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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1)
เพื่อศึกษาถึงการเข้ ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (2) เพื่อศึกษา
แรงจูงใจทางด้ านคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน (3) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในด้ านคุณสมบัติของผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล กับการเข้ ามีส่ว น
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
การวิจัยครั้งนี้ใช้ ประชาชนที่มีสทิ ธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีประชากรจานวน 16,347 คน สุ่มตัวอย่างตามหลักของ Taro Yamane
ได้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เครื่องมือวิจัยเป็ นแบบสอบถาม (Questioners) ใช้ สถิติในการบรรยายค่าความถี่ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน
คือการทดสอบ t-Test ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA F) และ Pearson R ผลการวิจัยพบว่า
(1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง
(2) คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ คคลของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ในด้ า นอายุ รายได้ การศึก ษา และอาชี พ มี ความคิ ด เห็น ต่ อ แรงจู งใจในคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ สมั ค รเป็ น
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุแ์ ตกต่ างกัน ยกเว้ นคุณลักษณะส่วนบุคคลด้ านเพศที่มีความคิดเห็นต่ อแรงจู งใจในด้ าน
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจัย
(3) ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในด้ านคุณสมบัติของผู้รับสมัครเป็ นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมือง จังหวั ด
กาฬสินธุก์ บั การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจัย
คาสาตัญ : การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
ABSTRACT
This study aims to explore people’s political participation in a mayor and Members of Municipality council election in Kalasin Town
Municipality. The objective was 1) to study the level of people’s political participation in Mayor and Members of Municipality council election in
Kalasin Town Municipality; 2) to study the motivation factors of candidates that affected the level of people’s political participation; 3) to analyze
the correlation between motivations affected by candidates’ qualifications with people’s political participation in the Kalasin Municipality service
area.
This study encompasses 16,347 eligible male voters of Kalasin Town Municipality. The sample of 400 men was selected according to the
Yamane Principle. A questionnaire was used to gather data. Mean, standard deviations and percentage provided descriptive statistical
measurement. On the other hand, inferential statistics were T-Test ONE WAY ANOVA and Pearsons’R.
The findings were as follows:
1) The level of people’s political participation was moderate.
2)There were significant differences at .05 levels of the respondent’s attitude according to population factors age, income, level of education,
and occupation toward the motivation displayed by passionate qualification of candidates, which correlated with the research hypothesis.
3)There was positive correlation between motivation factors of candidates with the level of people’s political participation in Mayor and
Member of Municipality council of Kalasin Town Municipality.
Keyword : citizens’ election of the mayor, provincial and city council members, Kalasin province
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บทนำ
การเลือกตั้งเป็ นจุ ดเริ่มต้ นของกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งจะนาไปสู่
กระบวนการประชาธิปไตยอื่นๆไม่ ว่าการเลือกรัฐบาลหรือฝ่ ายบริหาร การ
ออกกฎหมายโดยฝ่ ายนิติบัญญัติเพื่อให้ เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง
เป็ นวิธกี ารหนึ่งที่ทาให้ คนส่วนใหญ่ ของประเทศได้ มีส่วนร่ วมในการปกครอง
ประเทศเป็ นการมอบอานาจอธิปไตยของราษฎรแต่ ละคนให้ ผ้ ูแทนของตน
นาไปใช้ ในการปกครองประเทศเนื่องจากเราไม่สามารถให้ ประชาชนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการปกครองประเทศได้ จึงคิดค้ นวิธีการขึ้นมาเรียกว่าการเลือกตั้ง
(อัษฎางค์ปาณิกบุตร, 2539: 6) ในบรรดาสิทธิเสรีภาพที่ได้ รับการประกัน
โดยรั ฐ ธรรมนู ญ สิท ธิ ก ารเลื อ กตั้ ง คื อ สิท ธิ ท างการเมื อ งขั้ น มู ล ฐานของ
ประชาชนตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ให้ เสรีภาพแก่
ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการปกครองปัจจุบันจะเห็นได้ ว่าสภาพทางการเมือง
ท้ องถิ่นไทยมีลักษณะไม่แตกต่ างจากการเมืองในระดับชาติมากนั ก (พีรพล
ตัณฑโอกาส, 2539: 43) กล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยสนใจเข้ ามามี
ส่วนร่วมทางการเมือง หรือให้ ความสนใจเฉพาะการไปเลือกตั้งเป็ นครั้งคราว
เท่านั้น เลือกตั้งแล้ วก็แล้ วไปผู้แทนราษฎรจะไปทาอะไรต่ อไปเป็ นเรื่องของ
ผู้แทน บรรดานักการเมืองท้ องถิ่น ซึ่งในการที่จะกล่าวถึงสภาพทางการเมือง
ท้ องถิ่นไทยในส่วนนี้ จึงจะให้ ความสาคัญในประเด็นต่ อไปนี้ คือการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น โดยดูจากพฤติกรรม ซึ่งสะท้อนถึง
ความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการ ความเป็ นประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหลักการที่สาคัญที่สุดในการพัฒนากระบวนการความเป็ นประชาธิปไตย
ได้ แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง (จรัส สุวรรณมาลา, 2554:3) จากสถิติ
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จานวน 2 ครั้งหลังสุด ผู้วิจัยเห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาล ได้ เข้ าไปมีส่วน
ร่วมทางการเมืองเป็ นจานวนไม่ น้อย และส่วนใหญ่ ประชาชนจะเข้ าไปมีส่วน
ร่วมทางการเมืองและตัดสินใจเลือกตั้งคนใหม่ๆ เข้ ามาบริหารเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ซึ่งจากพฤติกรรมการเลือกตั้งแบบนี้ จะส่งผลต่อการพัฒนาเทศบาล
เนื่องจากนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไปตามคณะผู้บริหารชุดใหม่ และนโยบาย
บางอย่างต้ องการความต่อเนื่องแต่ต้องหยุดชะงักลงเพราะถ้ าดาเนินงานต่อก็
จะเป็ นผลงานของคณะผู้บริหารที่หมดวาระไป อย่ างไรก็ตาม คณะผู้บริหาร
ชุ ดใหม่ จะต้ องดาเนินนโยบายที่เป็ นประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อมิให้ ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาเทศบาลโดยรวม
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของประชาชนในการเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อศึกษาแรงจูงในด้ านคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
3. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้ านคุณสมบัติของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลกับการเข้ ามีส่วนร่ วม
ทางการเมืองของประชาชน เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
สมมติฐำนกำรวิจัย

สมมติ ฐำนที่ 1 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองที่มี ลั กษณะส่ วนบุ คคลที่
แตกต่าง ได้ แก่เพศอายุ อาชีพปั จจุ บัน รายรับสุทธิต่อเดือน ระดับการศึกษา
และความสัมพันธ์กบั ผู้สมัครมีความคิดเห็นต่อการเข้ ามีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี และสมาชิ ก สภาเทศบาล
เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุแ์ ตกต่างกัน
สมมติฐำนที่ 2 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่
แตกต่ าง ได้ แก่เพศอายุ อาชีพปั จจุบัน รายรับสุทธิต่อเดือน ระดับการศึกษา
และความสัมพันธ์กับผู้สมัครมีความคิดเห็นต่ อ แรงจู งใจด้ านคุณสมบัติ ของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมือง
จังหวัดกาฬสินธุแ์ ตกต่างกัน
สมมติ ฐำนที่ 3 การเข้ า มีส่วนร่ ว มทางการเมื องของประชาชนในการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลกับ แรงจูงในด้ านคุณสมบัติ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิก สภาเทศบาล เทศบาล
เมือง จังหวัดกาฬสินธุม์ ีความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่สอดคล้ องกัน
แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
แนวคิด ทฤษฎีกำรกระจำยอำนำจ (Decentralization)
(เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. 2555 หน้ า 148)ได้ ให้ เหตุผลที่ต้องกระจาย
อานาจไปสู่ท้องถิ่นก็เพราะทางการเมืองมองว่ า การกระจายอานาจอาจเป็ น
องค์ประกอบของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy)
ท าให้ ป ระชาชนมี โ อกาสสื่อ ความเห็น ของตนเองต่ อ นั ก การเมื อ งที่ต้ อง
รับผิดชอบต่อประชาชน นอกจากการมีส่วนร่วมจะก่อให้ เกิดผลทางปฏิบัติใน
รูปของนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ และส่งผลกระทบต่อการกินดีอยู่ดี
แล้ ว การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังรวมถึงเป้ าหมายในตัวเอง เพราะช่ วยให้
ประชาชนเกิดความรู้สกึ ที่มีอิสระ ส่งเสริมความชอบธรรมของรัฐ และลดแรง
กดดันในการแยกดินแดน นอกจากการเมืองแล้ วยังมีเหตุผลด้ านเศรษฐกิจอีก
เนื่องจากการจัดสรรสินค้ าสาธารณะต้ องทาตามความต้ องการของประชาชนที่
มีมากมายหลายกลุ่มและขัดแย้ งกัน ตามหลักประโยชน์นิยม (unitarianism)
รัฐบาลต้ องรวบรวมผลประโยชน์ของกลุ่ มคนต่ างๆ เข้ าด้ วยกัน แต่ บางครั้ง
การจัดสรรสินค้ าสาธารณะก็บิดเบือนหรือกีดกันคนบางกลุ่มเพื่อให้ คนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งได้ รับผลประโยชน์เป็ นพิเศษ
แนวคิด ทฤษฎีกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง(Political Participation)
Erwin (อ้ างถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545, หน้ า 6) ได้ ให้ ความหมาย
เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมไว้ ว่า คือ กระบวนการให้ บุคคลเข้ ามามีส่วนเกี่ยวข้ อง
ในการดาเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ ปัญหาด้ วยตนเอง เน้ นการมี
ส่วนร่วมเกี่ยวข้ องอย่างแข็งขันของบุคคล แก้ ไขปั ญหาร่วมกับการใช้ วิทยาการ
ที่เหมาะสมและสนั บสนุ น ติด ตามการปฏิบัติ งานขององค์ การและบุค คลที่
เกี่ยวข้ อง
การมีส่วนร่ วม (Participation) คือ การเห็นพ้ องต้ องการ ในเรื่องความ
ต้ องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้ องต้ องกัน จะต้ องมี
มากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรกของการที่
มีคนมารวมกันได้ ควร จะต้ องมี การตระหนักว่าปฏิบัติการทั้งหมด ที่ทาโดย
กลุ่มหรือในนามกลุ่มนั้น กระทาผ่านองค์การ (Organization) ดังนั้นองค์การ
จะต้ องเป็ นเสมือนตัวนาให้ บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ (ยุพาพร รูปงาม
,2545, หน้ า 5)
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กล่ า วโดยสรุ ป แล้ ว การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง ก็คื อ กิ จ กรรมของ
ประชาชนที่มุ่งเข้ าไปมีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาลในระดับ
ต่ า งๆ ซึ่งรูปแบบการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในทางการเมื อ งในแต่ ละสังคมย่ อ ม
แตกต่างกันไปด้ วย
แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมกำรตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
แนวคิดเกีย่ วกับกำรเลือกตั้งในระบอบประชำธิปไตย
ทินพันธุ์ นาคะตะ (2546, หน้ า 1) ได้ กล่าวถึงที่มาของประชาธิปไตยว่ า
เป็ นการเมืองในอุดมคติอย่ างหนึ่งที่สงั คมต่ างๆ ส่วนมากพยายามจะยึดถือ
เป็ นหลักสาหรับการปกครองประเทศ และสาหรับการสร้ างความชอบธรรม
ให้ แก่ รัฐบาลของตนเอง ทั้งนี้ เพราะถือว่าประชาธิปไตยเป็ นระบอบการเมือง
ที่ดีท่สี ดุ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะก่อให้ เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมขึ้นมา และเชื่อว่า
การปกครองโดยคนหลายๆ คน จะทาให้ การตัดสินใจได้ ดีกว่ าคนเพียงไม่ ก่ ี
คน หรือคนเพียงคนเดียว
Encyclopedia Britannica (อ้ างถึงใน อมร รักษาสัตย์ , 2543, หน้ า 12)
อธิบายว่า ประชาธิปไตย เป็ นรูปแบบการปกครองประเทศรูปแบบหนึ่ง ตั้งอยู่
บนฐานหลักการว่าประชาชนเป็ นผู้ปกครองตนเอง และในสมัยใหม่ต้ังอยู่บน
ฐานที่จะมีสถาบันต่าง ๆ ที่มี ผู้แทนที่ได้ รับเลือกมาอย่างเสรีและมีฝ่ายบริหาร
ที่รับผิดชอบต่ อประชาชน นอกจากนี้ยังหมายถึง วิถีชีวิตซึ่งตั้งอยู่บนฐานคติ
พื้นฐานแห่งความเสมอภาคของปั จเจกชนทุกคนและแห่งสิทธิเสมอภาคของ
ประชาชนในด้ านชีวิต เสรีภาพ
วิทยา บุณยะเวชชีวิน (2542) ได้ ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตาบลบางปู
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นในเขตเทศบาลตาบลบางปู อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้ านการไปใช้ สทิ ธิเลือกตั้งมากที่สดุ
รองลงมาคือการชักชวนให้ ผ้ ูอ่ ืนไปใช้ สทิ ธิเลือกตั้ง และน้ อยที่สดุ คือการร่ วม
ชุมนุมหรือเดินขบวนขับ ไล่ สมาชิ กเทศบาลหรือ เจ้ าหน้ า ที่เ ทศบาล สาหรั บ
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่ วมทางการเมืองต่ อการปกครองส่วน
ท้ องถิ่นในเขตเทศบาลตาบลบางปู คือการผ่ านสังคมประกิตทางการเมือ ง
การผ่า นการบ่ มเพาะทางการเมือง การมีอุดมการณ์ประชาธิป ไตยและการ
เข้ าถึงข่ าวสารทางการเมือง มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติไม่เกินระดับ .05
สุรพล กระแสรัตน์ (2544). ได้ ทาการศึกษาเรื่องการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตาบลปะลุรู อาเภอสุ
ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส / People ผลการศึกษาพบว่ า ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลปะลุรู มีส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งโดยการไปและไม่ ไ ปใช้ สิท ธิ
เลือกตั้ง ร้ อยละ 49.30 และ 50.70 ตามลาดับ ผลการพิสจู น์สมมุติฐาน
พบว่ า ตั ว แปรด้ า นการศึก ษา รายได้ อาชี พ ความรู้ใ นด้ า นการเมื อ งการ
ปกครองท้ องถิ่น การเป็ นเครือญาติและเคยอยู่ในสถาบันหรือสานักเดียวกัน
ไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้งั ไว้ ส่วนตัวแปรด้ านอายุและการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้งั ไว้ สาเหตุของการไม่ ไปใช้ สทิ ธิเลือกตั้งเป็ นเพราะ
ติดภารกิจการงาน มีจานวนร้ อยละ 32.95 รองลงมาคือ นักการเมืองไม่ทา
ตามสัญญาที่ให้ ไว้ กบั ประชาชน และประชาชนเบื่อหน่ ายการเลือกตั้ง คิดเป็ น
ร้ อยละ 12.90 และ 11.18 ตามลาดับ ส่วนสาเหตุท่ไี ปใช้ สทิ ธิเลือกตั้งเป็ น
เพราะไปเลือกผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ มีจานวนมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อย

ละ 38.92 รองลงมาคือไปเลือกกลุ่มของตนเข้ าเป็ นผู้บริหาร คิดเป็ นร้ อยละ
31.65 ไปเลือกผู้สมั ครที่เ ป็ นเครื อญาติและเคยอยู่ ในสถาบันหรือ สานัก
เดียวกัน มีเพียงจานวนน้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 14.55 และ 6.33 ตามลาดับ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการให้ ป ระชาชนมีส่วนร่ ว มในการเลือกตั้งมากขึ้ น คือ
จะต้ องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ประชาชน ผู้สมัครและกลุ่มการเมืองโดยปรับปรุง
ระบบ วิธกี ารเลือกตั้ง ข้ อมูลด้ านทะเบียนราษฎร ทาความเข้ าใจ กระตุ้นเตือน
ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ และเห็นความสาคัญโดยใช้ ส่อื ทุกประเภท
นอกจากนี้ควรมีหน่ วยงานกลางมาทาหน้ าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
โดยตรง รวมทั้งประชาชนเองต้ องให้ ความสนใจ เป็ นหูเป็ นตา ตรวจสอบใน
รูปแบบประชาคมท้ องถิ่น อีกทั้งผู้ สมัครับเลือกตั้งต้ องมีความสุจริต ไม่ ซ้ ือ
เสียงเพื่อเป็ นแบบอย่างแก่เยาวชน ให้ ประชาชนในท้ องถิ่นรู้สกึ รัก หวงแหน
ตระหนักถึงความเป็ นเจ้ าของเทศบาล และมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผ้ ู วิ จั ย
สร้ างขึ้นอันมีลักษณะคาถามปลายปิ ดชนิดตรวจสอบรายการ (Check List)
แบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวทางของ LikertScale ได้ แก่
(1) ไม่ เคยหรื อน้ อยที่สุด (2) นานๆ ครั้งหรือน้ อย (3) บางครั้งหรือปาน
กลาง (4) เกือบทุกครั้งหรือมาก และ (5) ทุกครั้งหรือมากที่สดุ และคาถาม
ปลายเปิ ดเพื่ อให้ ผ้ ูตอบได้ แสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
เข้ ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ลักษณะของเครื่องมือหรือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ย วกับ ปั จ จัย ลั กษณะส่ว นบุคคลเป็ นคาถาม
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ของกลุ่มตัวอย่ างได้ แก่ (1) เพศ(2)
อายุ ( 3) อาชี พ ปั จจุ บั น ( 4) รายได้ ต่ อ เดื อ น ( 5) ระดั บ การศึ ก ษา
(6) ความสัมพันธ์กบั ผู้สมัคร
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ย วกับ การเข้ า มี ส่ว นร่ ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล
เมือง จังหวัดกาฬสินธุใ์ นด้ านต่างๆ ได้ แก่ (1) ด้ านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
การเมื อ งการปกครอง ( 2) ด้ านความเข้ าใจทางการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย (3) ด้ านการปฏิสมั พันธ์กับกิจกรรมทางการเมืองท้ องถิ่นและ
ระดับชาติ (4) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและ (5)
ด้ านจิตสาธารณะหรือความสานึกต่อประโยชน์สาธารณะ
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจด้ านคุณสมบัติของผู้สมัครรับ
เลือ กตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิ ก สภาเทศบาล เทศบาลเมื อ ง จั งหวั ด
กาฬสินธุไ์ ด้ แก่ (1) สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม เกียรติยศ ชื่อเสียง (2) การ
ช่วยเหลือทางสังคม อุทศิ ตนต่อส่วนรวม (3) นโยบายการบริหารการพัฒนา
ชุมชนท้ องถิ่น(4) ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงาน และ (5)
การสัญญาว่าจะให้ หรือเคยให้ ส่งิ ของ/กานัล
สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาค้ นคว้ าตามวิธีการดาเนินการศึกษาดังกล่ าวมาในข้ างต้ น
สามารถนาเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ า รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงสรุ ปผลการมี ส่ว นร่ ว มทางการเมื องของประชาชนในการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลอาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

1. กำรมี ส่ ว นร่ ว มทำงกำรเมื อ งของประชำชนในกำรเลื อ กตั้ง
นำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำล เทศบำลเมือง จังหวัดกำฬสินธุ ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาล เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียงลาดับจากค่ าเฉลี่ยสูงไปหาน้ อย
ดังนี้(1) ด้ านจิตสาธารณะหรือความสานึกต่ อประโยชน์สาธารณะ(2) ด้ า น
การปฏิสมั พันธ์กบั กิจกรรมทางการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ (3) ด้ านการมี
ส่ว นร่ ว มทางการเมือ งในระบอบประชาธิป ไตย (4) ด้ า นความเข้ า ใจทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย(5) ด้ านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
การปกครอง
ตำรำงที่ 2 แสดงสรุปร้ อยละและค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีต่อแรงจู งใจด้ าน
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สภาเทศบาลและคณะผู้ บริ ห ารเทศบาล
เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุโ์ ดยรวม

2. แรงจู ง ใจด้ำ นคุ ณ สมบัติ ข องผู ้ส มัค รรับ เลื อ กตั้ง สมำชิ ก สภำ
เทศบำลและคณะผูบ้ ริหำรเทศบำล เทศบำลเมือง จังหวัดกำฬสินธุ ์
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลพบว่ า แรงจู ง ใจด้ า นคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค รรั บ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารเทศบาล เทศบาลเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์สามารถพิ จ ารณาความคิด เห็นของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เรีย งลาดั บ จาก
ค่ า เฉลี่ ย สูงไปหาน้ อ ย ดั งนี้ ( 1) ด้ า นนโยบายการบริหารการพั ฒ นาชุ ม ชน
ท้องถิ่น(2) ด้ านการสัญญาว่าจะให้ หรือเคยให้ ส่งิ ของ/กานัล (3) ด้ านความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงาน(4) ด้ านสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม
เกียรติยศ ชื่อเสียง(5) ด้ านการช่วยเหลือทางสังคม อุทศิ ตนต่อส่วนรวม
3. กำรวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงจู งใจด้ำนคุณสมบัติของ
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลกับกำรมีส่วน
ร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน เทศบำลเมือง จังหวัดกำฬสินธุ ์
ผลการวิ เคราะห์หาความสัม พั นธ์ระหว่ า งแรงจู งในด้ านคุ ณสมบัติ ข อง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลกับการเข้ ามีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ด้ าน
การปฏิสมั พันธ์กบั กิจกรรมทางการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติมีความสัมพันธ์
สูงสุด โดยค่ าความสัมพันธ์อยู่ท่ ี 0.901 รองลงมาคือ ด้ านความเข้ าใจทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยค่ าความสัมพันธ์อยู่ท่ ี 0.885 ด้ านการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองโดยค่ าความสัมพันธ์อยู่ท่ ี 0.869
ด้ านจิตสาธารณะหรือความสานึกต่อประโยชน์สาธารณะ โดยค่าความสัมพันธ์
อยู่ท่ ี 0.852 และด้ านการมีส่วนร่ วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
โดยค่าความสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.834 ตามลาดับ (ตารางที่ 3) ดังนั้น จึงสรุปได้ ว่า
การเข้ ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลกับ แรงจู งในด้ านคุณสมบัติ ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่สอดคล้ องกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ รี ะดับ
0.01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัย
อภิปรำยผล
ผลการศึก ษาพบว่ า การมี ส่ว นร่ ว มทางการเมื องของประชาชนในการ
เลือ กตั้ งนายกเทศมนตรี และสมาชิ ก สภาเทศบาล เทศบาลเมื อ ง จั งหวั ด
กาฬสินธุ์ ด้ า นจิ ต สาธารณะหรือ ความสานึก ต่ อ ประโยชน์ส าธารณะสูงสุด
(ค่าเฉลี่ย 2.75) รองลงมา คือด้ านการปฏิสมั พันธ์กับกิจกรรมทางการเมือง
ท้ องถิ่นและระดับชาติ (ค่าเฉลี่ย2.73) จากผลการศึกษาดังกล่าวสะท้ อนให้
เห็นว่า การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิก สภาเทศบาล เทศบาลเมือง
จังหวัด กาฬสินธุ์ ประชาชนส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสาคั ญ กับ ประโยชน์ ท่ ีจ ะเกิด
ขึ้นกับชุมชน ท้ องถิ่น มากกว่านึกถึงตัวบุคคล โดยประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ โดยผ่านตัวแทน คือการใช้ สทิ ธิเลือกตั้งตัวแทนของพวกเขา
ในการเข้ าไปตัดสินใจเชิงนโยบาย
เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้ านคุณสมบัติของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลกับการเข้ ามี ส่วนร่ ว ม
ทางการเมืองของประชาชน เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าตัวแปรต้ น
และตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน นั่นหมายความว่า แรงจูง
ในด้ า นคุณสมบั ติข องผู้สมั ครรับ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิ กสภา
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เทศบาล มีความสัม พันธ์กันอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติท่ ีระดับ 0.01 โดย
เรีย งลาดับ ความสัมพั นธ์ม ากสุด ไปต่ า สุด พบว่ า นโยบายการบริหารการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นมีค่าความสัมพันธ์สงู สุดที่ R = 0.904 รองลงมาคือ การ
ช่วยเหลือทางสังคม อุทศิ ตนต่อส่วนรวมมีค่าความสัมพันธ์ R = 0.885 ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ สังคม เกียรติยศ ชื่อเสียง มีค่าความสัมพันธ์ R = 0.869 การ
สัญญาว่าจะให้ หรือเคยให้ ส่งิ ของ/กานัล มีค่าความสัมพันธ์ R = 0.852 และ
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงาน มีค่าความสัมพั นธ์ R =
0.834 ตามลาดับ จากผลการศึก ษาดั งกล่ า วชี้ ให้ เ ห็นว่ า แรงจู งใจด้ า น
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลกับ
การเข้ ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
มีความสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียว ประชาชนส่วนใหญ่ ในชุมชนมี บทบาท
ในการหาเสีย ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หั ว คะแนนมี บ ทบาทอย่ า งมากในการ
รณรงค์ ห าเสี ย งเลื อ กตั้ ง ฉะนั้ น จึ ง เป็ นภาระจ ายอมหรื อ เป็ นหน้ า ที่ ข อง
หัวคะแนนที่จะต้ องจัดหารถไว้ รับ-ส่งคนเพื่อไปใช้ สทิ ธิเลือกตั้งโดยการจัดรถ
สาหรับ รับ ส่งประชาชนไปลงคะแนนเสีย งในการเลือกตั้งแต่ ในปั จ จุ บั นนี้ผ้ ู
ศึกษาเห็นว่าการชักจูงให้ ประชาชนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้ วยวิธีน้ ีเป็ นไป
ได้ ยากเนื่ อ งจากการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ฉบับที่3) พ.ศ. 2535 ซึ่งห้ ามมิให้ พรรคการเมือง
หรือผู้กระทาการใดๆที่แสดงเจตนาในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเป็ นอาทิ
ข้อเสนอแนะ
1. ภาครัฐ และภาคเอกชนควรส่ง เสริ ม และสนั บ สนุ นกิจ กรรมทาง
การเมือ งการปกครองทุก รูป แบบ ให้ มี ก ารแสดงออกจนเป็ นกิจ วั ต ร มิ ใ ช้
รณรงค์เฉพาะที่มีการเลือกตั้ง เพราะการแสดงออกทางพฤติกรรมจะเป็ นการ
กล่อมเกลาพฤติกรรมให้ เกิดสานึกสาธารณะมากยิ่งขึ้น
2. เปิ ดกว้ างต่อสาธารณะในด้ านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการ
ปกครองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยมุ่งเน้ นให้ ประชาชนเข้ ามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายเพื่อให้ เกิดปฏิสมั พันธ์กจิ กรรมทาง
การเมืองท้องถิ่นและระดับชาติร่วมกัน
3. กาหนดแนวนโยบายและ/หรือแนวทางในการสร้ างความเข้ าใจ การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้ วยการสร้ างจิตสาธารณะหรือ
ความสานึก ต่ อ ประโยชน์สาธารณะให้ กับ ประชาชนทุกกลุ่ม ทุก เพศ ทุ กวั ย
โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา
4. ดาเนินกิจกรรมทางการเมืองของภาครัฐและเอกชน จะต้ องเป็ นไป
ด้ ว ยความจริ ง ใจ ไม่ มี ผ ลประโยชน์ แ อบแฝง มุ่ ง น าหลั ก ธรรมาภิบ าลมา

ประยุกต์ใช้ กับกิจกรรมทางการเมืองการปกครองให้ เหมาะสมกับบริบทของ
สังคม การเมืองไทยปัจจุบัน
5. สถาบันต่าง ๆ ทางสังคม ควรจัดให้ มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกันเป็ น
ระยะเพื่อความสมานฉันท์ รู้จักอภัย โดยผ่ านกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
การพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของสังคมไทย อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ตำรำงที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระหว่างแรงจู งในด้ านคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลกับการเข้ ามีส่วนร่ วม
ทางการเมืองของประชาชน เทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ตัวแปร
X1
X1:สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม เกียรติยศ
ชื่อเสียง
X2: การช่วยเหลือทางสังคม อุทศิ ตนต่อ
ส่วนรวม
X3:นโยบายการบริหารการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
X4:ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ผลงาน

1

X2

X3

X4

X5

y1

y2

y3

y4

y5

Y

.682**

.667**

.574**

.674**

.183**

.313**

.365**

.513**

.448**

.412**

1

.610**

.622**

.611**

.136*

.235**

.303**

.400**

.320**

.316**

1

.598**

.666**

.271**

.354**

.386**

.487**

.464**

.447**

1

.665**

.075

.196**

.250**

.349**

.287**

.262**

1

.196**

.302**

.360**

.455**

.416**

.393**

1

.768**

.732**

.605**

.650**

.869**

1

.738**

.659**

.665**

.885**

1

.715**

.728**

.904**

1

.681**

.834**

1

.852**

X5:การสัญญาว่าจะให้ หรือเคยให้ ส่งิ ของ/กานัล
y1:ด้ านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการ
ปกครอง
y2:ด้ านความเข้ าใจทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
y3:ด้ านการปฏิสมั พันธ์กับกิจกรรมทางการ
เมืองท้องถิ่นและระดับชาติ
y4:ด้ านการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
y5:ด้ านจิตสาธารณะหรือความสานึกต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
Y : พฤติกรรมการตัดสินใจไปใช้ สทิ ธิเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
*Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed); Listwise N= 350
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