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The research aiured to study the level of political pafticrpation in the local govemment of

the people in Nakhon Ratchasima province, and to examine factors political par-ticipation in the

local govemment of the people in Nakhon Ratchasinra province, The study rvas quantitative

research and was conducted fi'orr a santple group of people living in Nakhon Ratchasirna Province

by using accidental selection of400 peoplc. This research utilized a questionnaire as a tool fordata

collection. The statistics used to analvzc the data rl'ere frcquency. percentage. nleirn. deviation, and

Multiple Conespondence Analysis (MCA).

The results shorved thatthe ovelall level of political parlicipation in the local govet'r'rmetrt

organization of the people in Nakhon Ratchasima province \\,as at a low level. Majority of the

people exercised theil right to vote, followed by contact with goventmettt agencies in local

govemment organizations. In the analysis of factors influencing political participation in local

govemment organizations of people in Nakhon Ratchasima province, it rvas found thai

derrrographic factors such as age, income, and dorriicile, statistically influenced political

padicipation in local go\,ctnntent olganizations of people in Nakhon Ratchasinra province at the

.05 lcrel olsignificurrcc ([ ].()1.1. \iu. .00{))

Key、vOrd:POlitical PallicipatiOn)し 。cal Govcnllllcllt,People
A by

ADMIN
Textbox

ADMIN
Typewriter
(ข)



(ค) 
 

กติติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุไดด้ว้ยดีไดรั้บการประสิทธ์ิประสาทวิชา ความรัก ความ
เมตตา จากคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิในบณัฑิตวิทยาสาขารัฐศาสตร์ และคณาจารยค์ณะรัฐศาสตร์ทุก
ท่าน ตลอดจนกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  โดยคาดหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าสารนิพนธ์เร่ืองการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา เป็นผลงาน
วิชาการเร่ืองหน่ึงท่ีมีคุณค่า ประโยชน์ทางวิชาการ หรือน าไปสู่ประโยชนต่อสาธารณะในสังคมได้
ในอนาคตต่อไป 

 

 
 

 
   นางสาวสิริมา วชัระสุขโพธ์ิ 

                กรกฎาคม 2564 



(ง) 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย           (ก) 
ABSTRACT            (ข) 
กิตติกรรมประกาศ           (ค) 
สารบญั             (ง) 
สารบญัตาราง            (ฉ) 
สารบญัรูปภาพ            (ช) 
บทท่ี 1  บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา       1 
 1.2 วตัถุประสงคก์ารวิจยั          2 
 1.3 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ          2 
 1.4 ขอบเขตการวิจยั          3 
 1.5 กรอบแนวคิดการวิจยั          3 
 1.6 นิยามศพัท ์           4 
บทท่ี 2 แนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน      6 
 2.2 แนวคิดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดันครราชสีมา     14 
 2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง          28 
บทท่ี 3  วิธีการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง        30 
 3.2 เคร่ืองมือการศึกษา         30 
 3.3 การพฒันาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูล      31 
 3.4 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั         31 
 
 
 
 
 



(จ) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
บทท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล       32     
 4.2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      ของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา       35   
 4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

      ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา   39     
 4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน        41   
  
บทท่ี 5  สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการศึกษา          42 
5.2 อภิปรายผลการวิจยั          46 
5.3 ขอ้เสนอแนะ           47 

บรรณานุกรม            49 
ภาคผนวก            50 

- ภาคผนวก ก แบบสอบถาม         51 
- ภาคผนวก ข ค่าความเช่ือมัน่         56 

ประวติัผูว้ิจยั            60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฉ) 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                      หน้า 
4.1 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ ของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม 

ทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมา 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล        32 

4.2 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมา 
โดยภาพรวม          35 

4.3 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมา  
จ าแนกตามรายดา้น         36 

4.4 การวิเคราะห์ห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา   39 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ช) 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี                      หน้า 
1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั         3 



บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นประเด็นท่ีมีความส าคัญทั้ งในทางวิชาการและใน                        
ทางปฏิบัติ เพราะถือเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการสร้างความเป็นประชาธิปไตย (Democracy) 
เน่ืองจากภายใตก้ารแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ลว้นบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงปฏิสัมพนัธ์ทั้งในแง่
ระดบัและลกัษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อรัฐ   
 การวางรากฐานของประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง จึงต้องอิงอาศัยวฒันธรรมทางการเมือง 
(political culture) ซ่ึงเป็นความโนม้เอียงทางการเมืองของประชาชนท่ีมีพร้อมจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัรัฐ
หรือโครงสร้างต่างๆ ท่ีมีสถาบนัทางการเมืองมากมายในระบบการเมือง ซ่ึงองค์กรและหน่วยงาน
ของระบบการเมืองต่างมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัประชาชนในฐานะพลเมืองแต่ละคนนบัตั้งแต่เกิดจน
เสียชีวิต เน่ืองจากสถานภาพความเป็นพลเมืองนั้นต้องได้รับการรับรองจากรัฐผ่านองค์กรหรือ
หน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะการท าหน้าท่ีของเทศบาล ซ่ึงถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
บทบาทดงักล่าวอยา่งมาก 
 นอกจากน้ีกระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยทัว่ไป ยอ่มเปิดโอกาสให้มีการ
แสดงออกทางการเมืองหลากหลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นประชาธิปไตยทางตรง เช่น การลงประชามติ 
การเดินขบวนสนับสนุนหรือคดัคา้น การร่วมอภิปรายและหาขอ้ยุติในประเด็นสาธารณะ เป็นตน้ 
หรือประชาธิปไตยทางอ้อมผ่านการท าหน้าท่ีของตวัแทนทางการเมืองจากกระบวนการเลือกตั้ง                  
ซ่ึงรูปแบบการแสดงออกทางการเมืองเหล่าน้ีต่างถือเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเขา้ไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนไดต้ลอดเวลา  
 ดว้ยเหตุน้ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงย่อมถือเป็นแบบฝึกหัดท่ีส าคญัทางการเมืองใน
การสร้างการเรียนรู้ทางการเมืองของประชาชน เพราะกระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ดงัท่ีกล่าวมานั้นสามารถแสดงออกผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ 
ไดโ้ดยตลอด  
 ดังนั้ นการวิจัยเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ
ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา” จึงมุ่งเนน้การศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองและปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดั
นครราชสีมา  



2 
 

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
 1.2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ
ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา 
 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครอง                        
ส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา 
 
1.3 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1.3.1 ทราบถึงระดับและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา 
 1.3.2 ทราบถึงแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครอง                       
ส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนใน
จงัหวดันครราชสีมา” มีขอบเขตและขอ้จ ากดัในการวิจยัดงัน้ี 
 1.4.1 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 1.4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เป็นประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดันครราชสีมา โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stages Random Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบง่าย  (Simple Random Sampling) จบัฉลากโดยเลือกได้อ าเภอเมืองนครราชสีมาและอ าเภอ         
ปากช่อง จากนั้นใช้วิธีการสุ่มดว้ยการเลือกแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อให้ได้จ านวน
กลุ่มตวัอยา่งตามโควตาท่ีก าหนดไวจ้ านวน 400 คน 
 1.4.3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 
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1.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนใน
จงัหวดันครราชสีมา” มีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาและกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัน้ี 
  ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ประกออบดว้ย ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได ้ภูมิล าเนา การติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง ตวัแปร
ตาม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประชาชนในจงัหวดั
นครราชสีมา ประกอบดว้ย การติดต่อกบัส่วนราชการในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การใชสิ้ทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง การใช้สิทธิเสนอร่างกฎหมาย และการสนับสนุนหรือคัดค้านกฎหมายหรือ
นโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ ลกัษณะการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการ 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. อาชีพ  

4.ระดบัการศึกษา 

5. รายได ้ 

6. ภูมิล าเนา  

7. การติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง 

 

กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของประชำชนในจังหวัดนครรำชสีมำ  

 

1.การติดต่อกับส่วนราชการในองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  

2.การใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้ง  

3.การใชสิ้ทธิเสนอร่างกฎหมาย  

4.การสนบัสนุนหรือคดัคา้นกฎหมายหรือนโยบาย

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

5.ลกัษณะการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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สมมติฐานการวิจยั 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ภูมิล าเนา การ
ติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาชีพ อาชีพ รายได้ ภูมิล าเนา และการติดตามข้อมูล
ข่าวสารทางการเมือง 
 เพศ หมายถึง ชาย และหญิง 
 อาชีพ หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทัเอกชน เกษตรกร 
ธุรกิจส่วนตวั รับจา้ง นกัเรียนหรือนกัศึกษา และอ่ืนๆ 
 รายได ้หมายถึง รายไดส่้วนบุคคล ไดแ้ก่ น้อยกว่า 15,000 บาท 15,001-30,000 บาท และ 
30,001 บาทขึ้นไป 
 ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ ไม่ไดศึ้กษา  ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น . 
มธัยมศึกษาตอนปลาย   ปวช. ปวส.หรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ภูมิล าเนา หมายถึง การพกัอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง หมายถึง ความถ่ีการติดตามข้อมูลข่าวสารทาง
การเมือง ไดแ้ก่ นอ้ยกวา่ 3 วนัต่อสัปดาห์ 4-5 วนัต่อสัปดาห์ และ 6-7 วนัต่อสัปดาห์ 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประชาชนในจังหวดั
นครราชสีมา หมายถึง การติดต่อกบัส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง การใช้สิทธิเสนอร่างกฎหมาย และการสนับสนุนหรือคดัคา้นกฎหมายหรือนโยบาย
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 การติดต่อกับส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง การเข้าใช้บริการ
สาธารณะทั้งในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือสังกดักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ  
 การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง หมายถึง การใช้สิทธิตดัสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกหรือ
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 การใชสิ้ทธิเสนอร่างกฎหมาย หมายถึง การใชสิ้ทธิในการเสนอกฎหมายทอ้งถ่ินแก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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 การสนบัสนุนหรือคดัคา้นกฎหมายหรือนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง 
การใชสิ้ทธิในการสนบัสนุนหรือคดัคา้นกฎหมายหรือนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ลกัษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง ความรู้สึกสนใจต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น การไปใช้สิทธิออกเสียงประชาคม การนัดชุมนุม
เรียกร้องผลประโยชน์สาธารณะ การเดินขบวนเรียกร้องเชิงนโยบาย 
 
 
 

 
 
 

 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

การวิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนใน
จงัหวดันครราชสีมา” มีการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
 2.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดันครราชสีมา 
 2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง (political participation) นั้ น นักวิชาการตะวันตกต่างให้
ความหมายใน ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกัน สามารถแยกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ (ยุทธพร อิสรชัย. 
2562) 
 กลุ่มแรก มองการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่าเป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทางการเมือง
ทั้งตามรูปแบบและนอกรูปแบบ เช่น การอภิปรายทางการเมือง การร่วมชุมนุมเพื่อรับฟัง เหตุการณ์
ทางการเมืองการร่วมรณรงคห์าเสียง การใชก้ าลงัรุนแรงทางการเมืองการโนม้นา้วให้เห็นชอบหรือ
กดดันรัฐบาล การประท้วง และการใช้ก าลังรุนแรง ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับพรรคการเมือง                          
กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ โดยไม่สนใจว่าจะถูกบงัคบัหรือโดยสมคัรใจ ส าเร็จหรือลม้เหลว 
นกัวิชาการกลุ่มน้ี เช่น Geffrey K.Robert Samuel P. Huntington และ George I. Deminguez  
 
 กลุ่มท่ีสอง มองว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างรัฐกับ
ประชาชนตามวิถีประชาธิปไตยซ่ึงไม่ไดมี้ความหมายเฉพาะกิจกรรมในเชิงสถาบนัการเมืองเท่านั้น 
อาจเป็นการแสดงออกหรือกิจกรรมอย่างอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบักระบวนการทางการเมืองก็
ได ้แต่เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของฝ่ายการเมือง นักวิชาการในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่  Milbrath 
and Goel, Rosenstone และ Hansen  
 
 Myron Wiener (1971: 161-163) รวบรวมความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไวใ้น
หลายลกัษณะต่าง ๆ ใน 10 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. การเขา้ร่วมทางการเมือง คือ การกระท าในรูปแบบการสนับสนุนหรือเป็นการกระท า
เพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาล (support and demand)  
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 2. การเขา้ร่วมทางการเมือง คือ พยายามเพื่อก่อให้เกิดสัมฤทธิผลการในการใช้อิทธิพล 
(influence) ต่อการปฏิบติังานของรัฐบาลหรือการเลือกสรรผูน้ ารัฐบาล 
 3. การเขา้ร่วมทางการเมือง คือ การกระท าท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของพลเมือง (legitimate) 
 4. การเขา้ร่วมทางการเมือง คือ การกระท าท่ีมีตวัแทนทางการเมือง (representation)  
 5. การเขา้ร่วมทางการเมือง คือ สภาพท่ีบุคคลไม่ตอ้งการท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง 
(alienation) เพราะเห็นว่า การเขา้มามีส่วนร่วมนั้นไม่ไดก่้อให้เกิดประโยชน์กบัตวัเอง ซ่ึงแตกต่าง
จากการเฉยเมยทางการเมือง (apathy) เป็นการขาดความสนใจต่อการเมืองทั้งส้ิน 
 6. ผูท่ี้เขา้ร่วมทางการเมืองจะหมายถึงผูก้ระตือรือร้น (active) หรือผูท่ี้มีความต่ืนตวัทาง
การเมืองเป็นพิเศษ (activists) เช่นผูท่ี้สมคัรเขา้รับการเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การ
ร่วมประชุมทางการเมือง และการให้ความสนใจต่อปัญหาสาธารณะ นอกจากนั้นยงัรวมถึงการเขา้
ร่วมทางการเมืองในระดบัตน้ ๆ ไดแ้ก่ การไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง (ซ่ึงถือเป็นการกระท าท่ีมีแรงจูงใจ
น้อยมาก) หรือการไม่ไดไ้ปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง แต่มีการพูดคุยกบัเพื่อนบา้นในเร่ืองเก่ียวกบัการเมือง 
การแสดงความคิดเห็นและการแสดงประชามติทางการเมือง รวมทั้งการให้ความสนใจติดตาม
ข่าวสารทางการเมืองจากส่ือมวลชน 
 7. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าท่ี มีต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา (persistence 
continuum) ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความเป็นสถาบนั (institutionalized) และมีการจดัตั้ง นอกจากนั้นยงั
รวมไปถึงการกระท าท่ีเป็นคร้ัง คราว ซ่ึงเกิดขึ้นมาอย่างทนัทีทนัใด และบีบคั้นความรุนแรง เช่น 
การจลาจล การยกพวกตีกนั การรวมกลุ่ม และการลอบฆ่านกัการเมือง 
 8. การเขา้ร่วมทางการเมือง คือ การกระท าท่ีเป็นความพยายามในการท่ีจะเขา้มามีอิทธิพล
เหนือการปฏิบติัการของราชการ (bureaucratic actions) และนโยบายสาธารณะ (public policy) 
 9. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าท่ีมีผลต่อการเมืองในระดับชาติ (national 
politics) และการเมืองในระดบัทอ้งถ่ิน 
 10. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าทางการเมือง (political action) แต่ใน
ขณะเดียวกนั แต่ละสังคมมีการกระท าทางการเมืองแตกต่างกนัออกไป ตามบริบทของสังคมนั้น ๆ 
เช่นว่า ในสังคมหน่ึงถือวา่การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นการกระท าท่ีเกิดจากความสมคัรใจไม่ว่า
จะประสบผลส าเร็จหรือไม่ก็ตาม หรืออาจเกิดขึ้นเพียงบางคร้ังคราวหรือต่อเน่ือง   
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 อคิน รพีพฒัน์ (2527: 320) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนสรุปไดว้่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การให้ประชาชนเป็นผูค้ิดคน้ปัญหา เป็นผูท่ี้ท าทุกอย่างซ่ึง
ไม่ใช่การก าหนดจากภายนอกแลว้ให้ประชาชนเขา้มาร่วมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หากแต่ทุกอย่าง
จะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีประชาชนคิดเอง ซ่ึงอาจแบ่งการมีส่วนร่วมออกได ้5 ขั้นตอน คือ 
 1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
 2) ร่วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและท่ีมาของปัญหา 
 3) ร่วมในการเลือกวิธิการและวางแผนในการแกปั้ญหา 
 4) ร่วมในการด าเนินตามแผน 
 5) ร่วมในการประเมินผลวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และปัจจยัท่ีมีส่วนท าให้เกิดผล
ส าเร็จ 
 ดังนั้ นจากท่ีกล่าวมาทั้ งหมดข้างต้น การมีส่วนร่วมทางการเมือง จึงหมายถึง การมี
ปฏิสัมพนัธ์ของประชาชนในกระบวนการทางการเมืองในมิติต่างๆ ตามวิถีประชาธิปไตย ซ่ึงอาจอยู่
ในรูปแบบทางตรงหรือทางออ้มก็ได ้
 
 การแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เม่ือกระบวนมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการแสดงออกทางการเมืองผ่านการมีโอกาสมี
ส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ แสดงทัศนะ เสนอปัญหาหรือประเด็นท่ีส าคัญท่ี
เก่ียวขอ้งร่วมคิด หาแนวทาง ร่วมกนัแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจนั้น สามารถแบ่ง
ระดบัของการมีส่วนร่วมของประชาชนออกไดเ้ป็น 5 ระดบั (ทวียศ ศรีเกต. 2564) ดงัน้ี 
 1. ระดบัการให้ขอ้มูล เป็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงเป็นการส่ือสารทางเดียว แต่เป็น
ระดบัท่ีส าคญัเพราะเป็นการเร่ิมตน้ท่ีส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงจะน 
าไปสู่กระบวนการอ่ืน ๆ ต่อไป 
 2. ระดบัการปรึกษาหารือ เป็นการรับฟังความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นบอกขอ้ปัญหา และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ กบัส่วนราชการ 
 3. ระดบัการเขา้มาเก่ียวขอ้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมหรือเก่ียวขอ้ง 
ในกระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ การมีส่วนร่วมในระดับน้ี อาจ
ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการท่ีมีตวัแทนภาคประชาชนเขา้มาร่วม 
 4. ระดบัการร่วมมือ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในบทบาทหรือฐานะ
หุน้ส่วนหรือภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ 
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 5. ระดบัการเสริมอ านาจประชาชน เป็นระดบัสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึง
เป็นระดบัของการมอบอ านาจการตดัสินใจใหป้ระชาชนเป็นผูก้  าหนด 
 
 จากขา้งตน้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนับเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการ
ผลักดันให้ระบอบประชาธิปไตยกลายระบอบการเมืองการปกครองท่ี เป็นของประชาชน                         
โดยประชาชนและเพื่อประชาชน อย่างแทจ้ริง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 
ซ่ึงประกาศใชต้ั้งแต่วนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการ
เมืองตามระบอบประชาธิปไตยโดยปรับปรุงโครงสร้างทางการเมือง เกิดการเปล่ียนแปลงทั้ ง
กระบวนการการเลือกตั้ง ท่ีมาและคุณสมบติัของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ สมาชิกวุฒิสภา
หลักเกณฑ์ในการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย และการถอดถอนผู ้ด า รงต าแหน่งทางการเมือง                           
และขา้ราชการระดบัสูงและเพิ่มหลกัการให้กบัการออกเสียงประชามติ โดยให้ผลของการออกเสียง
ประชามติเป็นการให้ค  าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีหรือให้มีผลเป็นข้อยุติได้ ซ่ึงแต่เดิมผลของ
ประชามติเป็นเพียงการให้ค  าปรึกษาเท่านั้ น จึงเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นทั้ ง
เป้าหมาย (ends) และกระบวนการทางการเมือง (means) กล่าวคือเป็นเป้าหมายส าคัญของการ
พฒันาระบบการเมืองประชาธิปไตย ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นดชันีช้ีวดัท่ีส าคญัประการ
หน่ึงในระบอบประชาธิปไตย 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับน้ีรับรองสิทธิของ
ประชาชนไวม้ากมาย มีสิทธิในหลายประเด็นท่ีได้รับการรับรองไวไ้ม่ต่างกับรัฐธรรมนูญฉบับ
ก่อนๆ กล่าวคือ สิทธิของประชาชนท่ีจะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการก าหนด
นโยบาย ออกกฎหมาย ท่ีจะมีผลกระทบต่อตัวเอง ซ่ึงรัฐธรรมนูญก าหนดช่องทางท่ีประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมไดโ้ดยการใชสิ้ทธิทางตรง ดงัน้ี 
 1. ตามมาตรา 43 บุคคลและชุมชนมีสิทธิเข้าช่ือกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงาน รัฐ ให้
ด าเนินการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเวน้ไม่ด าเนินการส่ิงท่ีจะก่อนผลเสีย 
และหน่วยงานรัฐตอ้งพิจารณาขอ้เสนอนั้นโดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาดว้ย 
 2. ตามมาตรา 133 ผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนสามารถเขา้ช่ือกันเพื่อ
เสนอกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหนา้ท่ีของรัฐต่อสภาผูแ้ทนราษฎรได ้
 3. ตามมาตรา 254 ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิเขา้ช่ือ
กนัเพื่อเสนอขอ้บญัญติัหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินได ้โดยรัฐธรรมนูญยงัไม่ไดก้  าหนด
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จ านวนรายช่ือท่ีตอ้งใชไ้ว ้ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ิน และจะตอ้งมีกฎหมายอ อกมาก าหนด
หลกัเกณฑต์่อไป 
 4. ตามมาตรา 256 ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 50,000 คนสามารถเขา้เช่ือ
กันเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นอกจากสิทธิโดยตรงท่ีประชาชนสามารถเข้าช่ือกันเพื่อท่ี จะ
เสนอกฎหมายและนโยบายแลว้ 
 นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญยงัก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ีต้องจดัให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจอีกหลายเร่ือง หลายประเด็น ดงัน้ี 
 1. ตามมาตรา 57 (1) รัฐตอ้งอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนัดีงาม จดัใหมี้พื้นท่ีสาธารณะส าหรับการท ากิจกรรม โดยตอ้ง
ส่งเสริมใหป้ระชาชน ชุมชน และองคก์รทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดว้ย 
 2. ตามมาตรา 57 (2) รัฐต้องอนุรักษ์ คุ ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวิตภาพ โดยตอ้งให้ประชาชน และชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม
ด าเนินการและไดรั้บประโยชน์ดว้ย 
 3. ตามมาตรา 63 รัฐตอ้งจดัให้มีมาตรการเพื่อปูองกันและขจดัการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รวมทั้งกลไกส่งเสริมให้ประชาชนรวมตวักันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ต่อต้าน หรือช้ี
เบาะแสการทุจริต 
 4. ตามมาตรา 65 ในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ ตอ้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการ
มีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน 
 5. ตามมาตรา 68 รัฐตอ้งอุปถมัภแ์ละคุม้ครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา
และเผยแพร่หลกัธรรม ตอ้งมีมาตรการปูองกนัการบ่อนท าลาย และตอ้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน
มีส่วนร่วมด าเนินการดงักล่าวดว้ย 
 6. ตามมาตรา 74 รัฐตอ้งจดัให้มีระบบแรงงานสัมพนัธ์ หรือ ระบบความสัมพนัธ์ระหว่าง
สหภาพลูกจา้งและนายจา้ง ท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 7. ตามมาตรา 78 รัฐตอ้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศดา้นต่างๆ การจัดท า
บริการสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งการตดัสินใจทาง
การเมือง และการอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อประชาชน 
 8. ตามมาตรา 178 รัฐตอ้งออกกฎหมายท่ีจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
และไดรั้บการเยยีวยาจากผลกระทบของการท าหนงัสือสัญญาระหวา่งประเทศ 
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 9. ตามมาตรา 252 ผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ จะมาจาการ
เลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน หรือวิธีอ่ืนก็ไดแ้ต่ตอ้งให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดว้ย 
 10. ตามมาตรา 253 ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้เปิดเผยขอ้มูล
และรายงานผลใหป้ระชาชนทราบ และมีกลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมดว้ย 
 11. ตามมาตรา 257(3) การปฏิรูปประเทศตอ้งท าเพื่อให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 12. ตามมาตรา 259 กฎหมายว่าดว้ยขั้นตอนและแผนการปฏิรูปประเทศ ตอ้งระบุถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 อีกทั้ง รัฐธรรมนูญยงัก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ีต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อีก
อยา่งนอ้ย 4 ประเด็นส าคญั ดงัน้ี 
 1. ตามมาตรา 58 การด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมสุขภาพอนามัย ฯลฯ รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้เสีย 
ประชาชน และชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งก่อน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการ 
 2. ตามมาตรา 65 ในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ ตอ้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการ
มีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน 
 3. ตามมาตรา 77 ก่อนการออกกฎหมายทุกฉบับ รัฐต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
ต่อประชาชน 
 4. ตามมาตรา 178 รัฐตอ้งออกกฎหมายท่ีจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
และได้รับการเยียวยาจากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก เห็นได้จาก
บทบญัญติัว่าดว้ยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน เพื่อให้สิทธิแก่ประชาชนใน
กระบวนการทางการเมืองต่างๆ หลกัการส าคญัของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมยึดหลกั
พื้นฐานท่ีว่าประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย ประชาชนสามารถใช้อ านาจได้เสมอแมว้่าได้
มอบอ านาจให้กับผูแ้ทนของประชาชนไปใช้ในฐานะท่ีเป็น ตัวแทน แล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็
สามารถเฝ้าดู ตรวจสอบควบคุมและแทรกแซงการท าหนา้ท่ีของตวัแทนของประชาชนได ้
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 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เม่ือพิจารณาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ส านกัวิชาการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2558) ไดอ้ธิบายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนกบัการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นรากฐานส าคัญของหลักการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยเช่นเดียวกับการปกครองในระดับท้องถ่ินท่ีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนก็มีความส าคญัอย่างมากเช่นกนั เพราะเป็นสถาบนัท่ีฝึกหัดให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม
ทางการเมืองท าให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของทอ้งถ่ินอนัเป็นท่ีอยู่ของตนเอง เกิดความหวง
แหนและความรับผิดชอบต่อชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นผลให้ประชาชนมีความรู้สึกท่ีดีต่อการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินของไทย จะมีความเก่ียวพนักบั
การเมืองการปกครองในระดบัชาติเป็นอยา่งมากเพราะกิจกรรมทางการเมืองการปกครองระดบัชาติ
ส่วนใหญ่พฒันามาจากระดบัทอ้งถ่ิน 
 ทั้งน้ีการต่ืนตวัท่ีจะให้ประชาชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองนั้นเร่ิมมีบญัญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก็มิได้บัญญัติไว้
ชดัเจนนกัถึงบทบาทของประชาชนในการเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศดงัจะเห็นตวัอยา่ง
ไดใ้นหมวดท่ี 5 เร่ืองแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐนั้น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2540 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ไวเ้ป็นเพียงแนวทางปฏิบัติด้านต่าง ๆ ให้รัฐเท่านั้ น มิได้บัญญัติไว้
ชดัเจน ดงันั้น ในรัฐธรรมนูญฉบบัต่อมา และฉบบัปัจจุบนั คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 จึงไดพ้ยายามท่ีจะให้ประชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมทางการเมืองในดา้นต่าง ๆ มากขึ้น อาทิ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทอ้งถ่ิน ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมรวบทั้งการจดัท าบริการสาธารณะส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ทั้งในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตาม
สาขาอาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเขม้แขง็ในทางการเมือง และ
จัดให้มีกฎหมายจัดตั้ งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรม
สาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในลกัษณะ
เครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นท่ี 
ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนท่ีเก่ียวกับการพฒันาการเมืองและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม เป็นตน้ (อนุรักษ ์นิยมเวช. 2554. 6-7) 
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 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติันั้น ยงัมีขอ้จ ากดัหลายประการท่ีท าให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไม่
สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างเต็มท่ี เพราะมีอุปสรรค
หลายประการท่ีถือเป็นขอ้จ ากดัสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้โดยอุปสรรคส าคญัในการ
แสดงออกของสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็คือ ขอ้จ ากดัทาง
กฎหมายในรูปแบบของเง่ือนไขท่ีวางไวใ้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู ้บ ริหารท้องถ่ิน  เช่น 
พระราชบญัญติัว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ซ่ึงหลกัการส าคญัของพระราชบญัญติัฉบบัน้ีก าหนดให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถเขา้ช่ือ
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินต่อผูว้่าราชการจงัหวดั หากเห็นว่าสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป โดยให้ถือเกณฑ์จ านวนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้ งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อจ านวนผูมี้สิทธิเข้าช่ือในกรณีผูม้าใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจ านวนผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมด การเขา้ช่ือถอดถอนเป็นอนั
ตกไป แต่หากมีผูม้าใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงและมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผู ้
ท่ีมาลงคะแนนเสียงทั้ งหมด การถอดถอนจึงมีผล เง่ือนไขในทางกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคของ
พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ จ านวนประชาชนของผูมี้สิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเสียงเพื่อถอด
ถอนท่ีก าหนดไวค้่อนข้างสูง ด้วยเหตุน้ีในทางปฏิบัตินั้ นจึงมีความเป็นไปได้น้อยมากส าหรับ
ประชาชนภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่จะสามารถรวบรวมผูท่ี้จะมาเขา้ช่ือให้ได้
ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดเช่นเดียวกบัพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในการเขา้ช่ือเสนอขอ้บัญญัติท้องถ่ินท่ีค่อนขา้งสูง
เช่นกนั คือ จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง นอกจากน้ี ขอ้จ ากดัทางกฎหมายอีกประการ 
คือ การให้ประชาชนร่างขอ้บญัญติัประกอบค าร้องมาทั้งฉบบัเพื่อเสนอต่อประธานสภาทอ้งถ่ิน ซ่ึง
ในความเป็นจริงแล้วประชาชนทั่วไปในท้องถ่ินไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะร่าง
ขอ้บญัญติัขึ้นมาทั้งฉบบัไดก้ารท่ีพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวไม่ไดก้  าหนดให้มีหน่วยงานของรัฐ
ช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าร่างข้อบัญญัตินั้ นเป็นการผลักภาระให้ประชาชนมากเกินไป
ประการสุดทา้ยคือ การออกเสียงประชามติโดยบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกเสียงประชามติใน
ระดบัทอ้งถ่ินอยูใ่นพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546 ซ่ึงบญัญติัถึงสิทธิของประชาชน
ในการออกเสียงประชามติอย่างชัดเจนแต่ในความเป็นจริงนั้น การออกเสียงประชามติในระดับ
ทอ้งถ่ินมีน้อยมาก หรือในบางทอ้งถ่ินไม่เคยมีการท าประชามติเลย เน่ืองจากอุปสรรคส าคญั คือ 
ประชาชนในทอ้งถ่ินยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในกฎหมาย ท าให้ไม่สามารถใช้สิทธิท่ีกฎหมาย
รองรับไวไ้ด ้(อนุรักษ ์นิยมเวช. 2554. 13-14) 
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 ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาทั้งหมดยอ่มเห็นวา่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จึงหมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์ของประชาชนในกระบวนการทางการเมืองในมิติต่างๆ ตาม
วิถีประชาธิปไตย ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบทางตรงหรือทางออ้มก็ไดใ้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 ทั้งน้ีในการวิจยัน้ี ก าหนดใหแ้ก่รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
 ประการแรก การติดต่อกบัส่วนราชการในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงหมายถึงการเขา้
ใชบ้ริการสาธารณะทั้งในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือสังกดักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ  
 ประการท่ีสอง การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง โดยเป็นการใช้สิทธิตดัสินใจในการเลือกตั้ง
สมาชิกหรือผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ประการท่ีสาม การใช้สิทธิเสนอร่างกฎหมาย โดยเป็นการใช้สิทธิในการเสนอกฎหมาย
ทอ้งถ่ินแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ประการท่ีส่ี การสนับสนุนหรือคัดคา้นกฎหมายหรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยเป็นการใช้สิทธิในการสนับสนุนหรือคัดค้านกฎหมายหรือนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
2.2 แนวคิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา 
 เม่ือพิจารณารายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครราชสีมา (วิกิพี เดีย 
สารานุกรมเสรี. 2564) พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมา แบ่งเป็น 2 ระดบั 
ได้แก่ ระดับบน และระดบัล่าง ซ่ึงระดบับนประกอบดว้ย องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง คือ 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ส่วนระดับล่างประกอบดว้ย เทศบาล 90 แห่ง แบ่งเป็น
เทศบาลนคร 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 4 แห่ง, เทศบาลต าบล 85 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 
243 แห่ง รายช่ือต่อไปน้ีจะเป็นรายช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัล่างในจงัหวดันครราชสีมา 
 
ตาราง2.1 แสดงรายช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดันครราชสีมา 
 

ช่ือ อ าเภอ ประเภท 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 
(คน) 

นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลนคร 37.5 128,217 

โคกกรวด เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบล 3 7,268 
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ช่ือ อ าเภอ ประเภท 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 
(คน) 

โคกสูง เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบล 30.56 10,736 

จอหอ เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบล 9.5 16,662 

ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบล 16.63 9,802 

โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบล 55.23 29,019 

หนองไข่น ้า เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบล 43.44 6,158 

หนองไผล่อ้ม เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบล 17.89 17,307 

หวัทะเล เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบล 15.59 27,565 

เมืองใหม่โคกกรวด เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบล 64.17 14,607 

บา้นใหม่ เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบล 19.55 19,175 

สุรนารี เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบล 49.9 19,585 

พุดซา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบล 39.36 10,093 

บา้นโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบล 44.36 9,994 

ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบล 60.18 8,263 

ตลาด เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบล 22.19 8,661 

หนองบวัศาลา เมืองนครราชสีมา องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

จอหอ เมืองนครราชสีมา องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองจะบก เมืองนครราชสีมา องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บา้นเกาะ เมืองนครราชสีมา องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

มะเริง เมืองนครราชสีมา องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สีมุม เมืองนครราชสีมา องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

พะเนา เมืองนครราชสีมา องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

พลกรัง เมืองนครราชสีมา องคก์ารบริหารส่วนต าบล     
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ช่ือ อ าเภอ ประเภท 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 
(คน) 

ไทรโยง-ไชยวาล ครบุรี เทศบาลต าบล 5.78 3,501 

จระเขหิ้น ครบุรี เทศบาลต าบล   6,196 

แชะ ครบุรี เทศบาลต าบล 2.5 6,005 

ครบุรีใต ้ ครบุรี เทศบาลต าบล 91.6 7,778 

อรพิมพ ์ ครบุรี เทศบาลต าบล 47.2 5,912 

แชะ ครบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

เฉลียง ครบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ครบุรี ครบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โคกกระชาย ครบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

จระเขหิ้น ครบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

มาบตะโกเอน ครบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บา้นใหม่ ครบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ล าเพียก ครบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ตะแบกบาน ครบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สระวา่นพระยา ครบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

เสิงสาง เสิงสาง เทศบาลต าบล 13 7,733 

โนนสมบูรณ์ เสิงสาง เทศบาลต าบล   5,974 

เสิงสาง เสิงสาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สระตะเคียน เสิงสาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนสมบูรณ์ เสิงสาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

กุดโบสถ ์ เสิงสาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สุขไพบูลย ์ เสิงสาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บา้นราษฎร์ เสิงสาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

เมืองคง คง เทศบาลต าบล 1.16 2,313 

เทพาลยั คง เทศบาลต าบล 5.2 2,855 
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ช่ือ อ าเภอ ประเภท 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 
(คน) 

เมืองคง คง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

คูขาด คง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

เทพาลยั คง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ตาจัน่ คง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บา้นปรางค ์ คง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองมะนาว คง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองบวั คง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนเตง็ คง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ดอนใหญ่ คง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ขามสมบูรณ์ คง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม เทศบาลต าบล 3.25 3,700 

บา้นเหล่ือม บา้นเหล่ือม องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

วงัโพธ์ิ บา้นเหล่ือม องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โคกกระเบ้ือง บา้นเหล่ือม องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ช่อระกา บา้นเหล่ือม องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

จกัราช จกัราช เทศบาลต าบล 4 4,174 

จกัราช จกัราช องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ทองหลาง จกัราช องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สีสุก จกัราช องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองขาม จกัราช องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองพลวง จกัราช องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ศรีละกอ จกัราช องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

คลองเมือง จกัราช องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หินโคน จกัราช องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โชคชยั โชคชยั เทศบาลต าบล 4 12,562 
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ช่ือ อ าเภอ ประเภท 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 
(คน) 

ด่านเกวียน โชคชยั เทศบาลต าบล 10.17 9,518 

ท่าเยีย่ม โชคชยั เทศบาลต าบล 80 10,075 

กระโทก โชคชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

พลบัพลา โชคชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ท่าอ่าง โชคชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ทุ่งอรุณ โชคชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ท่าลาดขาว โชคชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ท่าจะหลุง โชคชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โชคชยั โชคชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ละลมใหม่พฒันา โชคชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ด่านเกวียน โชคชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ด่านขนุทด ด่านขนุทด เทศบาลต าบล 4.39 6,514 

หนองกราด ด่านขนุทด เทศบาลต าบล 8.24 3,258 

หนองบวัตะเกียด ด่านขนุทด เทศบาลต าบล 70.73 8,721 

กุดพิมาน ด่านขนุทด องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ด่านขนุทด ด่านขนุทด องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ด่านนอก ด่านขนุทด องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ด่านใน ด่านขนุทด องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ตะเคียน ด่านขนุทด องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บา้นเก่า ด่านขนุทด องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บา้นแปรง ด่านขนุทด องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

พนัชนะ ด่านขนุทด องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สระจรเข ้ ด่านขนุทด องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองกราด ด่านขนุทด องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองบวัละคร ด่านขนุทด องคก์ารบริหารส่วนต าบล     
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ช่ือ อ าเภอ ประเภท 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 
(คน) 

หินดาด ด่านขนุทด องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หว้ยบง ด่านขนุทด องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนเมืองพฒันา ด่านขนุทด องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองไทร ด่านขนุทด องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนไทย โนนไทย เทศบาลต าบล 1.75 3,384 

โคกสวาย โนนไทย เทศบาลต าบล 9.66 5,479 

บลัลงัก ์ โนนไทย เทศบาลต าบล 85.346 7,979 

โนนไทย โนนไทย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ด่านจาก โนนไทย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ก าปัง โนนไทย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ส าโรง โนนไทย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

คา้งพลู โนนไทย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บา้นวงั โนนไทย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สายออ โนนไทย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ถนนโพธ์ิ โนนไทย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

มะค่า โนนไทย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนสูง โนนสูง เทศบาลต าบล 12.95 7,005 

ดอนหวาย โนนสูง เทศบาลต าบล 20.49 3,440 

ตลาดแค โนนสูง เทศบาลต าบล 6.89 3,608 

มะค่า โนนสูง เทศบาลต าบล 4.85 1,974 

ด่านคลา้ โนนสูง เทศบาลต าบล 29 8,567 

ใหม่ โนนสูง เทศบาลต าบล 66.46 12,772 

โตนด โนนสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บิง โนนสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ดอนชมพู โนนสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     
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ช่ือ อ าเภอ ประเภท 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 
(คน) 

ธารปราสาท โนนสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หลุมขา้ว โนนสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

มะค่า โนนสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

พลสงคราม โนนสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

จนัอดั โนนสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ขามเฒ่า โนนสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ล าคอหงษ ์ โนนสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

เมืองปราสาท โนนสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ล ามูล โนนสูง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง เทศบาลต าบล 3.11 5,480 

หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง เทศบาลต าบล 35.45 4,853 

โนนเมือง ขามสะแกแสง เทศบาลต าบล 35.45 4,006 

ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

เมืองนาท ขามสะแกแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ชีวึก ขามสะแกแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

พะงาด ขามสะแกแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

เมืองเกษตร ขามสะแกแสง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บวัใหญ่ บวัใหญ่ เทศบาลเมือง 10.63 12,578 

หนองบวัสะอาด บวัใหญ่ เทศบาลต าบล 46.4 6,833 

บวัใหญ่ บวัใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หว้ยยาง บวัใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

เสมาใหญ่ บวัใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ดอนตะหนิน บวัใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนทองหลาง บวัใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     
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ช่ือ อ าเภอ ประเภท 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 
(คน) 

กุดจอก บวัใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ด่านชา้ง บวัใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ขนุทอง บวัใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองแจง้ใหญ่ บวัใหญ่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ประทาย ประทาย เทศบาลต าบล 4.8 6,307 

ประทาย ประทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

กระทุ่มราย ประทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

วงัไมแ้ดง ประทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ตลาดไทร ประทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองพลวง ประทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองค่าย ประทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนัหว้ยทราย ประทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ดอนมนั ประทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

นางร า ประทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนเพด็ ประทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ทุ่งสวา่ง ประทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โคกกลาง ประทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

เมืองโดน ประทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

เมืองปัก ปักธงชยั เทศบาลเมือง 12.41 14,448 

ปักธงชยั ปักธงชยั เทศบาลต าบล 17.92 5,241 

ตะขบ ปักธงชยั เทศบาลต าบล   5,396 

นกออก ปักธงชยั เทศบาลต าบล 60 6,053 

บ่อปลาทอง ปักธงชยั เทศบาลต าบล 49 3,511 

ล านางแกว้ ปักธงชยั เทศบาลต าบล 84.6 4,572 

ตะคุ ปักธงชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     
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ช่ือ อ าเภอ ประเภท 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 
(คน) 

โคกไทย ปักธงชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ส าโรง ปักธงชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ตะขบ ปักธงชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ดอน ปักธงชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ตูม ปักธงชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

งิ้ว ปักธงชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สะแกราช ปักธงชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ภูหลวง ปักธงชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ธงชยัเหนือ ปักธงชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สุขเกษม ปักธงชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

เกษมทรัพย ์ ปักธงชยั องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

พิมาย พิมาย เทศบาลต าบล 2.16 8,843 

รังกาใหญ่ พิมาย เทศบาลต าบล 74.35 14,471 

ในเมือง พิมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สัมฤทธ์ิ พิมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โบสถ ์ พิมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

กระเบ้ืองใหญ่ พิมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ท่าหลวง พิมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ชีวาน พิมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

นิคมสร้างตนเอง พิมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

กระชอน พิมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ดงใหญ่ พิมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ธารละหลอด พิมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองระเวียง พิมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หว้ยแถลง หว้ยแถลง เทศบาลต าบล 2.13 3,572 
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ช่ือ อ าเภอ ประเภท 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 
(คน) 

หินดาด หว้ยแถลง เทศบาลต าบล   2,811 

กงรถ หว้ยแถลง เทศบาลต าบล   4,433 

หว้ยแถลง หว้ยแถลง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ทบัสวาย หว้ยแถลง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

เมืองพลบัพลา หว้ยแถลง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หลุ่งตะเคียน หว้ยแถลง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หินดาด หว้ยแถลง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

งิ้ว หว้ยแถลง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หลุ่งประดู่ หว้ยแถลง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ตะโก หว้ยแถลง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หว้ยแคน หว้ยแถลง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ชุมพวง ชุมพวง เทศบาลต าบล 9.11 9,477 

ชุมพวง ชุมพวง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ประสุข ชุมพวง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ท่าลาด ชุมพวง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สาหร่าย ชุมพวง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ตลาดไทร ชุมพวง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนรัง ชุมพวง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองหลกั ชุมพวง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนตูม ชุมพวง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนยอ ชุมพวง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สูงเนิน สูงเนิน เทศบาลต าบล 12.38 10,165 

กุดจิก สูงเนิน เทศบาลต าบล 5.92 2,604 

สูงเนิน สูงเนิน องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

เสมา สูงเนิน องคก์ารบริหารส่วนต าบล     
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ช่ือ อ าเภอ ประเภท 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 
(คน) 

โคราช สูงเนิน องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บุ่งขี้ เหลก็ สูงเนิน องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนค่า สูงเนิน องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โคง้ยาง สูงเนิน องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

มะเกลือเก่า สูงเนิน องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

มะเกลือใหม่ สูงเนิน องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

นากลาง สูงเนิน องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองตะไก ้ สูงเนิน องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

กุดจิก สูงเนิน องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ เทศบาลต าบล 5.18 4,137 

พนัดุง ขามทะเลสอ เทศบาลต าบล 30 5,157 

ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โป่งแดง ขามทะเลสอ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองสรวง ขามทะเลสอ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บึงออ้ ขามทะเลสอ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สีคิ้ว สีคิ้ว เทศบาลเมือง 11.63 18,259 

คลองไผ ่ สีคิ้ว เทศบาลต าบล 7.68 3,874 

ลาดบวัขาว สีคิ้ว เทศบาลต าบล 7.54 4,040 

หนองน ้าใส สีคิ้ว เทศบาลต าบล 101 12,348 

สีคิ้ว สีคิ้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บา้นหนั สีคิ้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

กฤษณา สีคิ้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ลาดบวัขาว สีคิ้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองหญา้ขาว สีคิ้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

กุดนอ้ย สีคิ้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบล     
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ช่ือ อ าเภอ ประเภท 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 
(คน) 

วงัโรงใหญ่ สีคิ้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

มิตรภาพ สีคิ้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

คลองไผ ่ สีคิ้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ดอนเมือง สีคิ้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองบวันอ้ย สีคิ้ว องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ปากช่อง ปากช่อง เทศบาลเมือง 15.25 40,185 

กลางดง ปากช่อง เทศบาลต าบล 14.11 5,273 

สีมามงคล ปากช่อง เทศบาลต าบล 185 8,256 

หมูสี ปากช่อง เทศบาลต าบล 378 12,402 

วงัไทร ปากช่อง เทศบาลต าบล 134.34 11,358 

ปากช่อง ปากช่อง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

จนัทึก ปากช่อง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

วงักะทะ ปากช่อง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองสาหร่าย ปากช่อง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ขนงพระ ปากช่อง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โป่งตาลอง ปากช่อง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

คลองม่วง ปากช่อง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองน ้าแดง ปากช่อง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

พญาเยน็ ปากช่อง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองหัวแรต หนองบุญมาก เทศบาลต าบล 93.99 8,265 

แหลมทอง หนองบุญมาก เทศบาลต าบล 69.22 5,667 

หนองบุนนาก หนองบุญมาก องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สารภี หนองบุญมาก องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ไทยเจริญ หนองบุญมาก องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองตะไก ้ หนองบุญมาก องคก์ารบริหารส่วนต าบล     
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ช่ือ อ าเภอ ประเภท 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 
(คน) 

ลุงเขวา้ หนองบุญมาก องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองไมไ้ผ่ หนองบุญมาก องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บา้นใหม่ หนองบุญมาก องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บึงส าโรง แกง้สนามนาง เทศบาลต าบล 43 5,484 

แกง้สนามนาง แกง้สนามนาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนส าราญ แกง้สนามนาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บึงพะไล แกง้สนามนาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สีสุก แกง้สนามนาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนแดง โนนแดง เทศบาลต าบล 6 5,016 

วงัหิน โนนแดง เทศบาลต าบล 47 4,500 

โนนแดง โนนแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนตาเถร โนนแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ส าพะเนียง โนนแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ดอนยาวใหญ่ โนนแดง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ศาลเจา้พ่อ วงัน ้าเขียว เทศบาลต าบล 2.37 1,940 

วงัน ้าเขียว วงัน ้าเขียว องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

วงัหมี วงัน ้าเขียว องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ระเริง วงัน ้าเขียว องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

อุดมทรัพย ์ วงัน ้าเขียว องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ไทยสามคัค ี วงัน ้าเขียว องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ส านกัตะคร้อ เทพารักษ ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองแวง เทพารักษ ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บึงปรือ เทพารักษ ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

วงัยายทอง เทพารักษ ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

เมืองยาง เมืองยาง เทศบาลต าบล 68.54 8,363 
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ช่ือ อ าเภอ ประเภท 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 
(คน) 

กระเบ้ืองนอก เมืองยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ละหานปลาคา้ว เมืองยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนอุดม เมืองยาง องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

พระทองค า พระทองค า เทศบาลต าบล 7.5 4,454 

สระพระ พระทองค า เทศบาลต าบล 48.8 5,551 

มาบกราด พระทองค า องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

พงัเทียม พระทองค า องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ทพัร้ัง พระทองค า องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองหอย พระทองค า องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองบวัวง ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบล   4,598 

ขยุ ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบล 52 3,918 

ช่องแมว ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบล   12,171 

บา้นยาง ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบล   7,064 

ไพล ล าทะเมนชยั เทศบาลต าบล   4,781 

หนองบวัลาย บวัลาย เทศบาลต าบล   2,567 

เมืองพะไล บวัลาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนจาน บวัลาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

บวัลาย บวัลาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองหวา้ บวัลาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สีดา สีดา เทศบาลต าบล   3,808 

สีดา สีดา องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โพนทอง สีดา องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

โนนประดู่ สีดา องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

สามเมือง สีดา องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองตาดใหญ่ สีดา องคก์ารบริหารส่วนต าบล     
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ช่ือ อ าเภอ ประเภท 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 
ประชากร 
(คน) 

ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบล 8 5,028 

ชา้งทอง เฉลิมพระเกียรติ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ องคก์ารบริหารส่วนต าบล     
ท่ีมา: ขอ้มูลจาก วิกิพีเดีย (2564) 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 มาสสิริ พงษศิ์ริ(2559 บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
พื้นท่ีเทศบาลนครนนทบุรี  พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัและสถานภาพทางการสมรสแตกต่างกนัการมี
ส่วนร่วมทาง การเมืองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงหมายความว่า ทั้งสองประเด็น                      
ไม่ส่งผลถึงการมีส่วนร่วมทาง  การเมืองของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครนนทบุรี ซ่ึงเป็นไป
ในแนวทางท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้ ในขณะท่ีมีปัจจยั 4 ประการคือ ระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกัน อายุท่ีแตกต่างกัน อาชีพท่ีแตกต่างกันและรายได้ท่ีได้รับทั้งหมดต่อเดือนท่ีมีความ
แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน ซ่ึงหมายความว่า ประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ี                        
มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครนนทบุรีซ่ึงสอดคลอ้ง
หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้
 

สิงห์ค  า มณีจนัสุข.(2561 บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาประชาธิปไตยกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน พบว่า ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพื่อให้ได้
รับทราบถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีมีส่วนส าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาระบอบ
ประชาธิปไตย รวมทั้งสิทธิและภาระหนา้ท่ีของประชาชนในการเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
ช่องทางและกระบวนการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดไว้ ซ่ึงหาก
ประชาชนมีความเขา้ใจในกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง พร้อมทั้งต่ืนตวัเขา้มามีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้นก็จะส่งผลต่อการพฒันาระบอบประชาธิปไตยของไทยให้กา้วหน้าและยัง่ยืน 
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บทความวิชาการน้ีมุ่งศึกษา ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 
 ภูริวจัน์ ปุณยวุฒิปรีดา.(2563 บทคัดย่อ).การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน: 
แนวคิด หลกัการและการส่งเสริม ไดศึ้กษาแนวคิด หลกัการและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนท่ีถือว่า เป็นการกระจายอ านาจให้ประชาชนในการปกครองหรือการบริหาร 
รวมถึงการตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาในชุมชนเพื่อจัดสรรทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูล การแสดงความ
คิดเห็น การให้ค  าแนะน าปรึกษา การร่วมวางแผนและการร่วมด าเนินการ รวมถึงการควบคุม
โดยตรงจากประชาชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นกลไกส าคัญเสมือนหัวใจในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในหลายดา้น เช่น การสร้างคุณภาพในการตดัสินใจท่ีดีขึ้น 
การสร้างฉันทามติ การน าไปปฏิบติัท่ีง่ายขึ้น การหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าท่ีเลวร้าย การรักษาความ
น่าเช่ือถือและความชอบธรรม การพฒันาภาคประชาสังคมของสาธารณชน ส าหรับหลกัการมีส่วน
ร่วม เช่น กรณีท่ี 1 การกระท าเพื่อสนับสนุนหรือเรียกร้องกับผูน้ าของรัฐบาล กรณีท่ี 2 ความ
พยายามท่ีจะสร้างผลกระทบต่อการด าเนินการของรัฐบาลหรือการเลือกผูน้ ารัฐบาล กรณีท่ี 3 การ
กระท าของพลเมืองของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด ส่วนระดบัขั้นของการมีส่วนร่วมสามารถแยกได ้
ดังน้ี  1) ระดับการให้ข้อมูล 2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 3) ระดับการ
ปรึกษาหารือ 4) ระดับการวางแผนร่วมกัน 5) ระดับการร่วมปฏิบัติ 6) ระดับการควบคุมโดย
ประชาชน ส าหรับแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถด าเนินการผ่านทางดา้น
ต่าง ๆ เช่น ดา้นระบบการศึกษา ดา้นส่ือมวลชน ดา้นรัฐบาลโดยตรง 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 

งานวิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชน
ในจังหวดันครราชสีมา” โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยข้อมูลจากเอกสาร  (Documentary Research)                  
ในบทท่ี2 และการศึกษาวิจยัแบบส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีรายละเอียดการด าเนินการของ
ระเบียบวิธีวิจยัดงัน้ี 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไปท่ีมีอายุ 18 ปี 
ขึ้ น ไป ท่ี อ าศั ย อ ยู่ ใน จั งห วัด น ค รราช สี ม า  ด้ ว ย ก าร เลื อ ก กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งแบ บบั ง เอิญ                                 
(Accidental Sampling) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นเชิงปริมาณส้ิน 400 ตวัอยา่ง 
 
3.2  เคร่ืองมือกำรศึกษำ 

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคือ  แบบสอบถาม (Questionnaires) 
ก าหนดมาตราวดัแบบแบ่งช่วง (Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยวดัเป็นระดับความคิดเห็นตาม
คะแนน ก าหนดคะแนนไวใ้นแต่ละระดบั ดงัน้ี  (Likert, 1967) 
  ระดบัความคิดเห็น  คะแนนเชิงบวก  
  มากท่ีสุด     5 
  มาก      4 
  ปานกลาง     3 
  นอ้ย      2 
  นอ้ยท่ีสุด    1 

ทั้งน้ีเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี 
4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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3.3  กำรพฒันำเคร่ืองมือและกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา  มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการการพฒันาเคร่ืองมือและ
การเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี  1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

ขั้นตอนท่ี  2  ร่างแบบสอบถามให้ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูท้รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกตอ้งเน้ือหาตามกรอบแนวคิดวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 

ขั้นตอนท่ี  3  น าร่างแบบสอบถามปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของประธานท่ี
ปรึกษา  

ขั้นตอนท่ี  4  น าแบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือมัน่ (Cronbach's Alpha) กบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน 30 คน โดยมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .785 

ขั้นตอนท่ี 5  แบบสอบถามไปสัมภาษณ์ต่อกลุ่มตวัอยา่งและแจกแบบสอบถาม
กบักลุ่มตวัอยา่งเชิงปริมาณ 

ขั้นตอนท่ี  6  ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ขั้นตอนท่ี  7  อภิปรายผลและสรุปผลการวิเคราะห์ 
ขั้นตอนท่ี  8  น าเสนอผลการวิเคราะห์ต่อหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะ

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม  
 
3.4  สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 

     ผูว้ิจยัน าผลข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาประมวลผล โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยใช ้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน และ
การวิเคราะห์จ าแนกพหุ (MCA)  
 
 
  
 



บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 ผลการวิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชน
ในจังหวดันครราชสีมา”  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา และ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ ของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
(n=400) 

 ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 121 30.2 
หญิง 279 69.8 

อายุ   
อายไุม่เกิน 25 ปี 127 31.8 
26 - 40 ปี 160 40.0 
41 - 60 ปี 100 25.0 
61 ปีขึ้นไป 13 3.3 

อาชีพ   
รับจา้งทัว่ไป 106 26.5 
เกษตรกร 99 24.8 
พนกังานบริษทั  60 15.0 
ขา้ราชการ/บุคลากรของรัฐ  13 3.3 
แม่บา้น  85 21.3 
นกัศึกษา  21 5.3 
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 ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
อ่ืนๆ 16 4.0 

ระดับการศึกษา   
ไม่ไดศึ้กษา 23 5.8 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 20 5.0 
มธัยมศึกษาตอนปลาย  20 5.0 
ปวช. ปวส.หรือเทียบเท่า 63 15.8 
ปริญญาตรี 243 60.8 
สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 31 7.8 

รายได้   
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 201 50.2 
15,001 – 25,000  บาท 158 39.5 
25,001 บาท ขึ้นไป 41 10.3 

ภูมิล าเนา   
อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล 249 62.3 
อาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล    151 37.8 

การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง   
การติดตามชมช่องทีวีโทรทศัน์ 53 13.3 
อินเตอร์เนต็ ( Facebook,  Line,  YouTube) 221 55.3 
หนงัสือพิมพท์ุกฉบบั 28 7.0 
ดา้นบุคคล (การสนทนาพูดคุยการเมือง) 98 24.5 

 
จากตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวน ผลค่าร้อยละของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล พบวา่ 

ด้านเพศ พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.8 รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 121คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 

ด้านอายุ พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 - 40 ปี จ านวน 160 คน คิด
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เป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ อายุไม่เกิน 25 ปี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 41 - 60 ปี นวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และสุดทา้ยคือ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 

ด้านอาชีพ พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งทัว่ไป จ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.5 รองลงมาคือ เกษตรกร จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 แม่บา้น จ านวน 85 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.3 พนักงานบริษัท  จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0  นักศึกษา จ านวน 21 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 5.3 อ่ืนๆ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และสุดทา้ยคือขา้ราชการ/บุคลากรของรัฐ 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3  

ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมาคือ ปวช. ปวส.หรือเทียบเท่า จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.8 สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ไม่ไดศึ้กษา จ านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และสุดทา้ยคือ
มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 

ดา้นรายได้ พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 25,000  บาท 
จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาคือ ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.2 และสุดทา้ยคือ 25,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 

ดา้นภูมิล าเนา พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในเขตเทศบาล จ านวน 249 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.3 และสุดทา้ยอาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล   จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8  

ดา้นการติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่ติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองผา่นทางอินเตอร์เน็ต ( Facebook,  Line,  YouTube) จ านวน 221 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.3 รองลงมาคือ ด้านบุคคล (การสนทนาพูดคุยการเมือง) จ านวน 98คน คิดเป็นร้อยละ 
24.5 การติดตามชมช่องทีวีโทรทศัน์ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และสุดทา้ยหนังสือพิมพ์
ทุกฉบบั จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 
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4.2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมา 
 ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา โดยวดัเป็นระดบัความคิดเห็นตามคะแนน ก าหนด
คะแนนไวใ้นแต่ละระดบั ดงัน้ี  (Likert, 1967) ผูศึ้กษาวิจยัไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การแปลความหมาย 
ดงัน้ี 

4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม 
(n=400) 

การส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

x ̅ S.D. แปลผล 
การติดต่อกบัส่วนราชการในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2.00 .932 นอ้ย 
การใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้ง 3.46 1.146 มาก 
การใชสิ้ทธิเสนอร่างกฎหมาย 1.60 .806 นอ้ยท่ีสุด 
การสนบัสนุนหรือคดัคา้นกฎหมายหรือนโยบายขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.57 .924 นอ้ยท่ีสุด 

ลกัษณะการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 1.53 .914 นอ้ยท่ีสุด 
โดยภาพรวม 2.03 .637 น้อย 

 
จากตารางท่ี 2  แสดงผลค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชาชนท่ีมีความ

คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดันครราชสีมา                             
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (x̅=2.03, S.D.=.637) เม่ือพิจารณาตามรายดา้นเห็นวา่  
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ประชาชนส่วนใหญ่ไปใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้ง(x̅=3.46, S.D.=1.146) รองลงมาคือ การติดต่อกบั
ส่วนราชการในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(x̅=2.00, S.D.=.932) การใชสิ้ทธิเสนอร่างกฎหมาย
(x̅=1.60, S.D.=.806) การสนบัสนุนหรือคดัคา้นกฎหมายหรือนโยบายขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน(x̅=1.57 , S.D.=.924) และสุดทา้ย ลกัษณะการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง(x̅=1.53, 
S.D.=.914) 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามราย
ดา้น 

(n=400) 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

x̅ S.D. แปลผล 

การติดต่อกบัส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
การเข้าใช้บริการสาธารณะทั้ งในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือ
สังกดักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ  

2.13 1.120 นอ้ย 

การส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นวางแผนนโยบายของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.96 1.048 นอ้ย 

การมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการท างานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

1.82 1.120 นอ้ย 

การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการติดต่องานกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.09 1.115 นอ้ย 

รวม 2.00 .932 น้อย 

การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง    
การไปใช้สิทธิตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกหรือผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3.01 1.474 ปานกลาง 

การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเพราะเป็นสิทธิหนา้ท่ีพลเมือง 3.79 1.392 มาก 
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะนโยบายของผูส้มคัรมีประโยชน์
กบัทอ้งถ่ินพื้นท่ี 

3.61 1.508 มาก 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

x̅ S.D. แปลผล 
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะผูส้มคัรมีความรู้ความสามารถมี
ลกัษณะความเป็นผูน้ าท่ีดี  

3.44 1.535 มาก 

รวม 3.46 1.146 มาก 

การใช้สิทธิเสนอร่างกฎหมาย    
การไปใชสิ้ทธิในการเสนอกฎหมายทอ้งถ่ินแก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

1.60 1.106 นอ้ยท่ีสุด 

การไปร่วมประชุมลงประชาคม ประชาพิจารณ์กับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.40 .846 นอ้ยท่ีสุด 

การไปร่วมแสดงความคิดเห็นการร่างกฎหมายต่างๆ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

1.95 1.144 นอ้ย 

การไปร่วมลงช่ือส าเนาบตัรเพื่อเสนอร่างกฎหมายระดบัชาติ 1.43 .873 นอ้ยท่ีสุด 
รวม 1.60 .806 น้อยท่ีสุด 

การสนับสนุนหรือคัดค้านกฎหมายหรือนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

   

การแสดงความคิดเห็นวิจารณ์สนับสนุนคดัคา้นกฎหมายหรือ
นโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.68 1.158 นอ้ยท่ีสุด 

การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการชุมนุม เรียกร้องให้ผูมี้อ  านาจแกไ้ข
ปัญหาตามสิทธิท่ีกฎหมายไดรั้บรองไว ้

1.53 .965 นอ้ยท่ีสุด 

การไปใช้สิทธิในการสนับสนุนนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.58 1.006 นอ้ยท่ีสุด 

การไปใช้สิทธิในคัดค้านกฎหมายหรือนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.51 .920 นอ้ยท่ีสุด 

รวม 1.57 .924 น้อยท่ีสุด 

ลกัษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง    
ความรู้สึกสนใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 1.59 1.066 นอ้ยท่ีสุด 

การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นประเด็นทางการเมือง 1.59 1.007 นอ้ยท่ีสุด 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

x̅ S.D. แปลผล 
การไปใชสิ้ทธิออกเสียงประชาคม การเลือกตั้งผูแ้ทนในระดบั
ทอ้งถ่ินหรือระดบัชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

1.50 .942 นอ้ยท่ีสุด 

การไปมีส่วนร่วมในการนัดชุมนุมเรียกร้องผลประโยชน์
สาธารณะ การเดินขบวนเรียกร้องเชิงนโยบายใหด้ าเนินการตาม
ค าเรียกร้องของกลุ่ม 

1.46 .957 นอ้ยท่ีสุด 

รวม 1.53 .914 น้อยท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.3  แสดงผลค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชาชนท่ีมีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดันครราชสีมา                             
จ าแนกตามรายดา้นและขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   

1) ด้านการติดต่อกบัส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาพรวมอยู่ในระดับ
นอ้ย(x̅=2.00,S.D.=.932) โดยท่ีประชาชนส่วนใหญ่มีการติดต่อกบัส่วนราชการในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเขา้ใช้บริการสาธารณะทั้งในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือสังกดักบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินนั้นๆ (x̅=2.13,S.D.=1.120)  รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการติดต่องาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(x̅=2.09,S.D.=1.115) การส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
วางแผนนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(x̅=1.96,S.D.=1.048) และสุดทา้ยคือ การมีส่วน
ร่วมติดตามตรวจสอบการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(x̅=1.82,S.D.=1.120)  

2) ด้านการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.46,S.D.=1.146)        
โดยท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเป็นสิทธิหน้าท่ีพลเมือง(x̅=3.79,S.D.=1.392)
รองลงมาคือ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ งเพราะนโยบายของผูส้มัครมีประโยชน์กับท้องถ่ินพื้นท่ี 
(x̅=3.61,S.D.=1.508) การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะผูส้มคัรมีความรู้ความสามารถมีลกัษณะความ
เป็นผูน้ าท่ีดี(x̅=3.44,S.D.=1.535 การไปใช้สิทธิตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกหรือผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(x̅=3.01,S.D.=1.474)  

3) ดา้นการใชสิ้ทธิเสนอร่างกฎหมาย ภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด (x̅=1.60,S.D.=.806)    
โดยท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไปร่วมแสดงความคิดเห็นการร่างกฎหมายต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
(x̅=1.95,S.D.=1.144) รองลงมาคือ การไปใชสิ้ทธิในการเสนอกฎหมายทอ้งถ่ินแก่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน(x̅=1.60,S.D.=1.106) การไปร่วมประชุมลงประชาคม ประชาพิจารณ์กับองค์กร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(x̅=1.40,S.D.=.846) และสุดทา้ยคือ การไปร่วมลงช่ือส าเนาบตัรเพื่อเสนอร่าง
กฎหมายระดบัชาติ(x̅=1.43, S.D.=.873)  

4) ดา้นการสนบัสนุนหรือคดัคา้นกฎหมายหรือนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด (x̅=1.57,S.D.=.924) โดยท่ีประชาชนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น
วิจารณ์สนับสนุนคัดค้านกฎหมายหรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(x̅=1.68 
,S.D.=1.158) รองลงมาคือ การไปใช้สิทธิในการสนับสนุนนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(x̅=1.58,S.D.=1.006) การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการชุมนุม 
เรียกร้องให้ผูมี้อ  านาจแก้ไขปัญหาตามสิทธิท่ีกฎหมายได้รับรองไว้(x̅=1.53,S.D.=.965) และ
สุดทา้ยคือ การไปใช้สิทธิในคดัคา้นกฎหมายหรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(x̅=1.51,S.D.=.920)  

5) ด้านลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
(x̅=1.53 ,S.D.=.914) โดยท่ีประชาชนส่วนใหญ่พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นประเด็นทาง
การเมือง(x̅=1.59,S.D.=1.007) รองลงมาคือ ความรู้สึกสนใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
(x̅=1.59,S.D.=1.066) การไปใชสิ้ทธิออกเสียงประชาคม การเลือกตั้งผูแ้ทนในระดบัทอ้งถ่ินหรือ
ระดบัชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดไว(้x̅=1.50,S.D.=.942) และสุดทา้ยคือ การไปมีส่วนร่วมในการ
นดัชุมนุมเรียกร้องผลประโยชน์สาธารณะ การเดินขบวนเรียกร้องเชิงนโยบายใหด้ าเนินการตามค า
เรียกร้องของกลุ่ม(x̅=1.46,S.D.=.957) 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  
  
ตารางท่ี 4.4 การวิเคราะห์ห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา  

ท่ีมาของการผันแปร 
ผลรวม
ก าลงัสอง 

DF 
ค่าเฉลีย่

ผลรวมก าลงั
สอง 

F 
ระดับ

นัยส าคัญ 

ตวัแปรอิสระ 20.511 21 .977 2.613 .000 
เพศ 1.077 1 1.077 2.881 .090 
อาย ุ 3.418 3 1.139 3.049 .029 

ระดกัารศึกษา 4.158 6 .693 1.854 .088 
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ท่ีมาของการผันแปร 
ผลรวม
ก าลงัสอง 

DF 
ค่าเฉลีย่

ผลรวมก าลงั
สอง 

F 
ระดับ

นัยส าคัญ 

อาชีพ 1.318 5 .264 .705 .620 
รายได ้ 3.606 2 1.803 4.824 .009 

ภูมิล าเนา  4.949 1 4.949 13.242 .000 
การติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง 1.985 3 .662 1.770 .152 
การผนัแปรท่ีอธิบายได ้ 20.511 21 .977 2.613 .000 
การผนัแปรท่ีเหลือ 141.277 378 .374   
การผนัแปรทั้งหมด 161.788 399 .405   
Multiple R .356     
Multiple R Square .127     

   
จากตารางท่ี 4.4  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 , (F.= 2.613 , Sig.=.000)  

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของตวัแปรอิสระ พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมาอย่างมี
นั ยส าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี ระดั บ  .0 5  (F= 2.175,Sig.= .115)  ได้ แ ก่  อ ายุ (F=  3.049, Sig.= .029)                                
รายได ้(F.= 4.824, Sig.=.009) ภูมิล าเนา (F.= 13.242, Sig.=.000) ตามล าดบั 

ยกเว้นปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่  เพศ(t= 2.881, Sig.=.090)  ระดัการศึกษา(F=1.854, 
Sig.=.088)  อาชีพ (F=.705, Sig.=.620) การติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง  F= 1.770,Sig.=.152) 
ไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดั
นครราชสีมาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จาการศึกษาสรุปปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา คือ อายุ รายได ้และภูมิล าเนามีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 35.6 (Multiple R=.356)  และยงัสามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรการ
จดัการฉีดวคัซีนโควิดไดค้ิดเป็นร้อยละ 12.7 (Multiple R Square=.127) 
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4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากสมมติฐานของการวิจยัว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได ้ภูมิล าเนา การติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประชาชนในจังหวดันครราชสีมา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดั
นครราชสีมาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 , (F.= 2.613 , Sig.=.000)  ไดแ้ก่ อายุ รายได ้และ
ภูมิล าเนา เป็นไปตามท่ีตั้งสมมติฐานไว ้ 

 ยกเวน้เพศ ระดกัารศึกษา อาชีพ การติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง ไม่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่เป็นไปตามท่ีตั้งสมมติฐานไว ้
 
 
  
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการวิจัยเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ
ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา”  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมาและ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากกลุ่มตวัอย่างประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดันครราชสีมา ใช้การสุ่มเลือกแบบ
บงัเอิญ (Accidental Sampling)  จ านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน และการวิเคราะห์จ าแนกพหุ (MCA) 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา  

5.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล  ด้านเพศ พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 121คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 

ด้านอายุ พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 - 40 ปี จ านวน 160 คน                    
คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ อายุไม่เกิน 25 ปี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 41 - 60 ปี 
นวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และสุดทา้ยคือ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 

ด้านอาชีพ พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งทัว่ไป จ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.5 รองลงมาคือ เกษตรกร จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 แม่บา้น จ านวน 85 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.3 พนักงานบริษัท  จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0  นักศึกษา จ านวน 21 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 5.3 อ่ืนๆ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และสุดทา้ยคือขา้ราชการ/บุคลากรของรัฐ 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3  

ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมาคือ ปวช. ปวส.หรือเทียบเท่า จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 15.8 สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ไม่ไดศึ้กษา จ านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และสุดทา้ยคือ
มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 

ดา้นรายได้ พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 25,000  บาท 
จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาคือ ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.2 และสุดทา้ยคือ 25,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 

ดา้นภูมิล าเนา พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในเขตเทศบาล จ านวน 249 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.3 และสุดทา้ยอาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล   จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8  

ดา้นการติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดันครราชสีมาส่วนใหญ่ติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองผา่นทางอินเตอร์เน็ต ( Facebook,  Line,  YouTube) จ านวน 221 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.3 รองลงมาคือ ด้านบุคคล (การสนทนาพูดคุยการเมือง) จ านวน 98คน คิดเป็นร้อยละ 
24.5 การติดตามชมช่องทีวีโทรทศัน์ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และสุดทา้ยหนังสือพิมพ์
ทุกฉบบั จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 
 

5.1.2  สรุปผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ

ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา  

พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดันครราชสีมา   โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย (x̅=2.03, S.D.=.637) เม่ือพิจารณา
ตามรายด้านเห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ ง(x̅=3.46, S.D.=1.146) 
รองลงมาคือ การติดต่อกบัส่วนราชการในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(x̅=2.00, S.D.=.932) การใช้
สิทธิเสนอร่างกฎหมาย(x̅=1.60, S.D.=.806) การสนบัสนุนหรือคดัคา้นกฎหมายหรือนโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(x̅=1.57 , S.D.=.924) และสุดท้าย ลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมือง(x̅=1.53, S.D.=.914) 

จ าแนกตามรายดา้นและขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
1) ด้านการติดต่อกบัส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาพรวมอยู่ในระดับ

นอ้ย(x̅=2.00,S.D.=.932) โดยท่ีประชาชนส่วนใหญ่มีการติดต่อกบัส่วนราชการในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเขา้ใช้บริการสาธารณะทั้งในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือสังกดักบัองค์กรปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินนั้นๆ (x̅=2.13,S.D.=1.120)  รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการติดต่องาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(x̅=2.09,S.D.=1.115) การส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
วางแผนนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(x̅=1.96,S.D.=1.048) และสุดทา้ยคือ การมีส่วน
ร่วมติดตามตรวจสอบการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(x̅=1.82,S.D.=1.120)  

2) ด้านการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.46,S.D.=1.146)        
โดยท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเป็นสิทธิหน้าท่ีพลเมือง(x̅=3.79,S.D.=1.392)
รองลงมาคือ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ งเพราะนโยบายของผูส้มัครมีประโยชน์กับท้องถ่ินพื้นท่ี 
(x̅=3.61,S.D.=1.508) การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะผูส้มคัรมีความรู้ความสามารถมีลกัษณะความ
เป็นผูน้ าท่ีดี(x̅=3.44,S.D.=1.535 การไปใช้สิทธิตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกหรือผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(x̅=3.01,S.D.=1.474)  

3) ดา้นการใชสิ้ทธิเสนอร่างกฎหมาย ภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด (x̅=1.60,S.D.=.806)    
โดยท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไปร่วมแสดงความคิดเห็นการร่างกฎหมายต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
(x̅=1.95,S.D.=1.144) รองลงมาคือ การไปใชสิ้ทธิในการเสนอกฎหมายทอ้งถ่ินแก่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน(x̅=1.60,S.D.=1.106) การไปร่วมประชุมลงประชาคม ประชาพิจารณ์กับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(x̅=1.40,S.D.=.846) และสุดทา้ยคือ การไปร่วมลงช่ือส าเนาบตัรเพื่อเสนอร่าง
กฎหมายระดบัชาติ(x̅=1.43, S.D.=.873)  

4) ดา้นการสนบัสนุนหรือคดัคา้นกฎหมายหรือนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด (x̅=1.57,S.D.=.924) โดยท่ีประชาชนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น
วิจารณ์สนับสนุนคัดค้านกฎหมายหรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(x̅=1.68 
,S.D.=1.158) รองลงมาคือ การไปใช้สิทธิในการสนับสนุนนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(x̅=1.58,S.D.=1.006) การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการชุมนุม 
เรียกร้องให้ผูมี้อ  านาจแก้ไขปัญหาตามสิทธิท่ีกฎหมายได้รับรองไว้(x̅=1.53,S.D.=.965) และ
สุดทา้ยคือ การไปใช้สิทธิในคดัคา้นกฎหมายหรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(x̅=1.51,S.D.=.920)  

5) ด้านลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
(x̅=1.53 ,S.D.=.914) โดยท่ีประชาชนส่วนใหญ่พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นประเด็นทาง
การเมือง(x̅=1.59,S.D.=1.007) รองลงมาคือ ความรู้สึกสนใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
(x̅=1.59,S.D.=1.066) การไปใชสิ้ทธิออกเสียงประชาคม การเลือกตั้งผูแ้ทนในระดบัทอ้งถ่ินหรือ
ระดบัชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดไว(้x̅=1.50,S.D.=.942) และสุดทา้ยคือ การไปมีส่วนร่วมในการ
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นดัชุมนุมเรียกร้องผลประโยชน์สาธารณะ การเดินขบวนเรียกร้องเชิงนโยบายใหด้ าเนินการตามค า
เรียกร้องของกลุ่ม(x̅=1.46,S.D.=.957)  

 
5.1.3  สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประชาชนในจังหวดันครราชสีมา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดั

นครราชสีมาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 , (F.= 2.613, Sig.=.000)  

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของตวัแปรอิสระ พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมาอย่างมี
นั ยส าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี ระดั บ  .0 5  (F= 2.175,Sig.= .115)  ได้ แ ก่  อ ายุ (F=  3.049, Sig.= .029)                                
รายได ้(F.= 4.824, Sig.=.009) ภูมิล าเนา (F.= 13.242, Sig.=.000) ตามล าดบั 

ยกเว้นปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่  เพศ(t= 2.881, Sig.=.090)  ระดัการศึกษา(F=1.854, 
Sig.=.088)  อาชีพ (F=.705, Sig.=.620) การติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง (F= 1.770,Sig.=.152) 
ไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดั
นครราชสีมาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จาการศึกษาสรุปปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา คือ อายุ รายได ้และภูมิล าเนามีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 35.6 (Multiple R=.356)  และยงัสามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรการ
จดัการฉีดวคัซีนโควิดไดค้ิดเป็นร้อยละ 12.7 (Multiple R Square=.127) 

5.1.4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมาอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดับ .05 , (F.= 2.613 , Sig.=.000)  ได้แก่ อายุ รายได้ และภูมิล าเนา เป็นไปตามท่ี

ตั้งสมมติฐานไว ้ ยกเวน้เพศ ระดัการศึกษา อาชีพ การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ไม่มี

อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในจงัหวดั

นครราชสีมาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่เป็นไปตามท่ีตั้งสมมติฐานไว ้
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชน

ในจงัหวดันครราชสีมา ผูศึ้กษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจยัตามวตัถุประสงค์การศึกษาได้

ดงัต่อไปน้ี  

5.2.1  จากการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ

ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย                                 

โดย ประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รองลงมาคือ การติดต่อกบัส่วนราชการใน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สะทอ้นให้เห็นว่าประชาชนไปส่วนร่วมทางการเมืองระดับองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนอ้ย เน่ืองจากประชาชนสิทธิ ขั้นตอน กระบวนการประชาธิปไตยก าหนดให้

ประชาชนสามารถเลือกตั้งไดโ้ดยตร หรือประสานงานติดต่อกบัหน่วยงานตามขั้นตอน เช่นการเสีย

ภาษีทอ้งถ่ิน การร้องเรียน เป็นไปตามวิธีปฏิบติัของการปกครองตนเองแบบกระจายอ านาจท่ีก า

หมายก าหนดใหมี้ส่วนร่วมทางการเมือง สอดคลอ้งกบังานวิชาการของสิงห์ค  า มณีจนัสุข (2561) ได้

ศึกษาประชาธิปไตยกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน พบว่า ประชาธิปไตยกบัการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพื่อให้ไดรั้บทราบถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองท่ีมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งสิทธิและภาระหน้าท่ีของ

ประชาชนในการเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองตามช่องทางและกระบวนการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมาย

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดไว ้ซ่ึงหากประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง พร้อมทั้งต่ืนตวัเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นก็จะส่งผลต่อการพฒันาระบอบ

ประชาธิปไตยของไทยให้กา้วหน้าและยัง่ยืน บทความวิชาการน้ีมุ่งศึกษา ความหมายและแนวคิด

เก่ียวกบัการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง และปัจจยัท่ี

มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

5.2.2 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วน

ท้องถ่ินของประชาชนในจังหวดันครราชสีมา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ และ

ภูมิล าเนามีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนใน

จงัหวดันครราชสีมาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 , (F.= 2.613, Sig.=.000) บ่งช้ีให้เห็นว่า
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ปัจจยัของประสบการณ์ระดบับุคคลท่ีรับรู้การเมืองต่างกนั ลกัษณะของการประกอบอาชีพ รายได้

ของบุคคล ภูมิล าเนาในเขตเทศบาลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างปฏิเสธ

ไม่ได ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมาสสิริ พงษศิ์ริ(2559 ) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครนนทบุรี  พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั อายท่ีุแตกต่าง

กัน อาชีพท่ีแตกต่างกันและรายได้ท่ีได้รับทั้งหมดต่อเดือนท่ีมีความแตกต่างกัน การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองแตกต่างกัน ซ่ึงหมายความว่า ประเด็นต่าง ๆ เหล่า น้ี มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครนนทบุรีซ่ึงสอดคลอ้งหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกับ

สมมติฐานท่ีวางไว ้

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชน

ในจงัหวดันครราชสีมา ผูศึ้กษาสามารถเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี  

5.3.1 องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรส่งเสริมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นวางแผนนโยบายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือมีส่วนร่วมติดตาม
ตรวจสอบการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มมากขึ้น 

5.3.2 ผูส้มคัรรับเลือกตั้งควรเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีภาวะผูน้ าท่ีดีอนัจะน าไปสู่
การไปใช้สิทธิตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกหรือผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น  

5.3.3 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส าหรับการร่างกฎหมายควรลงพื้นท่ีกับประชาชนอย่าง
ใกลชิ้ดให้ง่าย สะดวกต่อการร่วมลงช่ือส าหรับเสนอร่างกฎหมายระดบัชาติ และคดัคา้นกฎหมาย
หรือนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

5.3.4 ควรส่งเสริมความเขา้ใจการไปมีส่วนร่วมในการนัดชุมนุมเรียกร้องผลประโยชน์
สาธารณะ การเดินขบวนเรียกร้องเชิงนโยบายให้ด าเนินการตามค าเรียกร้องของกลุ่มเพราะเป็น
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

5.3.5 การวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ
ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมาคร้ัง น้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณเท่านั้น ผูท่ี้สนใจศึกษาประเด็น
ดงักล่าวควรศึกษาเชิงคุณภาพแบบผสมผสานวิธี และควรศึกษาพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จังหวดัอ่ืนๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนแตกต่างน าไปสู่การสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ี
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เก่ียวขอ้งกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนระดับท้องถ่ินและพฒันาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองระดบัชาติต่อไป  
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แบบสอบถาม 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
 
ค าชี้แจง  
1.  แบบสอบถามมีทั้งหมด  3  ส่วน  คือ 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชน 

ในจงัหวดันครราชสีมา 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

2.  โปรดขีดเคร่ืองหมาย  ✓  ลงใน  ❑  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง ❑ ตามขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
1.1 เพศ 

❑ 1. ชาย    ❑ 2. หญิง  
1.2 อาย ุ

❑ 1. อายไุม่เกิน 25 ปี   ❑ 2. 26 - 40 ปี 
❑ 3. 41 - 60 ปี     ❑ 4. 61 ปีขึ้นไป 

1.3 อาชีพ 
❑ 1. รับจา้งทัว่ไป   ❑ 2. เกษตรกร 
❑ 3. พนกังานบริษทั   ❑ 4. ขา้ราชการ/บุคลากรของรัฐ  
❑ 5. แม่บา้น    ❑ 6. นกัศึกษา  
❑ 7. อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 
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1.4 ระดบัการศึกษา 
❑ 1. ไม่ไดศึ้กษา   ❑ 2. ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 
❑ 3. มธัยมศึกษาตอนปลาย  ❑ 4.  ปวช. ปวส.หรือเทียบเท่า 
❑ 5. ปริญญาตรี   ❑ 6. สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

1.5 รายได ้
 ❑ 1. ต ่ากวา่ 15,000 บาท  ❑ 2. 15,001 – 25,000  บาท  

❑ 3. 25,001  บาท ขึ้นไป  
1.6 ภูมิล าเนา 
 ❑ 1. อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล  ❑ 2. อาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล     
1.7 การติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง 
 ❑ 1. การติดตามชมช่องทีวีโทรทศัน์ ❑ 2. อินเตอร์เน็ต ( Facebook,  Line,  YouTube)
 ❑ 3. หนงัสือพิมพท์ุกฉบบั  ❑ 4. ดา้นบุคคล (การสนทนาพูดคุยการเมือง) 
 
ส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา 
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องทางขวามือของท่านตามความคิดเห็นของท่าน 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

การติดต่อกบัส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ท่านการเขา้ใชบ้ริการสาธารณะทั้งในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือสังกดักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ  

     

ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นวางแผนนโยบาย
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

     

ท่านมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

     

ท่านมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการติดต่องานกับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง      
ท่านไปใช้สิทธิตัดสินใจในการเลือกตั้ งสมาชิกหรือ
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

     

ท่านไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเพราะเป็นสิทธิหนา้ท่ีพลเมือง      
ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ งเพราะนโยบายของผู ้สมัครมี
ประโยชน์กบัทอ้งถ่ินพื้นท่ี 

     

ท่ าน ไป ใช้ สิ ท ธิ เลื อ ก ตั้ ง เพ ร าะผู ้ส มั ค ร มี ค ว าม รู้
ความสามารถมีลกัษณะความเป็นผูน้ าท่ีดี  

     

การใช้สิทธิเสนอร่างกฎหมาย      
ท่านไปใช้สิทธิในการเสนอกฎหมายท้องถ่ินแก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

     

ท่านไปร่วมลงประชุมประชาคม ประชาพิจารณ์กบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

     

ท่านไปร่วมแสดงความคิดเห็นการร่างกฎหมายต่างๆ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

     

ท่านไปร่วมลงช่ือส าเนาบัตรเพื่ อ เสนอร่างกฎหมาย
ระดบัชาติ 

     

การสนับสนุนหรือคัดค้านกฎหมายหรือนโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

     

ท่านแสดงความคิดเห็นวิจารณ์สนบัสนุนคดัคา้นกฎหมาย
หรือนโยบายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

     

ท่านเขา้ไปมีส่วนร่วมในการชุมนุม เรียกร้องให้ผูมี้อ  านาจ
แกไ้ขปัญหาตามสิทธิท่ีกฎหมายไดรั้บรองไว ้

     

ท่านไปใช้สิทธิในการสนับสนุนนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ท่านไปใช้สิทธิในคัดค้านกฎหมายหรือนโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

     

ภาพรวมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง      
ท่านมีความรู้สึกสนใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง      
ท่านพูดคุยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นประเด็นทาง
การเมือง 

     

ท่านไปใช้สิทธิออกเสียงประชาคม การเลือกตั้งผูแ้ทนใน
ระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

     

ท่ าน เข้ าไป มี ส่ วน ร่วม ในการนั ด ชุ ม นุ ม เรี ยก ร้อ ง
ผลประโยชน์สาธารณะ การเดินขบวนเรียกร้องเชิง
นโยบายใหด้ าเนินการตามค าเรียกร้องของกลุ่ม 

     

 
ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
   
 
 
 
 

หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสยาม 
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ภาคผนวก ข 
ค่าความเช่ือมั่น 
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ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม Reliability 
ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.785 20 
 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
a1 1.33 .711 30 
a2 1.40 .675 30 
a3 1.57 .858 30 
a4 1.83 1.206 30 
b1 2.17 1.533 30 
b2 4.07 1.507 30 
b3 4.03 1.497 30 
b4 3.47 1.833 30 
c1 1.03 .183 30 
c2 1.03 .183 30 
c3 1.50 .938 30 
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c4 1.03 .183 30 
d1 1.13 .346 30 
d2 1.00 .000 30 
d3 1.07 .254 30 
d4 1.00 .000 30 
e1 1.03 .183 30 
e2 1.07 .254 30 
e3 1.03 .183 30 
e4 1.03 .183 30 

 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
a1 31.50 52.879 .433 .772 
a2 31.43 51.220 .641 .762 
a3 31.27 49.306 .649 .757 
a4 31.00 48.138 .495 .765 
b1 30.67 44.437 .542 .762 
b2 28.77 42.944 .641 .750 
b3 28.80 43.545 .612 .753 
b4 29.37 44.378 .415 .786 
c1 31.80 57.131 .255 .785 
c2 31.80 57.131 .255 .785 
c3 31.33 48.575 .644 .755 
c4 31.80 57.131 .255 .785 
d1 31.70 57.666 .016 .789 
d2 31.83 57.868 .000 .787 
d3 31.77 58.185 -.099 .790 
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d4 31.83 57.868 .000 .787 
e1 31.80 57.407 .155 .786 
e2 31.77 56.530 .334 .782 
e3 31.80 56.993 .305 .784 
e4 31.80 56.993 .305 .784 
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