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บทคัดย่อ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	 เป็นตัวชี้วัดทางรัฐศาสตร์ที่ส�าคัญบ่งบอกให้ทราบถึง

ความใส่ใจความสนใจทางการเมืองของประชาชนได้อย่างดีเยี่ยม	 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนตามหลักการธรรมาภิบาลกับการปกครองท้องถ่ิน	 ผู้วิจัยได้เลือกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	เป็นพื้นที่ศึกษา	ด้วยเหตุผลจากการที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับรางวัลระดับ

ประเทศมากมาย	อาทิ	รางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	รางวัลพระปกเกล้าทองค�า	รางวัลท้องถิ่นต้นแบบ

ทีม่คีวามโปร่งใสจากส�านักงานป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ินัน้ย่อมแสดงให้เหน็ได้ว่าประชาชน

ในเขตเทศบาล	 ต้องมีความรู้ความเข้าในด้านการปกครองท้องถิ่นและที่ส�าคัญการความร่วมมือ	 จากการ

ลงพ้ืนท่ีพบว่า	ประชาชนให้ความสนใจด้านการเมอืง	มกีารพดูคยุสนทนากนั	รบัฟังข่าวสารทางการเมอืงตาม

สือ่วทิย	ุโทรทศัน์และสือ่หนงัสือ่พมิพ์อยูเ่สมอ	แต่การร้องทกุข์ร้องเรยีน	การร่วมวางแผนพฒันาเทศบาลพบ

ว่ามส่ีวนน้อย	ท�าให้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาถงึการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล

เป็นการวจิยัความสมัพันธ์ของประชาชนด้านเพศ	อาย	ุการศกึษาและอาชพี	จะส่งผลต่อการมร่ีวมร่วมทางการ

เมืองหรือไม่	 การศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีการศึกษาทางเอกสาร	 การวิจัยเชิงส�ารวจด้วยการใช้แบบสอบถามเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จ�านวน	300	คน	

ค�าส�าคัญ :	1.	การมีส่วนร่วม	2.	หลักธรรมาภิบาล

ABSTRACT

Political	 participation	 of	 people	 is	 a	 significant	 indicator	 of	 political	 specifying	 

people’s	 attention	 in	 politics	 effectively.	 This	 research	 study	 investigates	 political	 

participation	 of	 people	 toward	 good	 governance	 principles	 implemented	 by	 local	 

administrative	 organizations.	 Roi-Et	municipality,	 Muang	 district,	 Roi-Et	 province	was	 

purposively	 selected	 as	 a	 target	 area	 for	 this	 research	 study	 since	 Roi-Et	municipality	 

received	many	awards	such	as	Good	Governance	Awards,	Prajadhipok	Institute’s	awards	

1	 ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด
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and	NACC	Integrity	Awards	on	transparency	which	imply	that	people	residing	in	the	area	

of	Roi-Et	municipality	have	knowledge	concerning	local	administration.	According	to	the	

field	 study,	 the	 researcher	 found	 that	 Roi-Et	municipality	 people	were	 interested	 in	 

political	matters;	they	usually	talk	about	political	issues,	they	always	follow	the	political	

news	 broadcasted	 via	 various	media	 channels	 such	 as	 radio	 and	 television	 including	 

newspaper.	However,	they	didn’t	have	a	chance	to	give	complaints	and	participate	in	the	

development	plan	for	the	municipality.	Consequently,	the	researcher	became	interested	

in	 studying	political	participation	of	people	 toward	 the	principles	of	 good	government	

implemented	by	local	administrative	office.	This	research	also	investigated	whether	the	

interaction	among	the	effective	factors	comprising	gender,	ages,	education	and	occupations	

influences	political	participation	of	people	or	not.	This	research	applied	a	documentary	

research	methodology	and	exploratory	research	to	collect	the	data	from	the	sample	group	

using	a	questionnaire	as	a	research	instrument.	The	samples	were	300	eligible	voters	for	

municipal	election	residing	in	Roi-Et	Municipality	area.	

Keyword :	1.	Political	Participation	2.	Good	Governance

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

จากค�ากล่าวของท่านประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอลน์	 ท่ีว่า	 “การปกครองระบอบประชาธิปไตย

นัน้ต้องเป็นของประชาชน	โดยประชาชน	เพือ่ประชาชน”	แสดงให้เหน็ว่า	ท่านให้ความส�าคัญกบัประชาชน

เป็นการยอมรับการเข้ามามส่ีวนในการปกครอง	ด้วยวธิกีารมส่ีวนร่วมซึง่จะเหน็จากวลทีีว่่า	“โดยประชาชน”	

หมายความถึง	 การมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน	 เพราะฉะนั้น	 ทุกประเทศทั่วโลกที่มีการปกครองตามระบอบ

ประชาธปิไตยต้องให้ความส�าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในประเทศเป็นส�าคญั	(กรรณกิา	ชมดี,	

2524,	หน้า	2)	แต่การที่จะให้ประชาชนเข้ามส่ีวนร่วมได้มากน้อยเพยีงใดกข็ึ้นอยูก่บัผูป้กครองประเทศหรอื

รฐับาลทีบ่รหิารก�ากบัดูแลประเทศน้ันๆ	ดังปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนในปัจจบุนั	ประเทศทีเ่ป็นประชาธปิไตย

เหมอืนกนัแต่การเข้าถงึของประชาชนในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงแตกต่างกนั	อย่างไรกต็ามการปกครอง

แบบประชาธิปไตยก็ยังเป็นการปกครองท่ีให้ประชาชนได้มีสิทธิและเสรีภาพมากกว่าการปกครองแบบ

เผด็จการหรือสังคมนิยม	ใน	ประเทศดังกล่าวจะพยายามออกแบบความเป็นอยู่ให้กับประชาชน	จัดการสิ่ง

อ�านวยความสะดวกในชีวิตทุกอย่างให้	 การแสดงสิทธิเสรีภาพหรือการมีส่วนร่วมในการปกครองเหลืออยู่

น้อยมาก	ทกุอย่างจะอยูภ่ายใต้อ�านาจของคณะผูน้�าประเทศ	ตรงกนัข้ามกบัประเทศท่ีใช้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย	 ประเทศเหล่านี้จะมีกฎหมายที่เป็นหลักค�้าประกันสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน	 ซึ่งเราเรียก

ว่า	“รฐัธรรมนญู”	รฐัธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุ	ส�าคญัทีส่ดุ	กฎหมายอนัใดจะขดัมไิด้	รายละเอยีดภายใน

กฎหมายรัฐธรรมนญูนัน้จะระบไุว้เก่ียวกบัขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของฝ่ายบรหิาร	อ�านาจหน้าท่ีฝ่ายนติบัิญญตั	ิ

อ�านาจหน้าทีฝ่่ายตลุาการ	ทีม่าของสมาชกิสภาสงูหรอืสภาล่าง	การมสีทิธิหน้าทีใ่นด้านต่างๆ	ของประชาชน
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ทีต้่องเกีย่วข้องกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	เป็นต้น	(จรญู	

สุภาพ,	2515,	หน้า	7)

การที่เรามีสิทธิ	เสรีภาพ	การแสดงออก	การเรียกร้องถึงความต้องการในการมีชีวิติที่ดี	ภายใต้การ

ปกครองของประเทศหนึ่ง	ย่อมแสดงว่า	เรามีส่วนร่วมในการปกครองของประเทศนั้น	อาจจะแสดงออกมา

ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน	เช่น	การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง	การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางราชการ	หรือ	

การเรียกร้องหาความเป็นธรรม	เป็นต้น	(ชวนะ	ภวกานนท์,	2522,	หน้า	13)	การแสดงออกดังกล่าวเป็นสิ่ง

ที่ประชาชนทั่วไปกระท�าได้อย่างเต็มท่ีและกว้างขวาง	 ถือว่าเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง	 ซึ่งตรง

กับวัตถุประสงค์อันส�าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2550	 ระบุไว้ในหลายมาตรา	 ต้องการให้

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมอืงอย่างแท้จรงิ	ภายใต้กฎหมายกระจายอ�านาจ	พร้อมกบัต้องการให้การเมอืง

ด�าเนินไปอย่างมีคุณภาพ	มั่นคง	เป็นที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่ด้วยการน�าหลักธรรมาภิบาลมาบังคับใช้	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งไปที่การปกครองท้องถิ่น	 กฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความส�าคัญมากกับการกระจายอ�า

นาจ	 คิดว่าการกระจายอ�านาจจะท�าให้พี่น้องประชาชนได้รับความสุขสบาย	 ได้รับการบริการที่ดี	 การดูแล

เอาใจใส่อย่างเท่าเทียม	 ทั่วถึง	 และสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่	 ข้าราชการ	 ประชาชน	 ด้วยหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 มีการน�าหลักนิติธรรม	 คุณธรรม	 ความโปร่งใสและท่ีส�าคัญคือ	 การมีส่วนร่วม

ของประชาชน	 มาใช้ในการบริหารจัดการของการปกครองท้องถ่ินทุกรูปแบบ	 ได้แก่	 องค์การบริหาร 

ส่วนจงัหวดั	เทศบาล	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	เมอืงพทัยา	และกรงุเทพมหานคร	(ชวูงศ์	ฉายะบตุร,	2539,	 

หน้า	4)

ท�าไมต้องการปกครองท้องถิ่น	 การปกครองท้องถิ่นส�าคัญอย่างไร	 เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนมากน้อยแค่ไหน	 สนับสนุนวัตถุประสงค์ของหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยเพียงใด 

จากประสบการณ์การท�างานของผูว้จัิย	ท�าให้ทราบว่า	“การปกครองท้องถิน่ส�าคญัอย่างไร”	สรปุได้ดงันี	้คอื

	 1.		การปกครองท้องถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีโอกาสเรียนรู้	 ฝึกหัดปฏิบัติ	 และ

เข้าใจถึงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	ด้วยการเรียนจากของจริงปฏิบัติจริง

	 2.		การปกครองท้องถิน่จะช่วยแบ่งเบาภาระการบรหิารการดแูลความทกุข์	สขุของประชาชน

ของรัฐบาลกลาง	โดยเป็นไปในลกัษณะของการกระจายอ�านาจการบรหิารจากส่วนกลางลงสูท้่องถ่ินโดยตรง	

ในรูปแบบของการถ่ายโอนภารกิจ	 บุคลากรหรืองบประมาณ	 เพื่อให้การบริการเข้าถึงประชาชนรวดเร็ว 

ยิ่งขึ้น	มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

	 3.		การปกครองท้องถิ่นท�าให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง	 ประชาชนในท้องถิ่นจะต้อง

เข้าไปมบีทบาทส�าคัญในองค์กรบรหิารท้องถิน่	เรยีกว่าต้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารท้องถ่ินทุกขัน้ตอน	

นับตัง้แต่	การลงสมคัรรบัเลอืกต้ังเป็นผูบ้รหิารหรอืสมาชกิสภาท้องถิน่	การไปออกเสยีงเลอืกตัง้	เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการวางแผน	ร่วมการตดัสนิใจ	ร่วมลงมอืปฏบิตังิาน	หรอืร่วมตรวจสอบและถอดถอน	สิง่ดงักล่าว

เรียกว่าเป็นขั้นตอนของการปกครองตนเอง	 เลือกผู้บริหาร	 ร่วมบริหาร	 ตรวจสอบการท�างาน	 หากไม่ดีก็

ท�าการถอดถอน

	 4.		การปกครองท้องถิ่น	 สามารถสนองตอบความต้องการของคนในท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมาย

และมีประสิทธิภาพ	 เนื่องจากท้องถิ่นรู้ว่าอะไรคือความต้องการเร่งด่วน	 ประชาชนต้องการอะไรก่อนอะไร
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หลังการท�างานจึงเกิดความรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

	 5.	 การปกครองท้องถิน่	จะเป็นพืน้ทีส่ร้างผูน้�าทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย	ผูน้�าทีม่า

จากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน	ย่อมจะตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนในพื้นที่	การได้

รับการสนับสนุนจากชาวบ้านถือว่าเป็นการยอมรับให้เข้ามาบริหารในองค์กรท้องถิ่น	 ดังนั้นการท�างานจึง

ต้องอยู่บนความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	เพื่ออนาคตที่ดีทางการเมืองต่อไปในวันข้างหน้า	ซึ่งอาจจะได้รับการ

สนับสนุนให้เป็นสมาชิกสภาในระดับที่สูงขึ้น	เช่น	สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	สภาผู้แทนราษฎร	หรือ

วุฒิสภา	

	 6.	 การปกครองท้องถิ่น	 สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง	 เพราะท้อง

ถิ่นน้ันยึดหลักการกระจายอ�านาจ	 ท�าให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	

สงัคมและวฒันธรรม	การพึง่ตนเองคอืประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา	เลอืกเอง	ร่วมคดิ	ร่วมปฏบิตั	ิตรวจ

สอบตดิตามผล	หรอืร้องเรยีนหากการบรหิารไม่โปร่งใส	สิง่เหล่านีท้�าให้ประชาชนรูส้กึมอี�านาจเกดิความร่วม

มือร่วมแรงกัน	 โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระของการปกครองตนเองซ่ึงมาจากการกระจายอ�านาจอ

ย่างแท้จริง	(ประหยัด	หงส์ทองค�า,	2526,	หน้า	16)

	 จากความส�าคญัของการปกครองท้องถิน่ดงัทีน่�าเสนอ	ท�าให้ทราบว่า	ท้องถิน่กบัการมส่ีวนร่วม

นัน้จะแยกขาดจากกนัไม่ได้เลย	ท้องถิน่มอี�านาจการบรหิารจดัการ	มกีฎระเบยีบข้อบงัคบัตามกฎหมายเพือ่

ใช้ในการพัฒนาพื้นที่	ถ้าหากขาดการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ	ไม่เห็น

ด้วย	โครงการต่างๆที่จัดท�าขึ้นก็ล้มเหลวไม่ประสบผลส�าเร็จ	ทางตรงกันข้ามหากประชาชนในพื้นที่ต้องการ

ให้เกดิโครงการต่างๆเพือ่สร้างสรรค์การมส่ีวนร่วม	อาท	ิความต้องการตลาดสดและมกีารบรหิารจดัการด้วย

ตนเอง	การก่อตั้งชมรมออกก�าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	การฟื้นฟู	อนุรักษ์	และรักษาประเพณีวัฒนธรรม	

โครงการดังกล่าวหากขาดการสนับสนุนจากท้องถ่ินแล้วอาจจะไม่สามารถท�าได้	 ดังนั้น	 “การมีส่วนร่วม” 

จึงมีความส�าคัญกับการปกครองท้องถิ่นอย่างมากมาย	 การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการ

เมืองถือเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 ในอนาคตข้างหน้าเราจะได้เห็น

ประเทศไทยมีการปกครองประชาธิปไตยแบบเตม็ใบจรงิ	ๆ 	กไ็ด้	(ประหยดั	หงส์ทองค�า	และอนนัต์	เกตวุงศ์,	

2524,	หน้า	10)

	 ปัจจบุนัรฐับาลได้ให้ความส�าคญัอย่างยิง่กบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในการปกครองท้องถิน่

โดยจะเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา	 นโยบายของกระทรวงมหาดไทย	 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน่	ได้ส่งเสริมและสนับสนนุให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพฒันาทางการเมือง	ด้วยการกระจา

ยอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในทางความคิดการพัฒนาท้องถ่ินทางการเงิน	 การคลังการ

ก�าหนดแผนพัฒนาของตนเองมากขึน้	ประกอบกับรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	ได้ให้ความ

ส�าคญักบัเรือ่งการกระจายอ�านาจให้กับท้องถิน่มากขึน้	ก�าหนดไว้ทัง้ขัน้ตอนการถ่ายโอนอ�านาจให้แล้วเสรจ็

เมือ่ไหร่	ก�าหนดทีม่า	อายกุารด�ารงต�าแหน่งของผูบ้รหิารหรือสมาชกิสภาท้องถิน่อย่างชดัเจน	ให้มกีารเลอืก

ตั้งโดยตรงจากประชาชน	 ให้อ�านาจประชาชนสามารถลงช่ือร่วมกันถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภา 

ท้องถิ่นได้หากพบว่าประพฤติมิชอบตามหลักการของกฎหมาย	(อุทัย	หิรัญโต,	2523,	หน้า	3)
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	 จากความเป็นมาและความส�าคัญท่ีผู้วิจัยได้น�าเรียนเบื้องต้นท�าให้ทราบว่า	 “การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของภาคประชาชนกับการปกครองท้องถิ่นนั้นมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง	การวิจัยครั้ง

น้ีต้องการศกึษาถึงลกัษณะการเข้ามามส่ีวนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนในรปูแบบของเทศบาล	และ

มปัีจจยัอะไรบ้างท่ีส่งเสรมิท�าให้เกดิการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชน	สาเหตุทีผู่ว้จิยัได้เลอืกเทศบาล

เพราะเป็นท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก	 มีความพร้อมในการบริหารจัดการสูงและอยู่ในพื้นที่ที่มีการ

ตื่นตัวทางการเมืองของภาคประชาชนมากกว่าท้องถิ่นอื่นๆ

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลกับการปกครอง

ท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาล

2.2		 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนชอบเข้าร่วมกับท้องถิ่น

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ประชาชนส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของการปกครองท้องถ่ินน้อย	 มองเห็น

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย	 แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการรับฟังข้อมูลข่าวสารอยู่เป็น

ประจ�าและหลากหลายช่องทาง	 เช่น	 จากการกระจายเสียงตามสายของเทศบาล	 การอ่านข่าวสารจาก

นิตยสารรายสัปดาห์	การดูข่าวจากทีวี	การพูดคุยสนทนากับเพื่อนบ้าน	ญาติพี่น้อง

3.2		 เพศ	อายุ	การศึกษาและอาชีพ	มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในการปกครองท้องถิ่นแตกต่างกันหรือไม่

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของประชาชนกับการมีส่วนรวมทางการเมืองเป็นการ

ศึกษาที่เกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองขั้นพื้นฐานที่ประชาชนคนไทยต้องปฏิบัติตามหน้าที่	 ผู ้วิจัยเลือกใช้

พฤตกิรรมการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่	การเข้าร่วมแสดงความคดิเหน็กบัแผนพฒันาท้องถิน่และการร้อง

เรียน	ตดิตามประเมินผลการด�าเนนิงาน	เป็นกรณศึีกษาการมส่ีวนร่วม	ศกึษาถึงปัจจัยท่ีมคีวามส�าคญัส่งเสรมิ

ให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

การวิจัยในครั้งนี้ใช้บุคคลเป็นตัวอย่าง	 (Sampling	 unit)	 โดยการสุ่มตัวอย่างมีแบบระบบ	 

(Systematic	 Random	 Sampling)	 จากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

เมื่อวันที่	10	เดือนตุลาคม	2557	ซึ่งมีจ�านวน	23,626	คน	ชาย	10,804	คน	หญิง	12,822	คน	ซึ่งท�าการสุ่ม

ตัวอย่างได้จ�านวน	300	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	 เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยอาศัยเอกสารและงานวิจัยท่ี

สอดคล้องและเกี่ยวข้องเป็นหลักการพร้อมทั้งค�าแนะน�าจากผู้มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งลักษณะ

ของแบบสอบถามมีทั้งส่วนที่เป็นค�าถามเปิดและปิด	โดยมีโครงสร้างของแบบสอบถามดังนี้



ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2561 171

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ส่วนที่	1	เป็นค�าถามทั่วไปของประชากรตัวอย่าง	เช่น	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และอาชีพ	

ส่วนที	่2	เป็นค�าถามทีส่ร้างขึน้เพือ่ทีจ่ะศกึษาเก่ียวกบัพฤตกิรรมของประชาชนจากการรบัข่าวสาร	

ความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อหลักการของการปกครองท้องถิ่น	

การมองเห็นประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

ส่วนที	่3 เป็นค�าถามทีเ่กีย่วกับการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมเลอืกตัง้	การมส่ีวนร่วมในการท�าแผนพฒันา

เทศบาลและการร้องเรียนการติดตามการบริหารงาน	ปัจจัยและสาเหตุที่เข้าร่วม

สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าไคสแควร์	ในการอธิบายข้อมูลและทดสอบสมมติฐานโดย

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	SPSS/PC+

5.  ผลการวิจัย 

5.1	ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจกับบทบาทของการปกครองท้องถิ่นมองเห็นและรับรู้

ถึงผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น	มีการติดตามข่าวสารทางการเมือง

ในหลายรูปแบบ	เช่น	พูดคุยสนทนาในกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ	ในเครือญาติ	รับฟังข่าวทางวิทยุ	ทีวี	เสียงตาม

สายของท้องถิน่	อ่านข่าวสารทางหนงัสอืพมิพ์	แต่ทางด้านการเสนอความคดิเหน็การเข้าร่วมวางแผนพฒันา

ท้องถิ่น	 การร้องทุกข์ร้องเรียนน้อย	 การที่ประชาชนให้ความร่วมมือมาจากหลายสาเหตุ	 อาทิ	 ชอบคณะ 

ผู้บริหาร	สมาชิกสภาท้องถิ่น	ชอบนโยบายการบริหารงาน	ชอบแสดงออกเพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน	

5.2		เพศ	อายุ	การศึกษา	อาชีพ	มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาลกับการปกครองท้องถิ่น

6.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการท�าการวิจัยและศึกษาในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามหลักธรรมา 

ภิบาลกับการปกครองท้องถิ่น	 กรณีศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ได้ข้อสรุปในประเด็นที่ส�าคัญน�ามา 

อภิปรายผล	ดังนี้

6.1		 ผลวิจัยพบว่า	 ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจกับหลักการการปกครองท้องถ่ินมาก	

พร้อมกับมองเห็นประโยชน์จากการมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีความคิดเห็นต่อหลักการในการปกครอง

ท้องถิน่มาก	แต่	มกีารอ่านข่าวสารจากวเิคราะห์ข่าวรายสปัดาห์และการฟังข่าวจากเสยีงตามสายของเทศบาล

น้อย	จึงขออภิปรายผลดังนี้	

	 	 เมือ่พจิารณาด้านความรูค้วามเข้าใจในการปกครองท้องถ่ินรปูแบบเทศบาล	พบว่าประชาชน

ในเขตเทศบาลมคีวามรูค้วามเข้าใจในการปกครองมาก	อาจเป็นเพราะเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ได้ก่อตัง้มาเป็น

เวลานาน	(พ.ศ.	2483)	การให้บริการในด้านต่าง	ๆ	ของเทศบาลจึงมีความสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชน	ท�าให้ประชาชนรูจ้กัเทศบาล	นอกจากนีค้ณะผูบ้รหิารและสมาชกิสภาท้องถิน่มาจากการเลอืกตัง้

โดยตรง	จึงท�าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาลได้ดียิ่งขึ้น	

	 	 ส�าหรับการมองเห็นประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการปกครอง	 พบว่า	 ประชาชนในเขต

เทศบาลจะมองเหน็ประโยชน์จากการมส่ีวนร่วมทางการเมืองสงู	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าประชาชนในท้องถิน่
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ทราบและรู้ปัญหาของตนได้ดี	 การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอาจจะได้รับการสนองความต้องการในการ

แก้ไขปัญหาต่าง	ๆ ได้รวดเรว็ขึน้	หรอือาจเป็นเพราะต้องการรักษาสถานภาพความเป็นอยูข่องตนในสงัคมให้

คงอยู่ตลอดไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เพทาย	 วิเศษจนกิจ	 (2520)	 พบว่าการมองเห็นประโยชน์จาก

การเข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น

	 	 ผลการศึกษาพฤติกรรมการรับข่าวสาร	 พบว่า	 ประชาชนได้ให้ความสนใจมากในด้านการ

ติดตามข่าวสารจากสื่อต่าง	ๆ	เช่น	การฟังข่าว	การดูข่าวสาร/สารคดี	การอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน	ซึ่งโดย

ปกตปิระชาชนจะคอยติดตามสือ่เหล่านีเ้กอืบทกุวนั	ซึง่อาจเป็นเพราะความเจรญิก้าวหน้าของสือ่ต่าง	ๆ 	และ

ประชาชนได้ให้ความสนใจข่าวสารทางด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมเพิ่มมากขึ้น	แต่ให้ความสนใจน้อยต่อ

ข่าวสารท่ีมาจากการวเิคราะห์ข่าวสารรายสปัดาห์และเสยีงตามสายของเทศบาลซึง่อาจเป็นเพราะว่าเทศบาล

ไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลมากนัก

6.2		 จากการวจิยั	พบว่า	ตวัแปรเพศ	อาย	ุการศกึษา	และอาชพี	มคีวามสมัพนัธ์กบั	การมส่ีวนร่วม

ทางการเมอืงของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต	ิผลการวจัิยมคีวามน่าสนใจ	ดงันี้

 	 1)		การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

 	 	 	 1.1)		เพศหญงิ	มแีนวโน้มไปเลอืกตัง้มากกว่าเพศชาย	เพราะ	มจี�านวนประชากรมากกว่า	

การเข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัคร	 กลุ่มกิจกรรมเฉพาะ	 เช่น	 ยุวพุทธิกะ	 กลุ่มผู้สูงอายุ	 ท�าให้ทราบกิจกรรมทาง 

การเมือง	จึงสนใจในการเลือกตั้งมากขึ้น	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เพทาย	วิเศษจนกิจ	(2520,	หน้า	89)	

พบว่า	สตรีหรอืเพศหญงิมกัจะให้ความสนใจ	ตดิตามข่าวสารทางการเมอืงมากกว่าเพศชาย	เพราะมกีารร่วม

กิจกรรมทางสังคมหลากหลาย	จึงท�าให้ทราบกิจกรรมทางการเมืองมาก

 	 	 	 1.2)		ผู้ที่มีอายุวัยกลางคน	(อายุ	31-40	ปี)	มีแนวโน้มไปลงคะแนนเสียงมากกว่าผู้ที่อยู่

ในวัยอื่น	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเลน	 (Lane	 1965,	 p.	 216-219)	 พบว่าช่วงชีวิตของบุคคลจะมี

พฤตกิรรมทางการเมอืงซึง่แตกต่างกนั	โดยเน้นว่าบคุคลเมือ่เข้าสูว่ยักลางคนมีแนวโน้มเข้ามส่ีวนร่วมทางการ

เมือง

 	 	 	 1.3)		ด้านการศึกษา	 ผู้ที่มีการศึกษาปานกลางและผู้ท่ีมีการศึกษาสูง	 มีแนวโน้มไปลง

คะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต�่า	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยวัฒน์	รัฐขจร	(2525,	หน้า	

202)	พบว่าประชาชนมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะเข้ามามส่ีวนร่วมทางการเมอืงและการปกครองมากขึน้เมือ่มี

ระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้	ทัง้นีเ้พราะว่าประชาชนผูร้ะดบัการศึกษาสงูเป็นผูม้คีวามรูค้วามเข้าใจทางการเมอืง

รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้งมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต�่าหรือไม่มีการศึกษาเลย

 	 	 	 1.4)		ด้านอาชีพ	 ผู้มีรายได้สูงไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ปานกลาง

และรายได้ต�่า	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ถม	ทรัพย์เจริญ	(2525,	หน้า	108)	พบว่าผู้ที่มีรายได้สูงจะเข้า

ร่วมทางการเมืองสูงกว่าผู้มี	รายได้ต�่าและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรัสวดี	หุ่นยนต์	(2528,	หน้า	779)	

พบว่าฐานะทางเศรษฐกจิมคีวามสมัพนัธ์กบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในระดบัทีแ่ตกต่างกนั

 	 2)		การเข้าร่วมจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้

ให้ความส�าคัญในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลมากนัก	 ที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ด้วยเหตุผลคือ	 ที่ผ่านมาการ

จดัท�าแผนพฒันาเทศบาลมกัจะด�าเนนิการโดยผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่องเทศบาลและในการด�าเนนินีก้เ็ปิด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

โอกาสเฉพาะผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์	 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	 ซ่ึงผู้บริหารเป็นผู้คัดเลือกเข้ามาร่วมแสดงความคิด

เห็นในการพิจารณาจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลเท่านั้น	 ในการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าตัวแปร	 เพศ	 อายุ	 

การศึกษา	และอาชีพ	พบว่า	 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	 กล่าวคือ	ผู้มีอายุในวัยกลางคน	มีการศึกษาสูง

และมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีแนวโน้มที่ไม่มากนัก	ส�าหรับผู้ที่มีถิ่นฐานในเขตเทศบาลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้างต้น

 	 3)		การร้องเรียน/ติดตามการบริหารงาน	ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้

ให้ความส�าคัญในการควบคุม/ติดตามการบริหารงานมากนัก	 ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ทราบวิธีการในการ

ควบคุม/ติดตามการบริหารงานหรือมีทัศนคติว่า	 เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของผู้บริหารที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่

ตามระเบียบราชการ	 การควบคุม/ติดตามการท�างานของผู้บริหารงานของคณะผู้บริหาร	หรือสมาชิกสภา

ท้องถิน่	ส�าหรบัการศกึษาครัง้นีจ้ะเหน็ได้ว่า	ตวัแปร	เพศ	อาย	ุการศกึษา	อาชพี	พบว่าเป็นไปตามสมมตฐิาน

ที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้อาจจะอธิบายได้ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนซึ่งมีความรู้สูงและมีการประกอบ

อาชีพ	มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการร้องเรียน/ติดตามการบริหารงาน	ซึ่งก็ไม่มีมากนักส�าหรับประชาชน

ในเขตเทศบาลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้างต้น

 	 	 ผลสรปุทีก่ล่าวมา	แสดงให้เหน็ว่าผูท้ีม่อีายใุนวยักลางคน	มกีารศกึษาและมกีารประกอบ

อาชพี	มแีนวโน้มทีจ่ะเข้ามส่ีวนร่วมทางการเมอืงในการปกครองท้องถิน่	อาจเป็นเพราะว่าเมือ่ผูค้นมอีายเุข้า

สู่วัยกลางคนจะมีความพร้อมทั้งด้านการศึกษาและความมั่นคงทางอาชีพ	จะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจการเมือง

การปกครอง	ตลอดจนสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายก�าหนดไว้	จึงให้ความสนใจที่จะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง

มากกว่าประชาชนกลุ่มอ่ืน	 ๆ	 นอกจากนี้	 เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม	 และทางด้าน

จิตวิทยาอื่น	ๆ	ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง	ด้วยนั้น	จากกรณีศึกษา

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 พบว่า	 ผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองมีลักษณะดังนี้	 คือ	

เพศหญิง	มีค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าเพศชาย	นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ประกอบอาชีพ

รับจ้างมส่ีวนร่วมทางการเมอืงมากทีส่ดุ	เมือ่เปรยีบเทยีบกับอาชพีอืน่	ๆ 	เมือ่พิจารณาถึงการเป็นกลุม่สมาชกิ

หรือองค์กรต่าง	ๆ	ส่วนมาก	พบว่า	ประชาชนส่วนมากเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรต่าง	ๆ	ซึ่งอาจเป็น

เพราะมีการส่งเสริมจากหน่วยงานท้องถิ่นให้มีการรวมกลุ่มหรือองค์กร	และผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กร

พบว่าจะมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก	 ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า	 กลุ่ม	 องค์กรอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้

ประชาชนมีความรู้ด้านสิทธิพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 	 จากข้อมูลประกอบต่าง	 ๆ	 ดังกล่าวข้างต้นช้ีให้เห็นว่าในสภาวการณ์ปัจจุบันทางสังคมและ

ทางด้านจิตวิทยามีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น	 นอกจากนี้

ปัจจัยด้านเพศ	อายุ	การศึกษา	อาชีพ	มีความแตกต่างกับด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ
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7.  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลกับการ

ปกครองท้องถิ่น	 กรณีศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และความพร้อมของ

ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น	 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนให้สูงขึ้น	 ตลอดจนการพัฒนาท้องถ่ินให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป	 จึงมี 

ข้อเสนอแนะ	ดังนี้

7.1		 เทศบาลควรส่งเสรมิให้ประชาชนร่วมกนัจัดตัง้กลุม่/ชมรมต่าง	ๆ	รวมทัง้จัดอบรม	ผูน้�ากลุม่/

ชมรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัสทิธแิละหน้าที	่รวมท้ังกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการปกครองท้องถ่ิน	เพือ่

ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง	อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาท้องถ่ิน

ในด้านต่าง	ๆ	

7.2		 ควรปรบัปรงุแก้ไขระเบยีบกฎหมายเพือ่ทีจ่ะส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยทัว่ไปมี

ส่วนร่วมทางการเมืองด้านการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลมากขึ้น

7.3		 ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิหน้าที่	 และแนวทางการเข้ามีส่วนร่วม

การเมอืงของประชาชนในการปกครองท้องถิน่ตามทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมายรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัโดยผ่าน

ทางสือ่ทีส่�าคญั	เช่น	วทิยทุ้องถิน่	หนงัสอืพมิพ์สือ่ท้องถิน่	เคเบิล้ทวี	ีเสยีงตามสายของเทศบาลอย่างต่อเนือ่ง
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