บทที่ 1
บทนา
รัฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2550 หมวด 14 การปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น มาตรา 281 ถึงมาตรา 290 ได้บัญญัติความเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและที่มา
ของการปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้โดยสรุปว่า รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้ นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ในการจัดทา
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย
การบริหาร มีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่น เป็น การใช้วิธีออกเสีย ง
ลงคะแนนโดยตรงและลับสมาชิกสภาท้องถิ่นมีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละสี่ปี คุณสมบัติของผู้
มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550: 2550)
การประกาศพระราชกฤษฎี ก าให้ ใ ช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พุทธศักราช 2545 บังคับใช้สาหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่น ซึ่ ง คณะกรรมการการเลื อกตั้ งเป็น ผู้จั ดการ ควบคุ ม ดู แลการเลือ กตั้ง ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท เช่น คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การกระทาความผิดเกี่ยวกับ
กฎหมายเลือกตั้ง เป็นต้น อันมีผลใช้ บังคับสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระตั้งแต่
วันที่ 4 มีนาคม 2546 เป็นต้นมา
การปกครองท้ อ งถิ่ น ถื อ เป็ น รากฐานการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
ปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชน นอกจากเป็นองค์การทางการเมืองแล้ว ยังเป็นสถาบันให้
การศึ ก ษาการอบรม การฝึ ก ฝนแนวทางแห่ ง การเมื อ งแก่ ป ระชาชนในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ให้ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนได้ใช้ดุจพินิจในการเลือกสรรบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมมาทาหน้าที่แทนตน (การปกครองท้องถิ่นไทย หลักการและ
มิติใหม่ในอนาคต : 2552)
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“เทศบาล” ถือว่าเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มี
ความเจริญและใช้ในการบริหารบ้านเมืองเป็นหลัก แม้แต่นานาประเทศต่างก็ประสบความสาเร็จในการ
ใช้ “เทศบาล” เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการปกครองประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว สาหรับ
ประเทศไทยเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนเมืองที่ใช้มาตั้งแต่
พ.ศ. 2476โดยได้มีการตราพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.
2476 และกาหนดให้เทศบาลเป็นองค์กรบริหารรูปแบบหนึ่งของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
โดยมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกว่า
ด้วยการจัดระเบียบบริหารการปกครองตนเองของเทศบาล
พ.ศ. 2478 ได้มีการจัดตั้งเทศบาลเป็นครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พ.ศ. 2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิม 35 แห่ง ขึ้นเป็นเทศบาล และได้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวอยู่เป็นระยะ ๆ เช่น ในปี พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2483
พ.ศ. 2496 ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ขึ้นแทนกฎหมายเก่า
ทั้งหมด และได้มีการใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
ระยะ ๆ จนถึงปัจจุบันเป็นฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล
แห่งหนึ่ง จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มีเขตการปกครองที่มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะ
และเคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่ามีแม่น้าไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก และ
แม่ น้าลพบุ รี มี พื้ นที่ ป ระมาณ 14.84 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 5,000 ไร่ พื้ นที่ เ กาะเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา ประมาณ 7 ตารางกิโลเมตร จานวนครัวเรือน 19,647 ครัวเรือน จานวนประชากร
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรจานวน 53,289 คน ประชากรแฝงประมาณ 150,000 คน เขตการ
ปกครองในความรับผิดชอบ 10 ตาบลประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตาบลประตูชัย
ตาบลหอรัตนไชย
ตาบลท่าวาสุกรี
ตาบลหัวรอ
ตาบลกะมัง (หมู่ที่ 10 , 11 , 12)
ตาบลบ้านเกาะ (หมู่ที่ 1 , 4 , 5)
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7.
8.
9.
10.

ตาบลคลองสระบัว (หมู่ที่ 1)
ตาบลหันตรา (หมู่ที่ 7)
ตาบลคลองสวนพลู (หมู่ที่ 4 , 5 ,6)
ตาบลเกาะเรียน (หมู่ที่ 7)

1.1 ปัญหาและความสาคัญของปัญหา
การเมืองท้องถิ่นในประเทศไทย มีแบบแผนวัฒนธรรมทางการเมืองแตกต่างกัน
ในปัจจุบันพอจาแนกได้เป็น 3 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 คือ วัฒนธรรมการเมืองแบบปรึกษาหารือ ซึ่ง
พัฒนามาจากความโดดเด่นของการมีองค์การที่เข้มแข็ง รูปแบบที่ 2 วัฒนธรรมการเมืองแบบแข่งขัน –
ทาลายล้าง ซึ่งพัฒนามาจากการแย่งชิง การยึดครองฐานเสียง และผลประโยชน์ทางการเมืองระหว่างกลุ่ม
การเมืองในระดับชาติและท้องถิ่น และรูปแบบที่ 3 วัฒนธรรมการเมืองแบบรวมศูนย์ผูกขาดอานาจ
ทางการเมืองซึ่งพัฒนามาจากการรวมศูนย์อานาจและการจัดระบบความสัมพันธ์ทางการเมืองการ
ปกครองในแนวดิ่งในอดีต (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน : 2534)
การเลือกตั้งเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชน ชาวไทยทุกคน ที่มีอายุครบ 18 ปี
บริบู รณ์เพื่ อไปทาหน้าที่ คัดเลือกตัวแทนของตนเข้าไปออกกฎหมายและเข้าไปบริหารประเทศ
ดังนั้น ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และทาให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม สาหรับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546มาตรา 35 บัญญัติ
ให้ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 33 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 34 มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เว้นแต่... ซึ่งข้อมูลการรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จานวน 4
เขตเลือกตั้ง ปรากฏว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปรียบเที ยบการ
เลือกตั้ง 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2547 ปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2555ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วน
ร่วมในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งลดลงตามลาดับ พิจารณาจากตารางข้อมูล
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาอาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัน/ เดือน/ ปี และข้อมูลในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เขต
เลือกตั้ง
ที่

(1) มีนาคม2547
ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

(2) 20เมษายน2551
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
ผู้มาใช้สิทธิเ์ ลือกตั้ง

(3) 26สิงหาคม2555
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

(1) - (2)

(2) - (3)

(1) - (3)

(คน)

จานวน

ร้อยละ

(คน)

จานวน

ร้อยละ

(คน)

จานวน

ร้อยละ

1

10,474

5,411

51.66

9,955

4,856

48.78

9,847

3,228

32.78

2.88

16.00

18.88

2

10,836

5,932

54.74

10,335

5,160

49.93

9,197

4,386

47.69

4.82

2.24

7.05

3

6,145

3,556

57.87

6,565

2,987

45.50

8,654

3,322

38.39

12.37

7.11

19.48

4

10,073

5,464

54.24

10,057

5,342

53.12

8,842

3,513

39.73

1.13

13.39

14.51

37,528

20,363

54.26

36,912

18,345

49.70

36,540

14,449

39.54

4.56

10.16

14.72

ข้อมูลการรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล2555

จากตารางที่ 1 ข้ อมูล ดัง กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้ง สมาชิก สภาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา สาหรับเขตเลือกตั้งที่ 1ดังนี้
1. เมื่อปี พ.ศ.2547เลือกตั้งวันที่ 7 มีนาคม 2547จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
10,474 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 5,411 คน คิดเป็นร้อยละ 51.66
2. เมื่อปี พ.ศ.2551เลือกตั้งวันที่ 20 เมษายน2551 จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
9,955 คน มาใช้สิทธิเลือก 4,856 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48.78
3. เมื่อปี พ.ศ.2555เลือกตั้งวันที่26สิงหาคม 2555จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 9,847
คน มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 3,228คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ32.78
เห็นได้ว่าจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาในแต่
ละครั้งลดลงอย่างต่อเนื่องจากจานวนร้อยละ51.66 เมื่อปี2547 มาเป็นร้อยละ 48.78 เมื่อปี2551และ
ลดลงมาเป็นร้อยละ 32.37 เมื่อปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการกระทบทางสังคมของแมกเว
เบอร์ (อ้างถึงใน บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ : 2542) จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัย อันมี ผลต่อการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา สาหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยใดหรือองค์ประกอบใดอันมีผลที่จะ
เป็ นแรงขั บ เคลื่อนให้ป ระชาชนในในท้องถิ่นเทศบาลนครพระนครศรีอยุ ธ ยาเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นถึงความสาคัญของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
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ของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่ง จักได้นาผลการศึกษาวิจัยเสนอเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในอนาคตและตลอดจน
เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าของผู้วิจัยรายอื่นต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อเสนอแนะในการส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ศึ ก ษาเฉพาะประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาอาเภอพระนครอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขตเลือกตั้งที่1จานวน 9,847 คน
(ข้อมูลการรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 2555)
1.4 นิยามศัพท์
ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
เทศบาล หมายถึง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งหมายถึงความแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นแม้จะมีอุปสรรคใดๆก็ตามเช่นมีการไปตรวจสอบรายชื่อของตนเองก่อนการ
เลือกตั้งเป็นต้น
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อท าให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และเป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

