเสริมและพัฒนา 

การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน ในจังหวัดนครพนม ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับ

กลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง โดยการรณรงค์และส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการเข้าไปมีส่วนในการจัดกิจกรรมของกลุ่มการเมืองหรอืพรรคการเมือง ให้มากขึ้น 

ด้านการชุมนุมทางการเมอืง โดยการณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของ

การชุมนุมทางการเมอืงอย่างสันต ิและด้านการรณรงค์หาเสียง โดยการณรงค์และส่งเสริม

ให้ประชาชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยเหลอื ผูส้นับสนุนเงนิแก่ผูส้มัครรับเลือกตั้งทั้ง
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ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นหรอืพรรคการเมอืง ตลอดจนร่วมเป็นหัวคะแนน ผู้ช่วยหา

เสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นหรอืพรรคการเมอืง 

  1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ

จังหวัดนครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม ควรส่งเสริม 

ให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผูบ้ริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม รวมทั้งการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ การอบรมใหค้วามรู ้ 

การจัดประชุมสัมมนาการจัดเวทีเสวนา การรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมอืง  

การปกครองท้องถิ่น แก่ประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งสร้างความตระหนัก และชีใ้ห้ประชาชน

เห็นถึงความสำคัญของการใช้เหตุผลต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

  1.3 หน่วยงานที่เกีย่วข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ

จังหวัดนครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม ควรส่งเสริมการให้

ความรูป้ระชาชน และต้องสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญถึงเหตุผลต่าง ๆ ที่ใช้

ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะประชาชนที่มีการศกึษาในระดับต่ำ

กว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

อำเภอนาทม เนื่องจากพบว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าว มีการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ผูบ้ริหารท้องถิ่นและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม

ต่ำกว่าประชาชนกลุ่มอื่น ๆ  

  1.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ

จังหวัดนครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม ควรใหค้วามสำคัญ

เกี่ยวกับการมสี่วนร่วมทางการเมืองด้านการเลือกตั้ง ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม

การเมอืงหรอืพรรคการเมอืง และด้านการชุมนุมทางการเมอืง เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม ตามลำดับ 

  1.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
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ถึงสิทธิและอำนาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนิน

กิจกรรมต่างๆ เช่น การปิดประกาศขอ้มูลการใช้หอกระจายข่าว การจัดทำเอกสารหรอื

แผ่นพับ การจัดกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน 

  1.6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก

และเห็นความสำคัญในการไปใช้สทิธิเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นหรอื

ระดับชาติ และควรส่งเสริมการให้ความรู้ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วน

ร่วมทางการเมอืงทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น เพื่อเสริมสรา้งทัศนคติในการเข้ามา 

มีบทบาทในทางการเมอืง และการทำงานในระดับท้องถิ่นที่จะทำให้ท้องถิ่นของตนเอง

เจริญก้าวหน้าและยังทำประโยชน์มาสู่ท้องถิ่นของตนเองมากที่สุด  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรทำการศกึษาวิจัยเรื่องดังกล่าว โดยทำการเปรียบเทียบกบัพืน้ที่

อำเภออื่น ๆ ในเขตจังหวัดนครพนมเพื่อที่จะได้ทราบถึงปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน

ในจังหวัดนครพนม ในเขตอำเภออื่น ๆ ของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

  2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลกึเกี่ยวกับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสนิใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้น 

  2.3 ควรมีการศกึษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น ปัจจัยด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ

ทางการเมอืง ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง

ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตย ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน

ในจังหวัดนครพนม 

  2.4 ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการมสี่วนร่วมทางการเมอืง 

ในระดับท้องถิ่นของประชาชนในเขตจังหวัดนครพนม ทำเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อที่จะได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจะได้หา

แนวทางส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงมากขึ้น 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้บรหิารท้องถิ่น 

และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

******************************* 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา “ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผูบ้ริหารท้องถิ่นและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของประชาชนในจังหวัดนครพนม” คำตอบจากแบบสอบถามฉบับนีจ้ะเก็บเป็นความลับ ซึ่ง

ไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลที่ถูกต้องจงึขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน

ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิมากที่สุด 

 2.  แบบสอบถามฉบับนีแ้บ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 

  ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน 

  ตอนที่ 3 การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 3. คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศกึษาวิจัยในครั้งนี้ 

***ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี*** 

           นางสาวสุลีมาศ แปลงศรี 

                                      นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 13 

                  คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  หรอืข้อความลงในช่องว่าง ตาม

ความเป็นจริง 

 

1. เพศ 

  1.  ชาย     2.  หญิง 

2. อายุ 

  1.  ไม่เกิน 30 ปี    2.  31-40  ปี    

   3.  41-50  ปี     4.  51-60  ปี    

   5.  มากกว่า 60 ปี 

3. ระดับการศกึษา 

   1.  ต่ำกว่าปริญญาตรี   2.  ปริญญาตรี 

   3.  สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ 

   1.  เกษตรกร    2.  ค้าขาย 

   3.  ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ  

 4.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 

   5.  รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน  6.  อาชีพอื่น ๆ  
5. รายได้ต่อเดือน 

  1. ไม่เกิน 10,000 บาท   2. 10,001-20,000 บาท 

  3. 20,001-30,000 บาท   4. ตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป 

6. อำเภอที่อาศัยอยู่ 

  1. อำเภอเมอืงนครพนม    2. อำเภอปลาปาก  

 3. อำเภอท่าอุเทน     4. อำเภอบ้านแพง 

 5. อำเภอธาตุพนม     6. อำเภอเรณูนคร  

 7. อำเภอนาแก     8. อำเภอศรีสงคราม  

 9. อำเภอนาหว้า     10. อำเภอโพนสวรรค์  

 11. อำเภอนาทม 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A1
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 ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

 คำชี้แจง ท่านมีส่วนร่วมทางการเมอืง อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด โดยให้ท่าน

ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่งกำหนดระดับ 

การมสี่วนร่วมทางการเมอืง ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมากที่สุด 

  ระดับ  4 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อย 

  ระดับ  1 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อยที่สุด 

ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ท่ีสุด) 

ด้านการเลือกตั้ง      

1 ท่านไปใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร 

     

2 ท่านไปใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 

     

3 ท่านไปใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/

องค์การบริหารส่วนตำบล 

     

4 ท่านเป็นอาสาสมัครต่าง ๆ ในการเลือกตั้ง      

5 ท่านติดตามผลการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ

และระดับท้องถิ่น 

     

6 ท่านชักชวนผู้อื่นใหไ้ปใช้สทิธิเลือกตั้งเมื่อเกิด

การเลือกตั้งขึน้ 

     

7 ท่านเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ

การเลือกตั้งแก่ผูอ้ื่น 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ท่ีสุด) 

การรณรงค์หาเสียง      

1 ท่านเข้าร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่

ประชาชนเรื่องการใช้สทิธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

     

2 ท่านมีส่วนร่วมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั้งใน

ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

     

3 ท่านเข้าร่วมกับผูส้มัครรับเลือกตั้งทั้งใน

ระดับชาติและระดับท้องถิ่นหรอืพรรค

การเมอืงเพื่อประชาสัมพันธ์ตัวบุคคลหรือ

นโยบายด้วยการเดินรณรงค์หาเสียง 

     

4 ท่านเข้าร่วมเป็นผูช่้วยเหลือ ผูส้นับสนุนวัสดุ 

อุปกรณ์แก่ผูส้มัครรับเลือกตั้งทั้งใน

ระดับชาติและระดับท้องถิ่น หรอืพรรค

การเมอืง 

     

5 ท่านร่วมเป็นผู้ช่วยเหลอื ผูส้นับสนุนเงนิแก่

ผูส้มัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับ

ท้องถิ่นหรอืพรรคการเมอืง 

     

6 ท่านร่วมเป็นหัวคะแนน ผู้ช่วยหาเสียงของ

ผูส้มัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับ

ท้องถิ่นหรอืพรรคการเมอืง 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ท่ีสุด) 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืง 

หรอืพรรคการเมอืง 

     

1 ท่านเสนอตัวเข้าสมัครการเลือกตั้งหรอืเป็น

ฐานคะแนนเสียง 

     

2 ท่านสมัครเป็นสมาชิกหรอืมีส่วนร่วมในการ

จัดตัง้พรรคการเมอืง/กลุ่มการเมอืงในช่วง

ระหว่างที่มกีารเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศ

หรอืระดับท้องถิ่น 

     

3 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงต่าง ๆ 

เช่น กลุ่มพันธมิตร, กลุ่ม กปปส, หรอื กลุ่ม 

นปช. ในช่วงที่มเีหตุการณ์ทางการเมอืง 

     

4 ท่านสมัครเป็นตัวแทนกลุ่มการเมอืงหรอื

พรรคการเมอืงเพื่อเข้ารับสมัครการเลือกตั้ง

ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

     

5 ท่านเข้าไปมีส่วนในการจัดกิจกรรมของกลุ่ม

การเมอืงหรอืพรรคการเมอืง 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ท่ีสุด) 

การชุมนุมทางการเมอืง      

1 ท่านเข้าร่วมชุมนุมเพื่อฟังการปราศรัยของ

กลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงเพื่อ

คัดค้านการทำงานของเจา้หน้าที่รัฐ

นักการเมอืงหรอืผูบ้ริหารประเทศ 

     

2 ท่านเข้าร่วมชุมนุมเพื่อเห็นด้วยหรือคัดค้าน 

ไม่เห็นดว้ยต่อการดำเนินนโยบาย การปฏิบัติ

ตามนโยบายของเจา้หนา้ที่ภาครัฐ 

นักการเมอืงทั้งในระดับชาติ และระดับ

ท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหารระดับประเทศ 

     

3 ท่านเข้าร่วมการลงชื่อ ร่วมชุมนุมหรอื

เดินขบวนเพื่อประท้วงหรอืต่อต้านการ

ดำเนินงานของภาครัฐที่ท่านไม่เห็นด้วย 

     

4 ท่านเข้าร่วมชุมนุมเพื่อฟังการปราศรัยของ

กลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงเพื่อ

สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

นักการเมอืงหรอืผูบ้ริหารประเทศ 

     

5 ท่านเข้าร่วมการลงชื่อ ร่วมชุมนุมหรอื

เดินขบวนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ

ภาครัฐที่ท่านเห็นดว้ย 
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 ตอนที่ 3 การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้บรหิารท้องถิ่นและ 

สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

 คำชี้แจง ท่านมีการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและ

สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม โดยใช้เหตุผลต่าง ๆ 

ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด โดยให้ท่านทำ

เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่งกำหนดระดับการ

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมากที่สุด 

  ระดับ  4 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อย 

  ระดับ  1 หมายถึง เห็นดว้ยในระดับน้อยที่สุด 

ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ท่ีสุด) 

คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร      

1 ผูส้มัครมีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และไม่ถือตัว      

2 ผูส้มัครเป็นผู้ที่มกีารศกึษาอยู่ในเกณฑ์ 

มาตรฐาน 

     

3 ผูส้มัครมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น      

4 ผูส้มัครเป็นคนที่ผู้คนรูจ้ักและคุน้เคย      

5 ผูส้มัครมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงาน      

6 ผูส้มัครเป็นผู้ที่มคีวามซื่อสัตย์ ซื่อตรง      

7 ผูส้มัครมีผลงานพัฒนาท้องถิ่นมาก่อน      

8 ผูส้มัครเป็นผู้ที่มคีวามเข้าอกเข้าใจ เข้าถึง 

ประชาชนได้ 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ท่ีสุด) 

นโยบายของผูส้มัคร      

1 ผูส้มัครมีนโยบายซ่อมแซม และบำรุงรักษา

ถนนหนทาง 

     

2 ผูส้มัครมีนโยบายสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว 

เพือ่เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 

     

3 ผูส้มัครมีนโยบายสร้างอาชีพใหก้ับประชาชน 

เพื่อเพิ่มรายได้เสริมใหก้ับประชาชน 

     

4 ผูส้มัครมีนโยบายปรับปรุงและดูแลสิ่ง

สาธารณูปโภคใหใ้ช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     

5 ผูส้มัครมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 

ดูแลผู้ดอ้ยโอกาสและผูพ้ิการให้ได้รับการ

ช่วยเหลอือย่างเหมาะสม 

     

6 ผูส้มัครมีนโยบายจัดงบประมาณเพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

     

7 ผูส้มัครมีนโยบายป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดในพืน้ที่ 

     

8 ผูส้มัครมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนด้าน

การศกึษา 

     

ความสัมพนัธ์ส่วนตัว      

1 ผูส้มัครเป็นคนที่ท่านรู้จักเป็นอย่างดี      

2 ผูส้มัครเป็นเพื่อนหรอืเป็นคนที่ท่านสนิท 

สนมคุ้นเคย 

     

3 ผูส้มัครเป็นญาติพี่น้องหรอืเป็นคนที่ท่านมี

ความใกล้ชิดดั่งญาติพี่น้อง 

     

- 
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ประเด็น/ข้อคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 
5 

(มาก

ท่ีสุด) 

4 

(มาก) 

3 

(ปาน

กลาง) 

2 

(น้อย) 

1 

(น้อย

ท่ีสุด) 

ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ต่อ)      

4 ผูส้มัครเคยช่วยเหลือหรอืมีบุญคุณกับท่าน      

5 ญาตพิี่นอ้ง เพื่อนฝูง หรอืผู้ที่ท่านเคารพ 

แนะนำให้ท่านเลือกผูส้มัคร 

     

ความเข้ากันได้ของอุดมการณ์ทางการเมือง      

1 ผูส้มัครอยู่ในกลุ่มการเมอืงที่ตัวท่านช่ืนชอบ      

2 ผูส้มัครเป็นบุคคลหรอืกลุ่มการเมอืงทีท่่าน

ให้ความสนใจ 

     

3 เป็นผู้สมัครหรือกลุ่มการเมืองที่มอีุดมการณ์ 

คุณธรรมและจรยิธรรม 

     

4 ผูส้มัครเป็นบุคคลหรอืกลุ่มการเมอืงที่มี

นโยบายที่ท่านช่ืนชอบ มคีวามชัดเจนและทำ

ได้จริง 

     

5 ผูส้มัครเป็นบุคคลหรอืกลุ่มการเมอืงที่มี

ศักยภาพในการบริหารและพัฒนา 

     

วิธีการณรงค์หาเสียง      

1 ผูส้มัครมกีารตดิตั้งป้ายตามจุดต่าง ๆ ใน

ชุมชน 

     

2 ผูส้มัครมกีารเปิดเวทีปราศรัยตามจุดสำคัญ

ในชุมชน 

     

3 ผูส้มัครมกีารแจกแผ่นพับ/ใบปลิวแนะนำตัว      

4 ผูส้มัครมกีารใชร้ถแห่กระจายเสียง      

5 ผูส้มัครมกีารเคาะประตูบ้านแนะนำตัว      

6 ผูส้มัครมกีารใช่สื่อสังคมออนไลน์ เช่น แฟน

เพจ เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ ในการหาเสียง 
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 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 คำชี้แจง ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสนิใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผูบ้ริหารท้องถิ่นและสมาชิกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม อย่างไรบ้าง โปรดระบุ 
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ภาคผนวก ง 

ค่าความเชื่อมั่นและค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

เรื่อง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

และผู้บริหารท้องถ่ินของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

แบบสอบถาม ค่าความเชื่อม่ัน แปลผล 

1. การมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน 

ในจังหวัดนครพนม .978 ใช้ได้ 

 1.1 การเลือกตั้ง .942 ใช้ได้ 

 1.2 การรณรงค์หาเสียง .938 ใช้ได้ 

 1.3 การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรอื 

     พรรคการเมอืง .948 

ใช้ได้ 

 1.4 การชุมนุมทางการเมอืง .939 ใช้ได้ 

2. การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้บริหาร

ท้องถิ่นและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของประชาชนในจังหวัดนครพนม .988 ใช้ได้ 

 2.1 คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร .969 ใช้ได้ 

 2.2 นโยบายของผูส้มัคร .947 ใช้ได้ 

 2.3 ความสัมพันธ์ส่วนตัว .954  

 2.4 ความเข้ากันได้ของอุดมการณ์ทางการเมอืง .935 ใช้ได้ 

 2.5 วิธีการรณรงค์หาเสียง .949 ใช้ได้ 

ภาพรวมทั้งฉบับ .991 ใช้ได้ 
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ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม 

เรื่อง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

และผู้บริหารท้องถ่ินของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

 ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

ด้านการเลือกตั้ง ค่าอำนาจจำแนก 

1 ท่านไปใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร .740 

2 ท่านไปใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด .749 

3 ท่านไปใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/องค์การบริหารส่วน

ตำบล .686 

4 ท่านเป็นอาสาสมัครต่าง ๆ ในการเลือกตั้ง .784 

5 ท่านติดตามผลการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น .606 

6 ท่านชักชวนผู้อื่นใหไ้ปใช้สทิธิเลือกตั้งเมื่อเกิดการเลือกตั้งขึน้ .679 

7 ท่านเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่ผูอ้ื่น .711 

การรณรงค์หาเสียง ค่าอำนาจจำแนก 

1 ท่านเข้าร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการใช้สทิธิ

ลงคะแนนเลือกตั้ง .665 

2 ท่านมีส่วนร่วมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับ

ท้องถิ่น .785 

3 ท่านเข้าร่วมกับผูส้มัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับ

ท้องถิ่นหรอืพรรคการเมอืงเพื่อประชาสัมพันธ์ตัวบุคคลหรอื

นโยบายด้วยการเดินรณรงค์หาเสียง .871 

4 ท่านเข้าร่วมเป็นผูช่้วยเหลือ ผูส้นับสนุนวัสดุ อุปกรณ์แก่ผู้สมัคร

รับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น หรอืพรรคการเมอืง .854 
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การรณรงค์หาเสียง (ต่อ) ค่าอำนาจจำแนก 

5 ท่านร่วมเป็นผู้ช่วยเหลอื ผูส้นับสนุนเงนิแก่ผูส้มัครรับเลือกตั้งทั้ง

ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นหรอืพรรคการเมอืง .827 

6 ท่านร่วมเป็นหัวคะแนน ผู้ช่วยหาเสียงของผูส้มัครรับเลือกตั้งทั้ง

ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นหรอืพรรคการเมอืง .864 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมือง ค่าอำนาจจำแนก 

1 ท่านเสนอตัวเข้าสมัครการเลือกตั้งหรอืเป็นฐานคะแนนเสียง .862 

2 ท่านสมัครเป็นสมาชิกหรอืมีส่วนร่วมในการจัดตัง้พรรคการเมอืง/

กลุ่มการเมอืงในช่วงระหว่างที่มกีารเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศ

หรอืระดับท้องถิ่น .863 

3 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มการเมอืงต่าง ๆ เช่น กลุ่มพันธมิตร, 

กลุ่ม กปปส, หรอื กลุ่ม นปช. ในช่วงที่มเีหตุการณ์ทางการเมอืง .777 

4 ท่านสมัครเป็นตัวแทนกลุ่มการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงเพื่อเข้า

รับสมัครการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น .841 

5 ท่านเข้าไปมีส่วนในการจัดกิจกรรมของกลุ่มการเมอืงหรอืพรรค

การเมอืง .822 

การชุมนุมทางการเมอืง ค่าอำนาจจำแนก 

1 ท่านเข้าร่วมชุมนุมเพื่อฟังการปราศรัยของกลุ่มการเมอืงหรอื

พรรคการเมอืงเพื่อคัดค้านการทำงานของเจา้หนา้ที่รัฐ

นักการเมอืงหรอืผูบ้ริหารประเทศ .850 

2 ท่านเข้าร่วมชุมนุมเพื่อเห็นด้วยหรือคัดค้าน ไม่เห็นดว้ยต่อการ

ดำเนินนโยบาย การปฏิบัติตามนโยบายของเจา้หน้าที่ภาครัฐ 

นักการเมอืงทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหาร

ระดับประเทศ .893 

3 ท่านเข้าร่วมการลงชื่อ ร่วมชุมนุมหรอืเดินขบวนเพื่อประท้วงหรอื

ต่อต้านการดำเนินงานของภาครัฐที่ท่านไม่เห็นดว้ย .889 
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การชุมนุมทางการเมอืง (ต่อ) ค่าอำนาจจำแนก 

4 ท่านเข้าร่วมชุมนุมเพื่อฟังการปราศรัยของกลุ่มการเมอืงหรอื

พรรคการเมอืงเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจา้หน้าที่ภาครัฐ 

นักการเมอืงหรอืผูบ้ริหารประเทศ .862 

5 ท่านเข้าร่วมการลงชื่อ ร่วมชุมนุมหรอืเดินขบวนเพื่อสนับสนุนการ

ดำเนินงานของภาครัฐที่ท่านเห็นด้วย .791 

 

 ตอนที่ 3 การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้บรหิารท้องถิ่นและ 

สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครพนม 

คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร ค่าอำนาจจำแนก 

1 ผูส้มัครมีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และไม่ถือตัว .921 

2 ผูส้มัครเป็นผู้ที่มกีารศกึษาอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน .895 

3 ผูส้มัครมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น .790 

4 ผูส้มัครเป็นคนที่ผู้คนรูจ้ักและคุน้เคย .875 

5 ผูส้มัครมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงาน .796 

6 ผูส้มคัรเป็นผู้ที่มคีวามซื่อสัตย์ ซื่อตรง .861 

7 ผูส้มัครมีผลงานพัฒนาท้องถิ่นมาก่อน .882 

8 ผูส้มัครเป็นผู้ที่มคีวามเข้าอกเข้าใจ เข้าถึงประชาชนได้ .861 

นโยบายของผูส้มัคร ค่าอำนาจจำแนก 

1 ผูส้มัครมีนโยบายซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนนหนทาง .816 

2 ผูส้มัครมีนโยบายสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ

ชุมชน .739 

3 ผูส้มัครมีนโยบายสร้างอาชีพใหก้ับประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้

เสริมให้กับประชาชน .650 

4 ผูส้มัครมีนโยบายปรับปรุงและดูแลสิ่งสาธารณูปโภคให้ใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ .801 
- 
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นโยบายของผูส้มัคร (ต่อ) ค่าอำนาจจำแนก 

5 ผูส้มัครมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ดูแลผูด้้อยโอกาส

และผูพ้ิการให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม .920 

6 ผูส้มัครมีนโยบายจัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

สุขภาพและสาธารณสุข .875 

7 ผูส้มัครมีนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ .899 

8 ผูส้มัครมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนด้านการศกึษา .887 

ความสัมพันธ์ส่วนตัว ค่าอำนาจจำแนก 

1 ผูส้มัครเป็นคนที่ท่านรู้จักเป็นอย่างดี .929 

2 ผูส้มัครเป็นเพื่อนหรอืเป็นคนที่ท่านสนิท สนมคุ้นเคย .864 

3 ผูส้มัครเป็นญาติพี่น้องหรอืเป็นคนที่ท่านมีความใกล้ชิดดั่งญาติพี่

น้อง .904 

4 ผูส้มัครเคยช่วยเหลือหรอืมีบุญคุณกับท่าน .910 

5 ญาตพิี่นอ้ง เพื่อนฝูง หรอืผู้ที่ท่านเคารพ แนะนำให้ท่านเลือก

ผูส้มัคร .833 

ความเข้ากันได้ของอุดมการณ์ทางการเมือง ค่าอำนาจจำแนก 

1 ผูส้มัครอยู่ในกลุ่มการเมอืงที่ตัวท่านช่ืนชอบ .854 

2 ผูส้มัครเป็นบุคคลหรอืกลุ่มการเมอืงที่ท่านให้ความสนใจ .863 

3 เป็นผู้สมัครหรือกลุ่มการเมืองที่มอีุดมการณ์ คุณธรรมและ

จรยิธรรม .865 

4 ผูส้มัครเป็นบุคคลหรอืกลุ่มการเมอืงที่มนีโยบายที่ท่านชื่นชอบ มี

ความชัดเจนและทำได้จริง .816 

5 ผูส้มัครเป็นบุคคลหรอืกลุ่มการเมอืงที่มีศักยภาพในการบริหาร

และพัฒนา .870 
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วิธีการณรงค์หาเสียง ค่าอำนาจจำแนก 

1 ผูส้มัครมีการติดตั้งป้ายตามจุดต่าง ๆ ในชุมชน .863 

2 ผูส้มัครมีการเปิดเวทีปราศรัยตามจุดสำคัญในชุมชน .765 

3 ผูส้มัครมีการแจกแผ่นพับ/ใบปลิวแนะนำตัว .758 

4 ผูส้มคัรมีการใชร้ถแห่กระจายเสียง .809 

5 ผูส้มคัรมีการเคาะประตูบ้านแนะนำตัว .769 

6 ผูส้มคัรมีการใช่สื่อสังคมออนไลน์ เช่น แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ 

ในการหาเสียง .860 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

209 

ประวัติย่อของผู้วจิัย 

ชื่อ-สกุล   นางสาวสุลีมาศ  แปลงศรี 

วัน เดือน ปีเกิด   10 ธันวาคม  2535 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 662 หมู่ 12  ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์  

จังหวดันครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190 

  โทรศัพท์ 085-755-5376 

ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สถานที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์  ตำบลโพนสวรรค์  

  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวดันครพนม  48190 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ 2554 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

     ตำบลในเมอืง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  

 พ.ศ. 2560 ปริญญาตรกีารบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม  

 พ.ศ. 2565 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสน 

  ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

ประวัติการทำงาน  

 พ.ศ. 2557-2561 ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิน้ 

อำเภอโพนสวรรค์  จังหวดันครพนม  48190 

 พ.ศ. 2561-2563 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านม่วง อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 

 พ.ศ. 2563 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบล 

 ถึงปัจจุบัน โพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190 

 


