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Abstract

The purposes of this study were  1) to study the level of political participation of people at the local level in 

Mueang District, Sakon Nakhon Province. 2)to study the factors that affect the political development of people in 

Mueang District, Sakon Nakhon Province. and 3) to develop ways of political participation and political development 

of people in Mueang District, Sakon Nakhon Province. Sample groups include People aged 18 years and over live in 

the Muang District 400 samples in Sakon Nakhon Province, determined the sample size according to the table of  

Krejcie and Morgan by quota  sampling. The results of the research are as follows: 

1) The means of arithmetic  and standard deviation in the political environment, in all 3 aspects, were at the 

high level. Mean arithmetic and standard deviation of political psychology had a mean at a medium level. The means 

of arithmetic mean and standard deviation in political participation, in all aspects were at the high level and the 

development of political development in the high level. 2) Political participation, including the use of voting rights. 

The campaign campaign participating in activities with political parties or political groups with statistical significance 

at the level of .01 and being able to explain the variations in political development by 88 percent. and 3) Guidelines 

for political participation and political development in Mueang District, Sakon Nakhon Province. According to the 

research, the sample aged over 60 years old was most interested in political participation. Therefore, we should 

provide opportunities for people or young people to have political participation. As for political behavior policing 

and political ideology had a mean at a medium level.
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บทคัดย่อ
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่นในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางการเมืองของประชาชนในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 3) เพื่อพัฒนา

แนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาทางการเมืองในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มี 

อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จ�านวน 400 ราย  ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ  

เครจซี่ และมอร์แกน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า              

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางการเมืองในระดับท้องถิ่น
ของประชาชนในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
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ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง  ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ย

อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่เลขคณติและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของจติวทิยาทางการเมอืง  มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่เลขคณติ

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และภาพรวมด้านการพัฒนา

ทางการเมืองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) การมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การร่วมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การ

ร่วมท�ากจิกรรมกบัพรรคการเมอืงหรอืกลุม่ทางการเมอืงอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 และสามารถอธบิายการผนัแปรของการพฒันา

ทางการเมืองได้ร้อยละ 88 และ 3) แนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาทางการเมืองในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

จากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปสนใจการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด ดังนั้นเราควรเปิดโอกาสให้กับประชาชน

หรือเยาวชนที่อายุน้อยได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนพฤติกรรมทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการเมือง และอุดมการณ์

ทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นเราควรยกระดับการพัฒนาด้านพฤติกรรมทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการเมือง 

และอุดมการณ์ทางการเมืองให้กับประชาชนทุกวัยให้มากขึ้นและทั่วถึง

ค�าส�าคัญ : การมีส่วนร่วมทางการเมือง การพัฒนาทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง

   

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ 

ขบัเคลือ่นระบอบประชาธิปไตยให้ไปสูแ่ก่นแท้ของระบอบการเมอืง

การปกครองที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน

อย่างแท้จริง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 

ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมทางการเมอืงตามระบอบ

ประชาธิปไตยได้มากข้ึนและง่ายขึ้นโดยได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง

ทางการเมืองเริม่ตัง้แต่กระบวนการการเลอืกตัง้ ทีม่าและคณุสมบตัิ

ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา หลกัเกณฑ์ในการ

เข้าชือ่เสนอกฎหมาย และการถอดถอนผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง

และข้าราชการระดับสูงและเพิ่มหลักการให้กับการออกเสียง

ประชามติ โดยให้ผลของการออกเสียงประชามติเป็นการให ้

ค�าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีหรือให้มีผลเป็นข้อยุติได้  ซึ่งแต่เดิมผล

ของประชามติเป็นเพียงแค่การให้ค�าปรึกษาเท่าน้ัน นอกจากนี้การ

มส่ีวนร่วมทางการเมอืงยงัเป็นทัง้เป้าหมายและกระบวนการทางการ

เมืองคือเป็นเป้าหมายส�าคัญของการพัฒนาระบบการเมือง

ประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นดัชนีชี้วัด

ที่ส�าคัญประการหน่ึงในระบอบประชาธิปไตย สังคมใดจะมีระดับ

ความเป็นประชาธิปไตยสูงหรือต�่าพิจารณาได้จากระดับการมี 

ส่วนร่วมทางการเมอืงโดยทีส่งัคมท่ีประชาชนมส่ีวนร่วมทางการเมอืง

ต�่าพิจารณาได้จากระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยที่สังคมที่

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองต�่าแสดงว่าสังคมนั้นมีความเป็น

ประชาธปิไตยต�า่ ถ้ามรีะดบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงสงู แสดงว่า

สงัคมนัน้มกีารพฒันาทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยสงูอกีทัง้

การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นตัวบ่งบอกถึงอุดมการณ์เจตคติ

ทางการเมอืงของประชาชนในชาตไิด้อกีด้วยทีแ่บ่งออกเป็น 3 ระดบั 

ได้แก่ (พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ, 2561)  1) ระดับต�่าหรือ

กลุ่มผู้ดู คือ การให้ความสนใจต่อข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง การถกเถียงปัญหาทางการเมือง การไปใช้สิทธิออก

เสียงการเป็นสมาชิกกลุ่มผลประโยชน์และการร่วมชุมนุมทางการ

เมือง 2) ระดับกลางหรือระดับผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน

โครงการของชมุชน การมส่ีวนร่วมอย่างแขง็ขนัในกจิกรรมของกลุม่

ผลประโยชน์ การเป็นสมาชกิพรรคการเมอืงทีม่ส่ีวนร่วมในกิจกรรม

ของพรรคการเมือง และการช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 3) ระดับ

สูงหรือระดับนักกิจกรรม ได้แก่ การเป็นผู้น�ากลุ่มผลประโยชน์การ

มีต�าแหน่งและท�างานเต็มเวลาให้แก่พรรคการเมือง และได้รับ

ต�าแหน่งทางการเมือง

แต่ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบ 85 ปี ที่ผ่านท�าให้

พบว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยที่ไม่สามารถเป็น

ประชาธปิไตยได้เตม็รปูแบบนกัเพราะยงัมคีวามเหลือ่มล�า้ทางสงัคม

ในด้านความยากจน ความร�่ารวย สูงต�่าของระดับการศึกษา ฐานะ

ทางสังคม ความเล่ือมล�้าทางการเมือง เศรษฐกิจ และยังมีกลุ่ม                

ผู้แสดงตนเป็นเจ้าขุนมูลนาย รวมถึงอ�านาจเก่าๆ ที่ยังคงมีอยู่ใน

สังคมไทยท�าให้การด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง  ไม่เป็นไปตามที่

สังคมต้องการ แต่เป็นไปตามที่ผู ้มีอ�านาจต้องการเพราะฉะนั้น 

ปัญหาความเล่ือมล�้าทางสังคมควรที่จะได้รับการแก้ไขให้เกิดระดับ

ของความแตกต่างให้น้อยทีส่ดุจนเกดิความเป็นธรรมในสงัคมเพราะ

ประชาชนยงัมคีวามต่างกันมากกย็ิง่เพิม่ความห่างของความยตุธิรรม 

ความเสมอภาค และความเท่าเทียมออกไปอีกมากมายท�าให้คนจน

คนไร้การศึกษา คนมีอาชีพหาเช้ากินค�่าจะไม่สามารถเข้าถึง

ทรัพยากรภายในประเทศไทยได้และเกิดความแปลกแยกระหว่าง

ประชาชนคนไทยด้วยกนั จงึท�าให้ผู้เขยีนเหน็มติขิองการเตมิเตม็การ
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ปกครองแบบประชาธิปไตยที่จะช่วยยกระดับคนรวยคนจนให้เกิด

ความใกล้กันมากยิ่งขึ้นด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชา

สงัคมให้มากทีส่ดุไม่ว่าจะเป็นการวางแผนร่วมกันกับรฐั การด�าเนนิ

กจิกรรมตามโครงการต่างๆ ของรฐั   การประเมนิตรวจสอบโครงการ

ทีไ่ด้ด�าเนนิการมาอย่างละเอยีด และการปรบัปรงุแก้ไขส่ิงทีผิ่ดพลาด

หรือได้ไม่คุ้มทุนก็จะต้องมีการเปิดช่องทางส�าหรับคนที่ขาดความรู้

ให้มากซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ส่วนผูท้ีม่คีวามรูอ้ยูแ่ล้วอาจ

จะกระทบกระเทือนบ้างแต่ก็ไม่มากนักจึงจะสามารถยกระดับของ

ภาคประชาสังคมได้

จากรายงานการวจิยัของ วรีะชยั ชนัรุง่ (2553) ได้ศกึษาการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่นเทศบาลใน

จงัหวดันนทบรุ ีพบว่า ปัจจยัทางสงัคม อาชพี/รายได้ต่อเดอืนปัจจยั

ส่วนบคุคล ความเชือ่/ ลกัษณะทางบคุลกิภาพ/ การสบืลกัษณะนสิยั 

ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมทางการเมอืง ลกัษณะของการรณรงค์หาเสยีง 

และปัจจัยด้านสิ่งเร้าทางการเมือง การพูดคุยเกี่ยวกับการเมืองของ

ประชาชนในจงัหวดันนทบรุ ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อระดับ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่นเทศบาล

ของจงัหวดันนทบรุ ีส่วนปัจจยัทีเ่หลอือืน่ๆ ไม่ส่งผลกระทบต่อระดบั

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่นเทศบาล

ในจังหวัดนนทบุรี การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในระดับท้องถ่ินเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีควรที่จะ

สนับสนุนเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยทางสังคม  และ

จากการศึกษาของ ฐานิตา เฉลิมช่วง (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาล 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัด้านการพฒันาความสมัพนัธ์ทางสังคมอยู่

ในระดบัมากทีส่ดุ รองลงมา คอื ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมทางการเมอืง 

ปัจจัยด้านบคุคล และปัจจยัด้านสิง่เร้าทางการเมอืงอยูใ่นระดบัน้อย

ที่สุด ตามล�าดับ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้สิทธิ

เลือกตั้งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการติดต่อเป็นการ

เฉพาะ ด้านการร่วมกจิกรรมของชมุชน และด้านการรณรงค์หาเสยีง

เลือกตั้งอยู่ในระดับน้อยที่สุดตามล�าดับ  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรามากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสิ่ง

แวดล้อมทางการเมือง พบว่าการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน

เป็นหน้าที่ตามกฎหมายอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัย

ด้านสิ่งเร้าทางการเมือง พบว่า ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลและผู้น�า

ท้องถิ่นส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ใน ระดับมากที่สุด 

รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า 

ค่านยิมเก่า เรือ่งท�าตามค�าสัง่ยดึระเบยีบ เคารพอาวโุส มคีวามจงรัก

ภักดี ถูกต้องอยู่แล้วไม่ควรเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ

ปัจจัยสุดท้าย คือ ปัจจัยด้านบุคคล พบว่า บุคคลรอบข้างมีอิทธิพล

ต่อความสนใจเก่ียวกับการเมืองท้องถิ่นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่

ในระดับมากที่สุด

เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาการทางการเมืองอันเป็นท่ียอมรับ

ทางรัฐศาสตร์โดยทั่วไปประการหน่ึงก็คือเรื่องของการระดม

ประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นการขยายการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองที่เคยจ�ากัดอยู่แต่เฉพาะชนชั้นน�า  ตามแบบฉบับของ

สังคมจารีตประเพณีมาสู่มวลชน เห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได้ (ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 

2549) สังคมการเมืองของประเทศที่ก�าลังพัฒนาแทบทุกประเทศ  

อาจถือได้ว ่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป็น

สภาวการณ์อย่างหน่ึงที่สังคมประเทศต้องเผชิญในช่วงระยะเวลา

หนึง่  จนกว่าสงัคมการเมอืงของประเทศนัน้จะสามารถปรบัตวัหรอื

พัฒนาการไปสู่ระบอบการเมืองสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามยังมีแนวคิด

เกี่ยวกับประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในแง่ที่

ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้น หากมีมากจน 

เกินไปก็อาจมิใช ่ผลดี เสมอไป และในสังคมท่ีทันสมัยแบบ

ประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก ก็มิได้หมายความว่าประชาชน

ทั้งหมดจะต้องเป็นพวกที่ต้องการมีหรืออยากมีส่วนร่วมในทางการ

เมืองมากๆ อาจเป็นไปได้ที่จะมีประชาชนจ�านวนไม่น้อยที่ยินดีเป็น

ฝ่ายผู้ดูทางการเมืองมากกว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง หรืออาจ

เป็นไปได้ที่จัดว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ไม่ได้เป็นผู้ท่ีมี

กิจกรรมทางการเมือง ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงเป็นที่น่าสนใจว่า การ

มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีลักษณะหรือรูปแบบอย่าง

ใดได้บ้าง ท่ีจดัว่าเป็นการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชน และ

มีส่วนต่อการพัฒนาการทางการเมืองอย่างไร

นอกจากนี้มีข้อสนับสนุนที่ว่าในหลายกรณีสภาพความ

สับสนทางการเมืองอันเนื่องมาจากการขยายขอบเขตการเข้ามามี

ส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในสงัคมประเทศทีก่�าลงัพฒันา

รวมถึงประเทศไทย ถ้าไม่มีระบบสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพเข้ามาคอยแก้ไขก็มักจะน�ามาซึ่งความยุ่งเหยิงวุ่นวาย

ทางการเมืองได้ง่ายๆ ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยปกติ  

จึงเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

พฒันา ท�าให้รัฐบาลและประชาชนได้มโีอกาสสือ่สารความหมายของ

กันและกัน ท�าให้การด�าเนินนโยบายการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศเป็นไปตามเจตจ�านงของประชาชนมากขึ้น (ธีรภัทร์   

เสรีรังสรรค์, 2549)
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นอกจากนี ้จากสภาพปัญหาการมส่ีวนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน จากการพิจารณาจ�านวนการใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็น 

รปูแบบหนึง่ของการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงแบบทีเ่ป็นทางการและ

เป็นหน้าที่ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของประชาชน และมักตั้งข้อ

สงัเกตว่าประชาชนเพกิเฉยต่อการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง  เนือ่งจาก

การขาดจิตส�านึกทางการเมืองท่ีดีของประชาชนและการขาดความ

รู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองตาม

รัฐธรรมนูญ รวมถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในการหาเล้ียงชีพที่

ประชาชนเห็นว่า มีความส�าคัญมากกว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมทาง 

การเมือง  ดังนั้นถ้าเห็นเป็นไปตามความเห็นท�านองนี้ สถาบันหลัก

ทางการเมืองและสังคมจึงควรหาแนวทางแก้ปัญหา และเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมตามกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการส่งเสรมิบทบาทในการ

มองปัญหาและร่วมค้นหาที่มาของปัญหาของประชาชน เพราะการ

ได้มาซึ่งปัญหาประชาชนย่อมเป็นผู้ท่ีรับรู้รับทราบปัญหาทั้งหมด

หากรฐับาลคอยทีจ่ะเนรมิตคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหากย็ากทีส่�าเรจ็

หรอืไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กระบวนการวางแผนด�าเนนิกจิกรรม

ของรัฐ ซ่ึงต้องเข้าใจในบริบทที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถรับ

หรือไม่รบัโครงการของรฐัได้  หากโครงการหรอืกจิกรรมนัน้กระทบ

ผลร้ายต่อการด�าเนนิชวีติของประชาชน เพือ่ให้โครงการส�าเร็จลุล่วง

ไปด้วยดฝ่ีายรัฐจะต้องส่งเสรมิการเข้าถงึข้อมลูตามรปูแบบต่างๆ เช่น 

การท�าประชาพิจารณ์ การท�าประชามติ เป็นต้น เพื่อการรับรอง

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ กระบวนการ การเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การเป็นหุ ้นส่วนทางการเมืองโดยเฉพาะความรู ้เป็นส่วนหนึ่ง             

ของกิจกรรมทางการเมืองและรับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ

ตนเองให้มากที่สุด รวมท้ังการเฝ้าระวังภัยทางการเมืองด้วยการ

ศึกษาและแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างสม�่าเสมอและกระบวนการ

ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการด�าเนินงาน ซึ่งภาค

ประชาสงัคมจะต้องมคีวามรูเ้รือ่งการตดิตามตรวจสอบการใช้อ�านาจ

รัฐ  รวมทัง้ประสทิธภิาพ  คุณภาพการปฏบิตัขิองตวัแทนทีใ่ช้อ�านาจ

ให้มากทีส่ดุ เพราะหากเข้าไปมอี�านาจแต่ไม่มคีวามสามารถจะท�าให้

เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล หรือขาดประสิทธิภาพก็จะท�าให้

สูญเสียความสมดุลของการปฏิบัติงานในองค์กรรัฐได้ ดังนั้นด้วย 

ผู้วิจัยมีภูมิล�าเนาอยู่ที่จังหวัดสกลนครและได้ติดตามการเมือง และ

การมีส่วนร่วมทางการเมือง ท่ีผ่านมาทุกระดับจึงมีความสนใจ

ทางการเมือง และด้วยความส�าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนทั้งในประเด็นที่เป็นกระบวนการของการพัฒนาการ

ทางการเมือง และเป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาการทางการเมือง 

รวมทั้งเป็นเจตจ�านงของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พทุธศกัราช 2560  ในการเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของ

ประชาชน ผู้วจิยัจงึสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัการมส่ีวนร่วมทางการ

เมืองของประชาชน ในด้านรูปแบบการมีส่วนร่วมท้ังแบบท่ีเป็น

ทางการ และแบบทีไ่ม่เป็นทางการ และระดบัการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงของประชาชนระดบัท้องถิน่ พรรคการเมอืง หน่วยงานรฐั และ

องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่น และน�าไปสู่การ

พฒันาการทางการเมอืงแบบมส่ีวนร่วมในระบอบประชาธปิไตยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

ระดับท้องถิ่นในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางการเมืองของ

ประชาชนในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

3.  เพือ่พฒันาแนวทางการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงและการ

พัฒนาทางการเมืองในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

แนวคิดทฤษฎี
แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง (Political Participation) เป็น

กจิกรรมทีส่�าคัญของกระบวนการทางการเมอืงในการปกครองแบบ

ประชาธปิไตย ซึง่ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมทางการเมอืง

ในลักษณะต่างๆ เนื่องจากประการแรกการมีส่วนร่วมทางการเมือง

เป็นเครื่องสนับสนุนความชอบธรรมทางการเมือง (Political  

Legitimacy) ในการเข้ามาครองอ�านาจรัฐ (Power of the state) 

การใช้อ�านาจรัฐและการรักษาอ�านาจรัฐ ประการที่สองการมีส่วน

ร ่วมทางการเมืองเป ็นป ัจจัยในการน�าเสนอความต ้องการ 

(Demand) และการสนับสนุน (Support) ต่อระบบการเมือง  

(Political System) จะเป็นส่ิงทีแ่สดงออกซึง่การด�ารงอยูข่องระบบ

การเมือง หรือท�าให้ระบบการเมืองอยู่ในภาวะดุลยภาพได้ หาก

ระบบการเมืองปราศจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่สามารถด�ารงอยู่ได้

Milbrath และ Goel (1977) สรปุจากการศกึษาจากผลงาน

ชิ้นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและได้จัดแยก

ประเภทหรือรูปแบบในการเข้ามีส ่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนไว้  6 รูปแบบด้วยกันคือ 

1) การเลอืกตัง้ เป็นรปูแบบของการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง

ที่สามารถแยกจากกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียง และ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง แต่รวมได้กับกิจกรรมที ่

เกี่ยวกับความรักชาติแบบต่างๆ เช่น การเสียภาษี การเคารพ

กฎหมาย และการสนับสนุนประเทศให้ท�าสงครามแม้แต่ตนเองจะ

ไม่เห็นด้วย กล่าวได้ว่า การไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเป็นการ
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แสดงออกของประชาชนถึงความจงรักภักดีต่อระบบการเมือง
มากกว่าเป็นการกระท�าตามความต้องการของตน บุคคลที่ไปลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งน้ัน จะกระท�าไปโดยความส�านึกในหน้าที่ของ
พลเมืองดีมากกว่าที่จะเชื่อว่าการลงคะแนนเสียงของตนจะมีผล
ส�าคัญทางการเมืองที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงอาจ
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบอื่นก็ได้  
ในทางกลับกันผู้ท่ีเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกระตือรือร้นใน
รูปแบบกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ ก็อาจไม่ไปลงคะแนนเสียงก็ได้ 
อย่างไรก็ตาม การลงคะแนนเสียงนับว่ามีความส�าคัญมากเนื่องจาก
สามารถก�าหนดความเป็นไปของรัฐบาล หรือการปกครองได้ทันที
ทันใด 

2) การเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และผู้รณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง หมายถึง การเข้าร่วมในพรรคการเมืองทั้งในช่วงระหว่าง
การเลือกตั้งและในการรณรงค์หาเสียง การบริจาคเงินช่วยเหลือแก่
พรรคหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง การชักชวนประชาชน ไปลงทะเบียน
เพื่อสิทธิในการลงคะแนนเสียง การเข ้าร ่วมและสนับสนุน
พรรคการเมอืง การพยายามชกัชวนประชาชนให้ลงคะแนนเสียงแก่
พรรคหรอืผูส้มคัรทีต่นชอบ การลงสมคัรรบัเลอืกต้ังและการร่วมมอื
กบักลุม่ต่างๆ ในการปรับปรงุความเป็นอยูข่องชมุชน การมส่ีวนร่วม
ทางการเมืองดังกล่าวนี้ เป็นแบบแผนของความสัมพันธ์ช้ันต้น
ระหว่างปัจเจกชนกับ รัฐมิลแบรท พบว่า ผู้ท่ีเข้ามีส่วนร่วมทาง 
การเมอืง ในรปูแบบนีม้น้ีอยมากในสหรฐัอเมรกิา มเีพยีงร้อยละ 15 
เท่านั้น เนื่องจากการเข้าร่วม ในกิจกรรมดังกล่าวต้องอาศัยความ 
ตื่นตัวและสนใจอย่างแท้จริงจัดเป็นพวกท่ีขึ้นเวทีต่อสู้ทางการเมือง
ในขณะทีค่นส่วนมากมกัจะมบีทบาทเป็นเพยีงผูเ้ฝ้าด ูคอยตดัสนิว่า
ใครจะเป็นผู้ชนะด้วยลงคะแนนให้คนที่ตนชอบ 

3)  การเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน เป็นการก่อตั้งกลุ่มเพื่อแก้
ปัญหาของสงัคม หรอืร่วมมือกบักลุม่ต่างๆ ทีม่อียูแ่ล้ว เพือ่มบีทบาท
เกีย่วกับกจิกรรมสาธารณะหรอืตดิต่อกบัทางราชการในเรือ่งปัญหา
สงัคม ผูม้บีทบาท ในชมุชนจงึนบัเป็นผูม้บีทบาทในชมุชนนีแ้ตกต่าง
จากเจ้าหน้าที่พรรคและเจ้าหน้าท่ีรณรงค์หาเสียงในแง่ที่มีความ
เกี่ยวข้องในพรรคการเมือง การช่วยรณรงค์หาเสียงน้อยกว่า 
เจ้าหน้าที่พรรคและเจ้าหน้าที่รณรงค์หาเสียงดังกล่าว 

4)  การติดต่อกบัทางราชการ เป็นกิจกรรมท่ีเป็นเรือ่งเฉพาะ
เจาะจงของบุคคล ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อบุคคลน้ันเองเท่านั้น เช่น 
การตดิต่อกบัทางราชการในเรือ่งภาษโีรงเรอืนการท�าถนน การตดิต่อ
ขอรับสวัสดิการทางสังคม ฯลฯ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูป
แบบดังกล่าว เกือบจะไม่ใช่การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามความ
หมายที่แท้จริง 

5) การเป็นผูป้ระท้วง ได้แก่ การเข้าร่วมเดนิขบวนตามถนน
หรือการก่อจลาจลในกรณีที่จ�าเป็น เพื่อบังคับให้รัฐแก้ไขบางอย่าง

ซึง่เกีย่วกบัการเมอืงให้ถกูต้อง การประท้วงอย่างแขง็ขนัและเป็นไป

อย่างเปิดเผยต่อกรณท่ีีรฐับาลกระท�าในสิง่ทีผ่ดิศลีธรรม การให้ความ

เอาใจใส่กบัการชมุนมุประท้วง เข้าร่วมกบักลุม่ประท้วงรฐับาล และ

การปฏิเสธกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม 

6)  การเป็นผูส่ื้อสารทางการเมอืง ได้แก่ การตดิตามข่าวสาร

ทางการเมืองอยู่เสมอ การส่งข่าวสารแสดงการสนับสนุนให้แก่ผู้น�า

ทางการเมืองเมื่อเขาท�าให้ส่ิงที่ดีและถูกต้องหรือส่งค�าคัดค้านไปให้

เมือ่เขากระท�าในส่ิงทีเ่ลวร้าย การเข้าร่วมถกปัญหาการเมอืง การให้

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเมืองแก่เพื่อนในชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่ การ

ให้ความสนใจกบัทางราชการ และการเขยีนจดหมายถงึบรรณาธกิาร

หนังสือพิมพ์ ผู้ที่เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบดังกล่าวมัก

เป็นพวกที่มีการศึกษาสูง มีข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองมากและมีความ

สนใจทางการเมอืงมากด้วยผูส้ือ่สารทางการเมอืงเหล่านี ้จะวพิากษ์

วิจารณ์รัฐบาลมากกว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองหรือ 

ผู้รักชาติ แต่จะไม่แสดงออกด้วย ผู้ส่ือสารทางการเมืองเหล่านี้จะ

วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากกว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

หรือผู้รักชาติ แต่จะไม่แสดงออกด้วยกิจกรรมการประท้วง

บุศรา โพธิสุข (2559) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ท้องถ่ินของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณตี�าบลช้างเผอืก อ�าเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ มวีตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการมส่ีวนร่วมทางการ

เมืองท้องถิ่นของประชาชน 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ และ 3) เพื่อศึกษาปัญหา 

แนวทางแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ

ประชาชน ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผลการวิจัย

พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.86 ซึง่สามารถเรยีงตาม

ล�าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านหลักอปริหานิยธรรมส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 ด้านการร่วม

รณรงค์การเมอืงท้องถิน่อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.86 

ด้านการตดัสินใจทางการเมอืงอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 

2.72 และด้านการด�าเนนิการเลือกตัง้ อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่

เท่ากับ 2.59 ตามล�าดับ จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบการมี 

ส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน จ�าแนกตามปัจจัยส่วน

บคุคล พบว่า อาย ุและการศึกษา ประชาชน มส่ีวนร่วมทางการเมอืง

ท้องถิ่นแตกต่างกัน ส่วนเพศ และสถานภาพ ประชาชนมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงท้องถิน่ไม่แตกต่างกนั เมือ่จ�าแนกตามปัจจยัทางสงัคม

และเศรษฐกิจ พบว่า อาชีพ รายได้ต่อเดือน และต�าแหน่งหน้าที่ใน

ชมุชน ประชาชนมส่ีวนร่วมทางการเมอืงท้องถิน่แตกต่างกนั  ปัญหา 

พบว่า ประชาชนยงัมกีารปลูกฝังในระบบอปุถมัภ์อยู ่มกีารแบ่งกลุม่ 
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ไม่ค่อยมีส่วนร่วมทางการเมืองส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมเฉพาะช่วง

เลือกตั้ง และการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งยังไม่ครอบคลุมพื้นท่ี  

แนวทางแก้ไขปัญหา ควรปลกูฝังให้ประชาชน มแีนวความคดิทีเ่ป็น

ประชาธิปไตย ให้ตระหนักในการใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อสังคมและ

ประโยชน์ของส่วนร่วม ควรมกีารรณรงค์ให้ความเข้าใจต่อการมส่ีวน

ร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น และควรประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้

ครอบคลุมพื้นที่

ขอบเขตการวิจัย
1.  ขอบเขตทางด้านเนื้อหา

ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเมือง จิตวิทยาทางการเมือง 

และการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการพัฒนาทางการเมือง

2.  ขอบเขตทางด้านประชากร

ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี

ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จ�านวน 

88,070  คน

3.  ขอบเขตด้านเวลา

ระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัย ปี 2562–2563

 

วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี

ขึน้ไปทีอ่าศยัอยูใ่นเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร จ�านวน 88,070 

คน กลุม่ตวัอย่างโดยการก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างในการศึกษา 

ซึ่งก�าหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่างตามตารางของ เครจซี่ และ      

มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ

การเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) จาก

ประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 ราย

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม 

ซึง่ผูวิ้จยัได้สร้างข้ึนจากการศกึษาทบทวนทฤษฎี แนวความคิด และ

ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่น�าไปด�าเนนิการศึกษาวจัิยตามกรอบแนว

ความคิดและวตัถปุระสงค์ในการวจิยัทีก่�าหนดไว้ โดยแบบสอบถาม 

เป็นเครื่องมือส�าหรับการส�ารวจเชิงปริมาณ ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มในเขตอ�าเภอเมือง 

จงัหวดัสกลนคร เพือ่ศกึษาถงึการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง และปัจจยั

ที่ส ่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตลอดจนความรู้ความเข้าใจต่อระบบ

การเมืองของประชาชน

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน

การวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและ

ทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช้การประมวลผลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ทางสถิติประกอบด้วย

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการ

วเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปในส่วน ปัจจยัพืน้ฐานคณุสมบตัด้ิานประชากร

ของกลุ่มตัวอย่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งในที่อาศัยอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร ได้แก่  เพศ อายุ การศึกษา และข้อมูลปัจจัยด้าน

สังคม เศรษฐกิจ และสภาวะแวดล้อม ได้แก่ อาชีพ รายได้ การเป็น

สมาชิกกลุ่มสังคม  การรับข่าวสารทางการเมือง รวมถึงข้อมูลการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองแบบที่เป็นทางการและที่ไม่เป็นทางการ  

ข้อมูลความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมืองของประชาชน ซึ่งสรุป

การใช้สถิติได้ดังนี้

 1.1  ใช้ค่าความถีแ่ละค่าร้อยละ เพือ่อธบิายลกัษณะของ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.2  ใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  ด้วยวิธีการค�านวณดังนี้ 

(ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2550)

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต           

โดยที่    แทนคะแนนเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยเลขคณิต

           แทนผลรวมของคะแนนข้อมูล

          แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                            

โดยที ่  แทนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   แทนค่าของข้อมูลตัวที่ i

       แทนค่าเฉลี่ย

      แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

2.   สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อการ

ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทีศึ่กษา ใช้สถติเิชงิอนมุานโดย

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางการเมืองโดยการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็น 

ร้อยละ 31.30 ส่วนใหญ่การศกึษาสงูสดุคอืระดับมธัยมศกึษาคิดเป็น

ร้อยละ 37.25 ส่วนใหญ่เป็นประชาชนท่ัวไปคิดเป็นร้อยละ 85  

มีอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็น ร้อยละ 58.25 มีรายได้ประมาณ 

ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.75
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้รับการศึกษาหรือผ่านการฝึก

อบรมความรู้ด้านการบริหาร ร้อยละ 89.50 มีปัญหาในการพูด 

ต่อหน้าชุมชน ร้อยละ 91.00 ไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น 

นักการเมืองการปกครองท้องถิ่น หรือลงสมัครรับเลือกเป็นผู้น�า

หมู่บ้าน ร้อยละ 61.25  เคยเชิญชวนให้ชาวบ้านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ในระดับต่างๆ ร้อยละ 87.50 เคยสมัครหรือเข้าร่วมกับกลุ่มองค์กร

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการเมอืงหรอืส่งเสรมิประชาธปิไตย ร้อยละ 92.0 

และเคยวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง

พรรคการเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองร้อยละ 87.50 

ค่าเฉลีย่เลขคณติด้านสภาพแวดล้อมทางการเมอืง  ภาพรวม

ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง วัฒนธรรม

ทางการเมอืง เศรษฐกิจและสังคม มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือ

พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านวฒันธรรมทางการเมอืงมค่ีาเฉลีย่มาก

ทีส่ดุ รองลงมาด้านเศรษฐกจิและสงัคม และท้ายสดุการรบัรูข่้าวสาร

ทางการเมือง 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตด้านจิตวิทยาทางการเมือง  ภาพรวมทั้ง 3 

ด้าน ประกอบด้วย พฤตกิรรมทางการเมอืง การกล่อมเกลาทางการ

เมือง อุดมการณ์ทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  

แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านพฤติกรรมทางการเมืองมีค่า 

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาการกล่อมเกลาทางการเมือง และ 

ท้ายสุดอุดมการณ์ทางการเมือง     

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ภาพรวม

ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การร่วมรณรงค์หา

เสยีงเลอืกตัง้การเข้าร่วมท�ากจิกรรมทางการเมอืงกบัพรรคการเมอืง

หรือกลุ่มทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณา

รายด้าน พบว่า ด้านการเข้าร่วมท�ากิจกรรมทางการเมืองกับ

พรรคการเมืองหรือกลุ่มทางการเมืองมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมา

การร่วมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และท้ายสุดการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ภาพรวมด้านการการพัฒนาทางการเมืองมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการกระจายอ�านาจสู ่ 

ท้องถิ่นท�าให้ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองและเข้ามามีส่วนร่วม

ทางการเมืองเป็นแนวทางการพัฒนาทางการเมืองที่ถูกต้องและ

เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาการเปิดโอกาสให้

ประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อน

เป็นการสะท้อนความเป็นประชาธปิไตยมากขึน้ และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

น้อยทีส่ดุคอื ผู้น�าชมุชนหรอืผูแ้ทนประชาชนต้องเพิม่การตรวจสอบ

การท�างานของ เจ้าหน้าที่รัฐ  

ผลการวเิคราะห์ถดถอยแบบเชงิชัน้ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ

พฒันาทางการเมอืงในระดับท้องถิน่ของประชาชนในเขตอ�าเภอเมอืง 

จังหวัดสกลนคร แบบจ�าลองที่ 1 คือสภาพแวดล้อมทางการเมือง 

ได้แก่ การรับรู ้ข่าวสารทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม มีอิทธิพลทางบวกต่อการพัฒนาทางการเมือง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถอธิบายการ

ผันแปรของการพฒันาทางการเมอืงได้ร้อยละ 40 และเมือ่น�าตัวแปร 

จติวทิยาทางการเมอืง ได้แก่ พฤตกิรรมทางการเมือง การกล่อมเกลา

ทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมืองเข้ามาดังแบบจ�าลองท่ี 2  

พบว่า ทกุตวัแปรมอีทิธพิลทางบวกต่อการพฒันาทางการเมอืงอย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 และสามารถอธบิายการผนัแปรของ

ประสทิธผิลของการเข้าสูเ่ส้นทางการเมอืงของสตรไีด้ร้อยละ 79 ได้

เพิ่มตัวแปรในแบบจ�าลองที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่  

การไปใช้สิทธเิลอืกตัง้ การร่วมรนณรงค์หาเสยีงเลอืกตัง้ การร่วมท�า

กิจกรรมกับพรรคการเมืองหรือกลุ่มทางการเมืองอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 และสามารถอธบิายการผนัแปรของการพฒันา

ทางการเมืองได้ร้อยละ 88 เมือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ 

จะพบว่าแต่ละแบบจ�าลองมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ดังต่อไปนี้ 

0.40, 0.79 และ 0.88 โดยแบบจ�าลองท่ี 3 มีค่าสัมประสิทธิ์การ

พยากรณ์มากที่สุด ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์มีค่าอยู่ระหว่าง  

0 ถงึ 1.00 โดยค่าทีเ่ข้าใกล้ 1.00 จะแสดงว่าแบบจ�าลองนัน้สามารถ

อธบิายการผนัแปรของตวัแปรตามได้เป็นอย่างด ีดงันัน้จงึสรุปได้ว่า

แบบจ�าลองที่ 3 สามารถอธิบายการผันแปรของการพัฒนาทางการ

เมืองได้ดีที่สุด

อภิปรายผล
จากผลการวจิยัพบว่าสภาพแวดล้อมทางการเมอืง มค่ีาเฉลีย่

อยู ่ในระดับมาก จิตวิทยาทางการเมืองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 

ปานกลาง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก จากผลการวจิยัภาพรวมด้านการพฒันาทางการเมอืงมค่ีาเฉล่ีย

อยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์ แบบจ�าลองที่ 1 คือสภาพ

แวดล้อมทางการเมือง ประกอบด้วย การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง 

วัฒนธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีอิทธิพลทางบวกต่อ

การพัฒนาทางการเมือง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

สามารถอธิบายการผันแปรของการพัฒนาทางการเมืองได้ร้อยละ 

40 และเม่ือน�าตัวแปร จิตวิทยาทางการเมือง ประกอบด้วย 

พฤติกรรมทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการเมือง อุดมการณ์

ทางการเมือง เข้ามาดังแบบจ�าลองที่ 2 พบว่า ทุกตัวแปร มีอิทธิพล

ทางบวกต่อการพัฒนาทางการเมืองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .01 และสามารถอธิบายการผันแปรของประสิทธิผลของการ

เข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีได้ร้อยละ 79 และเมื่อเพิ่มตัวแปรใน

แบบจ�าลองที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่ การไปใช้สิทธิ

เลือกตั้ง การร่วมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การร่วมท�ากิจกรรมกับ
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พรรคการเมืองหรือกลุ่มทางการเมืองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และสามารถอธิบายการผันแปรของการพัฒนาทาง 

การเมืองได้ร้อยละ 88 เม่ือพิจารณา ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 

จะพบว่าแต่ละแบบจ�าลอง มค่ีาสมัประสิทธิก์ารพยากรณ์ดังต่อไปนี้ 

0.40, 0.79 และ 0.88  โดยแบบจ�าลองที่ 3 มีค่าสัมประสิทธิ์การ

พยากรณ์มากท่ีสุด ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0 

ถึง 1.00 โดยค่าที่เข้าใกล้ 1.00 จะแสดงว่าแบบจ�าลองนั้นสามารถ

อธบิายการผนัแปรของตวัแปรตามได้เป็นอย่างด ีดงันัน้จงึสรุปได้ว่า

แบบจ�าลองที ่3 สามารถอธบิายการ ผนัแปรของการพฒันาทางการ

เมืองได้ดีที่สุด สอดคล้องกับ วีระชัย ชันรุ่ง (2553) ได้ศึกษาการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่น เทศบาลใน

จังหวัดนนทบุรี ปัจจัยทางสังคม อาชีพ/รายได้ต่อเดือน ปัจจัยส่วน

บุคคล ความเชื่อ/ลักษณะ ทางบุคลิกภาพ/การสืบลักษณะนิสัย 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง : ลักษณะของการรณรงค์หา

เสยีง และปัจจยัด้านสิง่เร้าทางการเมอืง การพดูคยุเกีย่วกบัการเมอืง

ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อ

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่น

เทศบาลของจงัหวดันนทบรุ ีส่วนปัจจยัทีเ่หลอือืน่ๆ ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อระดบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในระดบัท้องถิน่

เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จากการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่นเทศบาลในจังหวัด

นนทบุรีควรที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัย

ทางสังคม สอดคล้องกับ ฐานิตา เฉลิมช่วง (2559) ได้ศึกษาปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับ

เทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

มีค่าเฉลี่ย 4.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการ

พัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.48 

รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง  มีค่าเฉลี่ย 4.39 

ปัจจยัด้านบคุคล มค่ีาเฉลีย่ 4.03 และปัจจยัด้านสิง่เร้าทางการเมอืง

อยู่ในระดับน้อยที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 3.99 ตามล�าดับ 2) การมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงของประชาชนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่ 

3.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ใน

ระดบัมากทีส่ดุ มค่ีาเฉลีย่ 4.36 รองลงมา คอื ด้านการตดิต่อเป็นการ

เฉพาะ มีค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านการร่วมกิจกรรมของชุมชน มีค่าเฉลี่ย 

2.81 และด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

มีค่าเฉลี่ย 2.16 ตามล�าดับ  และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงของประชาชนในระดบัเทศบาลจังหวัดฉะเชงิเทรามาก

ที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสิ่งเร้าทางการเมือง พบว่า ข้อมูล

ข่าวสารจากเทศบาลและผู้น�าท้องถ่ินส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการพัฒนา

ความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า ค่านิยมเก่า เรื่องท�าตามค�าสั่ง 

ยึดระเบียบเคารพอาวุโส มีความจงรักภักดี ถูกต้องอยู่แล้วไม่ควร

เปลีย่นแปลงอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และปัจจยัสดุท้าย คอื ปัจจยัด้าน

บุคคล พบว่า บุคคลรอบข้างมีอิทธิพลต่อความสนใจเกี่ยวกับ

การเมอืงท้องถิน่ของผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ซึง่ไม่

สอดคล้องกบั บศุรา โพธสิขุ (2559) ทีไ่ด้ศกึษาการมีส่วนร่วมทางการ

เมอืงท้องถิน่ของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณตี�าบลช้างเผอืก อ�าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมทางการ

เมืองท้องถิ่นของประชาชนโดยภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ซึ่งสามารถเรียงตามล�าดับจากมากไปน้อย ได้

ดังนี้ ด้านหลักอปริหานิยธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 ด้านการร่วมรณรงค์การเมือง 

ท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ด้านการตัดสินใจ

ทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 และด้าน

การด�าเนินการเลือกตั้งอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 

ตามล�าดบั จากผลการศึกษาการเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมทางการ

เมอืงท้องถิน่ของประชาชน จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล พบว่า อายุ 

และการศกึษาประชาชนมส่ีวนร่วมทางการเมอืงท้องถิน่แตกต่างกนั 

ส่วนเพศและสถานภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น  

ไม่แตกต่างกนั เมือ่จ�าแนกตามปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกจิ พบว่า 

อาชพีรายได้ต่อเดอืน และต�าแหน่งหน้าทีใ่นชมุชน ประชาชนมส่ีวน

ร่วมทางการเมืองท้องถิ่นแตกต่างกัน ปัญหา พบว่า ประชาชนยังมี

การปลูกฝังในระบบอุปถัมภ์อยู่ มีการแบ่งกลุ่ม ไม่ค่อยมีส่วนร่วม

ทางการเมือง ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมเฉพาะช่วงเลือกตั้ง และการ

ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งยังไม่ครอบคลุมพื้นที่แนวทางแก้ไขปัญหา 

ควรปลูกฝังให้ประชาชนมีแนวความคิดที่เป็นประชาธิปไตย ให้

ตระหนกัในการใช้สทิธเิลอืกตัง้เพือ่สงัคมและประโยชน์ของส่วนร่วม 

ควรมีการรณรงค์ให้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก

ยิ่งขึ้น และควรประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ แต่มี

ปัจจัยที่สอดคล้องกับผลการวิจัย ครั้งน้ีคือการมีส่วนร่วมด้าน

จิตวิทยาทางการเมืองซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ  

พระครูปลัดสุพัฒ ผาสุโก (2559) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร์ จากผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า อยูใ่นระดบั

มาก 2 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลางหนึ่งด้าน เรียงจากด้านท่ีมี 

ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 

ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
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ตามล�าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนอ�าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน  

มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมและราย

ด้านไม่แตกต่างกนั 3) แนวทางพฒันาการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

ล�าดับความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก ได้แก่ ควรรณรงค์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่น

และระดับชาติอย่างต่อเนื่อง  

การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการ

พัฒนาทางการเมอืงในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร ซึง่สอดคล้อง

กบัการศึกษาของ พระครปูลดั วชัรพงษ์ วชิรปญโฺญ (2561) ได้ศกึษา

ประชาธิปไตยกับกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาค

ประชาสังคม มุ่งวิเคราะห์การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่

มุง่ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนภายใน

ประเทศตามการปกครองแบบประชาธปิไตยทีต้่องการให้ประชาชน

มีความเป็นใหญ่ ใช้อ�านาจของประชาชนเพื่อประชาชน และโดย

ประชาชนอย่างแท้จริง หากช่วงใดเวลาใดภาคพลเรือนไม่สามารถ

เข้าไปมีอ�านาจได้ ช่วงเวลานั้นไม่ถือว่าเป็นการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยมุ่งเปิดโอกาสให้กับประชาชน

เข้ามามีบทบาทในการมองปัญหาและร่วมค้นหาที่มาของปัญหา  

การวางแผนด�าเนินกิจกรรมของรฐั การเข้ามส่ีวนร่วมในการเป็นหุน้

ส่วนทางการเมือง และการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล

การด�าเนินการ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.  จากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างมีอายุมากกว่า  60 ปีขึ้นไป

มากที่สุด แสดงว่าผู้ที่สนใจการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นผู้อาวุโส  

ดงันัน้เราควรเปิดโอกาสให้กบัประชาชนท่ีอายยุงัน้อยได้มโีอกาสได้

มีส่วนร่วมทางการเมือง

2.  จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาทางการเมือง

ประกอบด้วย พฤตกิรรมทางการเมอืง การกล่อมเกลาทางการเมอืง 

และอุดมการณ์ทางการเมือง มีค่าเฉล่ียอยู ่ในระดับปานกลาง  

ดังนั้น เราควรยกระดับการพัฒนาด้านพฤติกรรมทางการเมือง  

การกล่อมเกลาทางการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมืองให้กับ

ประชาชน ทกุวยัให้มากขึน้และทัว่ถงึ ในระดบัท้องถ่ินของประชาชน

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร                  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1.  ควรเพิม่ตวัแปรทีศ่กึษาเพือ่จะได้ครอบคลมุประเดน็การ

มีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาทางการเมืองมากขึ้น

2.  ควรเพิ่มระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เพื่อที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกที่การวิจัยเชิงปริมาณไม่สามารถท่ีจะเข้าถึง

ข้อมูลได้
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