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Abstract

Political Participation of People in Local Development

of Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province

Sopa Yodkeeree

Masterof Political Science (Government)

Pclitical Science (Government)

(Asst.Prof. Dr. Jidapa Thirasirikul)

This research aimed at studying the level and fhctors influencing people's political participatiern in

local development of Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province and suggesting guidelines tbr the

development of people's political participation in local development of Mueang Chiang Mai District, Chiang

Mai Province. The research utilized quantitative research method and collected data from samples 400 people

of Mueang Chiang Mai District, by employing a questionnaire. The statistical techniques ,\.vere frequency,

percentage, Mean, deviation and Multiple Discriminant Analysis (MCA). The study ibund that: 1) the level of

people's political parlicipation in local development of Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province

was at a high level t, ::.+S, S.D.:. 193); 2) the factors included gender, age, occupation, incorne, and roles of

interest groups and political parties, and the role of political leaders were no statistical influence on the

political participation of the people in the local development of Mueang Chiang Mai District Chiang Mai

Province at.05 level of significance; 3) suggestions for development guidelines for pcople's political

parlicipation in local development. were that, local govemment organizations in the area should promote and

improve political communication to inform people through organization communication channels or sociai

media.

Keyword: political participation, Iocal development. Chiang Mai Province
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ประชาชนในพฒันาทอ้งถิ่น อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
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และหากสารนิพนธ์ มีขอ้บพพร่องประการใด ตอ้งขออภยั ไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ส ำหรับกำรมืองและกำรปกครองตำมแนวคิดปรัชญำของระบอบประชำธิปไตยเกิดขึ้นดว้ย

ปรัชญำบนรำกฐำนกำรปกครองท่ีให้อ ำนำจกบัประชำชน โดยประชำชนและเพื่อประชำชน หรือ
ประโยชน์สำธำรณะของรัฐ ซ่ึงถือว่ำอ ำนำจสูงสุด  หรืออ ำนำจอธิปไตยต้องเป็นของปวงชน              
โดยท่ีประชำชนมีอ ำนำจหนำ้ท่ีจะปกครองตนเองไดโ้ดยตรง แต่เม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบกำรเมือง
ในบำ้งรัฐนั้นในมิติทำงปฏิบติัของกำรปกครองกลบัไม่สำมำรถกระท ำได้อย่ำงสอดคลอ้งเหมำะสม
กบัรัฐ  จึงก่อให้เกิดแนวคิด รูปแบบของกำรปกครองประชำธิปไตยในลกัษณะของรูปแบบผูแ้ทน 
โดยประชำชนเป็นผูท่ี้มีอ ำนำจหน้ำตำมรัฐธรรมนูญในกำรเลือกผูแ้ทนขึ้นท ำหน้ำท่ีทำงกำรเมือง
แทนตน จึงท ำให้อ ำนำจ หน้ำท่ี บทบำทของผู ้แทน จึงเป็นผู ้ปกครอง อ ำนำจตำมกฎมหำย                  
เป็นรัฐบำลฝ่ำยบริหำร ในกำรก ำหนดนโยบำย และด ำเนินกำรควบคุมใหมี้กำรปฏิบติัตำมนโยบำย 

อย่ำงไรก็ตำมนั้น ดว้ยภำยใตว้ิถีกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ก ำหนดให้พลเมือง
ในรัฐเป็นเจ้ำของอ ำนำจอธิปไตย ได้มุ่งหวงัวิธีให้ประชำชนควรมีควำมพร้อมปัจจยัท่ีเก้ือหนุน
สนบัสนุนในแนวคิดระบอบประชำธิปไตย เช่น กำรตระหนึกตั้งใจต่อควำมเป็นพลเมืองท่ีดีเอำใจ
ใส่ต่อสังคมรัฐ ควำมมุ่งมัน่ปณิธำรมีส่วนร่วมในบทบำท สนใจต่อกระบวนกำรทำงสังคมและ
กำรเมือง หรือติดตำม  ควบคุมกำรท ำงำนของรัฐอย่ำงจริงจงั หรือประชำชนควรมีพฤติกรรมทำง
กำรเมือง วฒันธรรมทำงกำรเมืองแบบประชำธิปไตย ท่ีให้ตระหนักถึงกระบวนกำรของกำรเมือง
กำรบริหำรทั้งในเชิงนโยบำย กำรพฒันำ และกำรติดตำมตรวจสอบผูใ้ช้อ  ำนำจหรือผูป้กครอง 
รัฐบำล ทั้งระดบัชำติและระดบัชุมชนในทอ้งถ่ินผำ่นกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 
 จำกขำ้งตน้จึงเห็นไดว้ำ่ กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองถือเป็นหัวใจส ำคญัของ กระบวนกำรนโยบำย
สำธำรณะ และมีควำมเก่ียวขอ้งกบับทบำทของทุกภำคส่วนทำงสังคม โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
ฐำนะพลเมือง หรือ Citizen Participation นั้น มีไดห้ลำยระดบั ซ่ึงทฤษฎีบนัได  8  ขั้นของ Arnstein (1969)   
ท่ีเรียกว่ำ Ladder of Citizen Participation นบัเป็นหน่ึงในแนวทำงกำรศึกษำท่ีส ำคญัส ำหรับกำรวำงรำกฐำน
ประชำธิปไตยตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินถึงระดบัชำติ  โดยอธิบำยให้เห็นว่ำระดบักำรมีส่วนร่วมของกำรเมือง
ภำคพลเมืองนั้นมีอยู ่8 ระดบั หรือ  8 ขั้นบนัได ประกอบดว้ย 
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1. กำรก ำกบัจดักำรได ้(Manipulation) คือ พลเมืองขำดกำรรับรู้ เป็นเพียงเปรียบเหมือนเป็น
ตรำยำงรับรองให้ผูมี้อ  ำนำจในทำงกำรเมือง เช่น ถูกสั่งกำรหรือก ำกบัให้มำเป็นกรรมกำรเพื่อลงช่ือ
ใหก้ำรสนบัสนุนแต่เพียงเท่ำนั้น 
 2. ขั้นเยียวยำรักษำ (Therapy) คือ พลเมืองบำงคนพอมีโอกำสได้รับรู้ หำกต้องเช่ือฟัง
ด ำเนินกำรตำมควำมตอ้งกำรของผูมี้อ ำนำจ  
 3. ขั้นกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร (Informing) คือ พลเมืองเฉพำะกลุ่มได้รับกำรส่ือสำรแบบ
เฉพำะเจำะจงเพื่อให้เกิดกำรรับทรำบและยอมรับในเร่ืองนั้นๆ ตำมท่ีผูอ้  ำนำจตอ้งกำร พลเมืองจึง
ไดรั้บเพียงขอ้มูลข่ำวสำร ถือเป็นกำรส่ือสำรทำงเดียว ไม่มีช่องทำงอ่ืนให้พลเมืองแสดงควำมเห็น 
หรือแสดงออกทั้งในดำ้นสนบัสนุนและโดยเฉพำะควำมเห็นต่ำง 
 4. ขั้นกำรปรึกษำหำรือ (Consultation) คือ พลเมืองสำมำรถมำใหข้อ้มูล ขอ้คิดเห็นในเวทีหรือผำ่น
ช่องทำงต่ำง  ๆเช่น public hearing กำรส ำรวจควำมเห็น หำกแต่ยงัไม่มีอ ำนำจในกำรตดัสินใจ 
 5. ขั้นกำรปลอบใจ (Placation) คือ พลเมืองจ ำนวนหน่ึงเท่ำนั้นท่ีมีโอกำสเขำ้มำอยูใ่นกลไก
กำรตัดสินใจน้ี แต่กลับพบว่ำพลเมืองเหล่ำน้ีต่ำงก็ขำดอิทธิพลท่ีมำกเพียงพอต่อกำรต่อรอง
ผลประโยชน์สำธำรณะไดทุ้กเร่ือง 
 6. ขั้นควำมร่วมมือ (Partnership) คือ พลเมืองและผูมี้อ ำนำจทำงนโยบำยมำร่วมกนัวำงแผน
และตดัสินใจผำ่นคณะกรรมกำรร่วม ซ่ึงเป็นกำรแสดงบทบำทในฐำนะผูมี้ส่วนร่วมทั้งในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นและกำรตดัสินใจร่วมกนั 
 7. ขั้นอ ำนำจกำรเป็นตวัแทน (Delegated Power) คือ พลเมืองไดรั้บมอบหมำยให้เป็นผูมี้อ ำนำจใน
กำรตดัสินใจเร่ืองนั้นๆ ดว้ยตนเอง หำกแต่ยงัขำดควำมไวว้ำงใจจำกผูมี้อ ำนำจดว้ยฉนัทำนุมติัอยำ่งเตม็ท่ี 
 8. ขั้นกำรควบคุมโดยประชำชน (Citizen Control) คือ พลเมืองเขำ้มำควบคุมกระบวนกำรโดยมีอ ำนำจ
เตม็ท่ีในกำรตดัสินใจในกระบวนกำรต่ำง  ๆทั้งดำ้นนโยบำยและแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำในทุกขั้นตอน 
 โดยจะพบว่ำ แต่ละขั้นบันไดของ  Arnstein (1969) นั้ น ได้สะท้อนถึง บทบำทของ
ประชำชนในฐำนะพลเมืองท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัระบบกำรเมืองไดเ้ป็นอยำ่งดี  
 ทั้ งน้ีเม่ือพิจำรณำถึง บทบำทของประชำชนในกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำธำรณะ         
อำทิ กรณีกำรด ำเนินกำรภำยในวิสำหกิจชุมชนต่ำงๆ ยอ่มเห็นวำ่ ประชำชนต่ำงเขำ้ไปมีบทบำทและ
หน้ำท่ีในกำรพัฒนำท้องถ่ินร่วมกันภำยใต้แนวทำงของกำรจัดกำรวิสำหกิจชุมชนท่ียึดโยง
ประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ซ่ึงวิสำหกิจชุมชนส่วนใหญ่มกัไดรั้บกำร
สนบัสนุนจำกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีวิสำหกิจชุมชนเหล่ำนั้นจดัตั้งอยู่ ขณะเดียวกนั องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่ำงก็พยำยำมเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถแสดงบทบำทกำรมีส่วนร่วมใน
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กำรปกครองดว้ยตนเองในดำ้นอ่ืนๆ เช่น กำรท ำประชำพิจำรณ์ มีภำคำประชำชนเขำ้ไปมีส่วนร่วม
ด ำเนินโครงกำร แสดงควำมเห็น หรือแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำต่อทอ้งถ่ินต่อผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน เป็นตน้               
 ดังนั้ น กำรวิจัยเร่ืองกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถ่ิน             
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง
ของประชำชนในพฒันำทอ้งถ่ินตำมแนวคิดกำรมีส่วนร่วมของกำรเมืองประชำชนทั้ง 8 ระดบั หรือ 
8 ขั้นบนัได ของ Arnstein อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมกำรพฒันำกระบวนกำรปกครองใน
ระบบประชำธิปไตยในระดบัทอ้งถ่ินใหดี้ยิง่ขึ้น 
  

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.2.1,เพื่อศึกษำระดับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในกำรพฒันำทอ้งถ่ิน         
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.2.2เพื่อศึกษำปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนใน             
กำรพฒันำทอ้งถ่ิน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรพฒันำกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนใน       
กำรพฒันำทอ้งถ่ิน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 1.3.1 ทรำบถึงระดบัและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนใน
กำรพฒันำทอ้งถ่ิน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.2 ทรำบถึงกำรก ำหนดทิศทำงกำรพฒันำกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนใน
กำรพฒันำทอ้งถ่ิน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.3 ทรำบถึงรูปแบบ ลกัษณะในกำรน ำแนวคิดกำรมีส่วนร่วมของกำรเมือภำคพลเมือง
ของ Arnstein (1969) ในกำรศึกษำบริบทกำรเมืองไทย 
 

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 1.4.1 กำรวิจยัน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ท่ีมุ่งเนน้แนวคิดกำรมีส่วน
ร่วมของกำรเมืองภำคพลเมือง 8 ระดบั หรือ 8 ขั้นบนัไดของ Arnstein (1969) ในกำรศึกษำ 
 1.4.2 กำรวิจยัน้ีมุ่งเนน้กำรศึกษำในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชว้ิธีกำรสุ่ม
ตวัอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) กล่ำวคือ ในขั้นตอนแรกมีวิธีกำรสุ่มตวัอย่ำง
แบบง่ำย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีกำรจบัฉลำกรำยช่ือต ำบลท่ีจะศึกษำจ ำนวน 4 ต ำบล และใน
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ขั้นตอนท่ีสองใชวิ้ธีกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำยดว้ยกำรจบัฉลำกรำยช่ือหมู่บำ้นในต ำบลนั้นๆ อีกคร้ัง     
ท่ีจะศึกษำจ ำนวน 4 หมู่บำ้น โดยมีจ ำนวนผูใ้ห้ขอ้มูลหมู่บำ้นละ 100 คน ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 
400 คน  จำกประชำกรในปี 2563 จ ำนวนทั้งส้ิน 223,767 คน (พิชญำภำ ศิริรัตน์. 2563) ประกอบดว้ย 

1) หมู่ท่ี 2 บำ้นเจ็ดยอด อยูใ่น ต ำบลชำ้งเผือก 
2) หมู่ท่ี 4 บำ้นหว้ยทรำย อยูใ่น ต ำบลสุเทพ 
3) หมู่ท่ี 7 บำ้นต ำหนกัใหม่ อยูใ่น ต ำบลแม่เหียะ 
4) หมู่ท่ี 2 บำ้นฟ้ำฮ่ำม/บำ้นลงักำ อยูใ่น ต ำบล ฟ้ำฮ่ำม 
1.4.3 กำรวิจยัน้ีมีระยะเวลำในกำรศึกษำ ตั้งแต่ เดือน พฤษภำคม - กรกฎำคม พ.ศ. 2565  

 
1.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

กำรวิจัย เ ร่ือง “กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในกำรพัฒนำท้อง ถ่ิน                             
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่” เป็นกำรศึกษำตำมแนวคิดกำรมีส่วนร่วมของกำรเมืองภำค
พลเมือง 8 ระดบั หรือ 8 ขั้นบนัได ของ Arnstein (1969) ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรท่ีใชใ้นกำรวิจยั ดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อำย ุ

3. อำชีพ 

4. รำยได ้

ปัจจัยแวดล้อม 

1. บทบำทของกลุ่มผลประโยชน์และ

พรรคกำรเมือง 

2. บทบำทของผูน้ ำทำงกำรเมือง  

 

กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของ

ประชำชนในกำรพฒันำท้องถิ่น    

อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ประกอบดว้ย 

1 .  ขั้ น ก ำ ร ก ำ กั บ จั ด ก ำ ร ไ ด้  

(Manipulation) 

2. ขั้นเยยีวยำรักษำ (Therapy)  

3. ขั้นกำรใหข้อ้มูลข่ำวสำร (Informing) 

4. ขั้นกำรปรึกษำหำรือ (Consultation) 

5. ขั้นกำรปลอบใจ (Placation)  

6. ขั้นควำมร่วมมือ (Partnership) 

7 .  ขั้ น อ ำ น ำ จ ก ำ ร เ ป็ น ตั ว แ ท น 

(Delegated Power)  

8 .  ขั้ นกำรควบคุมโดยประชำชน 

(Citizen Control) 
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ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 1) เพศ 2) อำย ุ3) อำชีพ 4) รำยได ้
 ปัจจยัแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 1) บทบำทของกลุ่มผลประโยชน์และพรรคกำรเมือง และ 2) บทบำท
ของผูน้ ำทำงกำรเมือง  
 ตัวแปรตำม ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถ่ิน       
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  ประกอบด้วย 1) ขั้นกำรก ำกับจดักำรได้ (Manipulation)        
2) ขั้นเยียวยำรักษำ (Therapy) 3) ขั้นกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร (Informing) 4) ขั้นกำรปรึกษำหำรือ 
(Consultation) 5) ขั้นกำรปลอบใจ (Placation) 6) ขั้นควำมร่วมมือ (Partnership) 7) ขั้นอ ำนำจกำร
เป็นตวัแทน (Delegated Power) และ 8) ขั้นกำรควบคุมโดยประชำชน (Citizen Control) 
 

1.6 สมมติฐำนกำรวิจัย 
สมมติฐำนท่ี 1 บทบำทกลุ่มผลประโยชน์และพรรคกำรเมืองมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วม

ทำงกำรเมืองของประชำชนในกำรพฒันำทอ้งถ่ิน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  
สมมติฐำนท่ี 2 บทบำทผูน้ ำทำงกำรเมืองมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของ

ประชำชนในกำรพฒันำทอ้งถ่ิน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.7 นิยำมศัพท์ 
เพศ หมำยถึง เพศชำย และเพศหญิง 
อำย ุหมำยถึง กลุ่มท่ีมีอำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี 21-40 ปี 41-60 ปี และ 61 ปีขึ้นไป  
อำชีพ หมำยถึง ขำ้รำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ พนักงำนเอกชน เกษตรกร รับจำ้งหรืออิสระ 

และอ่ืนๆ 
รำยได้ หมำยถึง กลุ่มท่ีมีรำยได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บำท 15,001-30,000 บำท และ 

30,100 บำทขึ้นไป 
กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง เป็น กำรใช้อ ำนำจท่ีแสดงบทบำทออกผ่ำนกำรกระท ำใน

กิจกรรมสำธำรณะต่ำงๆ ท่ีเห็นได้ชัดในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะของประชำชนในฐำนะ
พลเมืองของรัฐ 

กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในกำรพฒันำทอ้งถ่ิน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ หมำยถึง กำรมีส่วนร่วมของกำรเมืองภำคพลเมือง 8 ระดบั หรือ 8 ขั้นบนัไดของ 
Arnstein (1969) ประกอบดว้ย 1) กำรก ำกบัจดักำรได ้(Manipulation) 2) ขั้นเยยีวยำรักษำ (Therapy)                  
3) ขั้นกำรให้ขอ้มูลข่ำวสำร (Informing) 4) ขั้นกำรปรึกษำหำรือ (Consultation) 5) ขั้นกำรปลอบใจ 
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(Placation) 6) ขั้นควำมร่วมมือ (Partnership) 7) ขั้นอ ำนำจกำรเป็นตวัแทน (Delegated Power) และ 
8) ขั้นกำรควบคุมโดยประชำชน (Citizen Control) 

ระดับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองตำมกำรจ ำแนกของ  Arnstein (1969)  หมำยถึง                
ระดบักำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน จ ำแนกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

1) บันไดขั้ น ท่ี  1 -  2 อยู่ ในระดับกำรมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่ มีส่วนร่วม  (Pseudo 
Participation or Non- participation) เน่ืองจำกประชำชนไม่มีบทบำทในกำรใช้อ ำนำจเพรำะอยู่ใน
ฐำนะผูต้ำมในทำงกำรเมือง 

2) บนัไดขั้น ท่ี 3 - 5 อยู่ในระดบักำรมีส่วนร่วมบำงส่วนหรือกำรมีส่วนร่วมระดบัพิธีกรรม 
(Partial Participation or Degree of Tokenism) เน่ืองจำกประชำชนเร่ิมมีอิทธิพลในกระบวนกำร
นโยบำยมำกขึ้น หำกแต่ยงัไม่มีอ ำนำจในกำรตดัสินใจ 

3) บนัไดขั้นท่ี 6 - 8 อยู่ในระดบักำรมีส่วนร่วมแทจ้ริง หรือกำรมีส่วนร่วมในระดบัอ ำนำจ 
(Genuine Participation or Delegated of Citizen Power Participation) เน่ืองจำกประชำชนมีอิทธิพล
ในกระบวนกำรนโยบำย ดงัพบมีกำรใชอ้  ำนำจในกำรตดัสินใจดว้ยตนเองมำกขึ้นตำมล ำดบั 

บทบำทของกลุ่มผลประโยชน์และพรรคกำรเมือง หมำยถึง  กำรแสดงออกของกลุ่ม
ผลประโยชน์และพรรคกำรเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองอย่ ำงน้อย 2 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ 1) กำรเพิ่มจ ำนวนสมำชิกของกลุ่มและพรรคกำรเมืองในกำรขบัเคล่ือนกิจกรรมทำงกำรเมือง 
และ 2) กำรแสดงออกทำงกำรเมืองในนำมของกลุ่มผลประโยชน์หรือพรรคกำรเมืองทั้งในดำ้น          
กำรส่ือสำร กำรแสดงบทบำทสนบัสนุนหรือต่อตำ้น กำรผลกัดนันโยบำย เป็นตน้ 

บทบำทของผูน้ ำทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรแสดงออกของบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะส ำคญัใน
กำรแสดงอิทธิพลในทำงกำรเมืองทั้งเกิดจกบุคลิกส่วนบุคคลหรือต ำแหน่งแห่งท่ีในกำรน ำพำบุคคล
หรือกลุ่มใหข้บัเคล่ือนกิจกรรมทำงกำรเมืองไปตำมทำงท่ีตนหรือองคก์รมุ่งมัน่ให้บรรลุผล โดยกำร
น ำท่ีเกิดขึ้นในกระบวนกำรนโยบำยนั้นถือเป็นส่ิงสนบัสนุนใหป้ระชำชนเขำ้ไปมีส่วนร่วมทำงกำร
เมืองทั้งในมิติผูต้ำมและมิติผูร่้วมก ำหนดนโยบำยหน่ึงๆ จนอำจกลำยเป็นผูน้ ำในอนำคตได ้
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่” มีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเป็นแนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคัญ ได้แก่                
แนวคิด ทฤษฏีการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่นการมีส่วนร่วมของการเมืองภาคพลเมือง 8 ระดบั 
หรือ 8  ขั้ นบันไดของ Arnstein (1969)    แนวคิดกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง                             
แนวคิดผูน้ าทางการเมือง และงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งว่าดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทา
การเมืองหรือการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 

 

2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ส าหรับแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นหัวใจส าคญัของประชาชนต่อการปกครอง

ในรัฐฐานะเจา้ของอ านาจอธิปไตยตามหลกัประชาธิปไตย เม่ือพิจารณาเร่ืองการมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองของ Arnstein (1969) น่าสนใจเน่ืองจาก Arnstein ไดอ้ธิบายการมีส่วนร่วมของการเมือง
ภาคพลเมือง ไว ้8 ระดบั หรือ 8 ขั้นบนัได ซ่ึงมีรายละเอียดส าคญั คือ 

 
2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ค าว่า การเมืองนั้นมีนักปรัชญาสมยักรีกโบราณ นักวิชาการสมยัใหม่ได้อธิบายค าน้ีไว้

มากมาย อาทิเช่น เพลโต ไดก้ล่าวไวว้่า การเมืองคือส่ิงท่ีนครรัฐ (Polis) ส่วน Dahl นั้นไดก้ล่าวใน
ประเด็นดว้ยกนัว่า การเมืองนั้นเป็นเร่ืองอ านาจ ท่ีสามารถบงัคบัให้ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ซ่ึงเป็น
อ านาจอันชอบธรรม.ส่วนมุมมองของLasswellเห็นว่าการเมืองนั้นเก่ียวกับอิทธิพล หรือผูท้รง
อิทธิพล พร้อมกนันั้นยงัเป็นเร่ืองของใครท่ีจะไดอ้ะไร ไดเ้ม่ือไร และไดอ้ย่างไร (สุริยนัต ์สุวรรณ
ราช. 2542) ขณะท่ี นักวิชาการอย่างEastonไดอ้ธิบายไวใ้นช่วงปี1971 ให้อธิบายให้ค  าจดักดัความ
ของการเมืองว่าเป็นเร่ืองของขั้นตอนร่วมถึงกระบวนการท่ีมีการใช้อ านาจ บทบาทหน้าท่ีจดัสรร
ทรัพยากร หรือส่ิงท่ีมีคุณค่าในรัฐหรือในสังคม และร่วมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีอยู่ในเขตแดนอ านาจ
ของระบบการเมือง กล่าวคือ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรส่ิงท่ีมีคุณค่าเพื่อสังคมโดยมี
อ านาจบังคับ ให้มีการปฏิบัติตามการจัดสรรนั้น ซ่ึงเห็นได้ว่า การเมือง เป็นเร่ืองของอ านาจท่ี
แสดงออกผ่านการกระท าในเชิงปฏิสัมพนัธ์ ท่ีเก่ียวพนักับทั้งระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และสังคม
โดยรวม  
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ค าว่า “การมีส่วนร่วม (Participation)” มีนกัวิชาการหลาย ท่านไดใ้ห้ความหมายการมีส่วน
ร่วมไว ้อาทิ  

Easton (1971) ไดก้ล่าวสรุปว่าการมีส่วนร่วมถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะอนัส าคัญต่อ
กระบวนการทางการเมืองการจดัการเร่ืองปัญหา การบริหารจดัการของสังคมยุคใหม่ ซ่ึงเนน้เร่ือง
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ เพื่อเสนอข้อเรียกร้องและการส่งเสริมสนับสนุน                       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางการเมือง เป็นตน้ 

บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น 
เป็นเร่ืองท่ีไม่ควรเป็นท่ีจะมีการตดัสินใจของคน หรือกลุ่มคณะคนเพียงไม่ก่ีคน แต่ควรเป็นการ
ตดัสินใจร่วมกนัของคนส่วนใหญ่ในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย 

สถาบนัประปกเกลา้ (2545) ช้ีให้เห็นว่า ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน
การเมืองนั้น เป็นการส่งเสริม ให้อ านาจ หนา้ท่ี และโอกาสกบัภาคของประชาชนไดส่้วนร่วมและ 
เขา้มามีบทบาท ตดัสินใจ รับผลประโยชน์ หรือร่วมกนัแบ่งปัน จดัสรรปัจจยัท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้
เกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน ต่อวิถีชีวิต คุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นตน้ 

ตามท่ีไดอ้ธิบายดงักล่าวจากขา้งตน้นั้น กล่าวสรุปการมีส่วนร่วมไดว้่า เป็นการมีบทบาท
ของประชาชนต่อกิจกรรมในกระบวนการหรือขั้นตอนของสังคม ซ่ึงภายใต้กระบวนการทาง
การเมืองแลว้นั้น การมีส่วนร่วมทางการเมือง จึงเป็นเป็นเร่ืองของการใชอ้  านาจท่ีแสดงบทบาทออก
ผ่านการกระท าในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ท่ีเห็นได้ชัดในกระบวนการนโยบายสาธารณะของ
ประชาชนในฐานะพลเมืองของรัฐ ซ่ึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีลกัษณะท่ีรวมกนัสองประการ 
ไดแ้ก่ (1) ตอ้งเป็นไปตามความสมคัรใจและ (2) ตอ้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ของผูมี้อ  านาจ นอกจากนั้น กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตอ้งเป็นไปตามท่ีระบบการเมือง
และกฎหมายก าาหนดให้กระท าได ้  หรืออาจใช้วิธีการท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายก็ได ้(ส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. 2561: 13) 

 
2.1.2 การมีส่วนร่วมของการเมืองภาคพลเมือง 8 ระดับ หรือ 8 ขั้นบันไดของ Arnstein (1969) 
Sherry R. Arnstein (1969) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนจดัเป็นอ านาจประเภท

หน่ึงของประชาชนท่ีแสดงถึงบทบาทความเป็นพลเมืองรัฐ ภายใต้กระบวนการการจดัสรรอ านาจ 
(Redistribution of power)  ผ่ านการส่ง เส ริมให้ประชาชนผู ้ไ ร้ ซ่ึ งอ านาจหรือขาดบทบาท                            
ท่ีมกัขาดโอกาส ถูกกีดกนั หรือ ถูกแยกออกจากกระบวนการทางการเมืองใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมอยา่ง
จริงจงัในกระบวนการทางการเมืองในหลากหลายช่องทาง ทั้งน้ีตามแนวคิดดงักล่าว ระดบัของการ
มีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นทั้งหมด 8 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
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1. ขั้นการก ากบัจดัการได ้(Manipulation): กลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในรูปแบบต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ ฯลฯ เปรียบเสมือน “ตรายาง” ท่ีถูกน ามาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือส าหรับการสร้างหรือแสวงหาการสนบัสนุน แทนท่ีจะเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างแทจ้ริง ล าดบัขั้นต ่าสุดของขั้นบนัไดแห่งการมีส่วนร่วมน้ีแสดงถึงการบิดเบือนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้ประชาชนให้กลายเป็นเคร่ืองมือประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหรือนโยบายของผูมี้
อ านาจ 

2. ขั้นการเยียวยารักษา (Therapy): จากการทดลองพฤติกรรมกลุ่มโดยผูเ้ช่ียวชาญด้าน
จิตวิทยา ความไร้ซ่ึงอ านาจ (Powerless) เปรียบเสมือนความเจ็บป่วยทางจิตใจ การบ าบดัรักษาจึง
เป็นการให้ประชาชนบางคนพอมีโอกาสได้รับรู้บา้ง หากยงัจ าตอ้งเช่ือฟังด าเนินการตามความ
ตอ้งการของผูมี้อ านาจเป็นหลกั 

3. ขั้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร (Informing): การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสิทธิหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ 
และทางเลือกนโยบายต่างๆ แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มภายใตแ้นวทางการส่ือสารทางเดียว (One Way 
Communication) การไหลข้อมูลทางเดียว (One Way Flow Information) เน่ืองจากขาดช่องทาง
ส าหรับการตอบสนองความตอ้งการ (No Feedback) และขาดการให้อ านาจแก่ประชาชนในการ
ต่อรอง ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารท่ีประชาชนได้รับมักอยู่ ณ ขั้นตอนท้ายสุดของการวางแผนแล้ว 
ประชาชนแทบไม่มีโอกาสในการเปล่ียนแปลงกิจกรรมและโครงการท่ีถูกออกแบบมา เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการส่ือสารดงักล่าวลว้นอยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูมี้อ านาจ ไดแ้ก่ ส่ือสารมวลชน เอกสาร
สรุปโครงการ โปสเตอร์ และการใหข้อ้มูลอ่ืนๆ ตามความคิดเห็นของผูมี้อ านาจ  เป็นตน้  

4. ขั้นการปรึกษาหารือ (Consultation): การชกัชวนใหป้ระชาชนออกมาแสดงความคิดเห็น 
เช่น การส ารวจความคิดเห็น การประชุมชุมชน การท าประชาพิจารณ์ ฯลฯ กิจกรรมดงักล่าวเป็น
วิธีการพยายามดึงดูดประชาชนให้มาเขา้ร่วมและปริมาณการมีส่วนร่วม ยงัสามารถวดัผลออกเป็น
เชิงปริมาณได้ เช่น จ านวนประชาชนท่ีเขา้ร่วมการประชุม จ านวนเอกสารท่ีแจกออกไป จ านวน
แบบสอบถามท่ีประชาชนตอบ เป็นตน้ ประชาชนจึงท าไดเ้พียงการให้ขอ้มูล ขอ้คิดเห็นในเวทีหรือ
ผา่นช่องทางต่างๆ หากแต่ยงัไม่มีอ านาจในการตดัสินใจ 

5. ขั้นการปลอบใจ (Placation): ประชาชนเร่ิมท่ีจะมีอิทธิพล แต่ยงัคงอยู่ภายใตส้ภาวะของ
การท าให้ประชาชนตระหนักถึงความชอบธรรมของภาครัฐ (Tokenism)อยู่ กล่าวคือ ประชาชน 
สามารถให้ค  าปรึกษาหรือเขา้ร่วมในกระบวนการวางแผนไดอ้ย่างไม่มีของเขต แต่การตดัสินใจใน
ขั้นสุดทา้ยยงัเป็นดุลยพินิจของผูมี้อ  านาจท่ีสามารถน าเอาค าปรึกษาหรือค าแนะน าของประชาชน มา
พิจารณาประกอบการตดัสินใจหรือปฏิเสธความคิดเหล่านั้น ทั้งน้ีโอกาสท่ีประชาชนจะไดรั้บการ
ปลอบใจขึ้นอยู่กับ 1) คุณภาพความช่วยเหลือทางเทคนิค ระหว่างท่ีประชาชนจดัล าดับนโยบาย 
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(Policy Prioritization) และ 2) ระดบัการรวมตวักนัของกลุ่มประชาชนเพื่อกดดนัให้ผูมี้อ  านาจรับฟัง
และตดัสินใจตามการจดัล าดับความส าคญัของนโยบายท่ีพวกเขาได้เสนอให้ไป  โดยย่อมพบว่า
ประชาชนจ านวนหน่ึงเท่านั้นท่ีมีโอกาสเขา้มาอยู่ในกลไกการตดัสินใจน้ี แต่กลบัพบว่าพลเมือง
เหล่าน้ีต่างก็ขาดอิทธิพลท่ีมากเพียงพอต่อการต่อรองผลประโยชน์สาธารณะไดทุ้กเร่ือง 

6. ขั้นความร่วมมือ (Partnership): อ านาจถูกจัดสรรผ่านการต่อรองระหว่างประชาชน        
กบัผูมี้อ  านาจ ทั้งสองฝ่ายมีความรับผิดชอบในการวางแผนและตดัสินใจร่วมกนั ภายใตรู้ปแบบของ
คณะกรรมการนโยบายร่วม (Joint Policy Boards) คณะกรรมการวางแผน รวมทั้งคณะกรรมการ
แก้ไขความขดัแยง้ต่างๆ จนอาจกล่าวได้ว่า ประชาชนและผูมี้อ านาจทางนโยบายต่างมาร่วมกนั
วางแผนและตดัสินใจผ่านคณะกรรมการร่วม ซ่ึงเป็นการแสดงบทบาทในฐานะผูมี้ส่วนร่วมทั้งใน
การแสดงความคิดเห็นและการตดัสินใจร่วมกนั 

7. ขั้นอ านาจการเป็นตวัแทน (Delegated Power): ประชาชนสามารถมีบทบาทน าในการ
ตัดสินใจวางแผนและด าเนินการตามแผนงานต่างๆได้ประกันถึงการรับผิดชอบต่อสังคม 
(Accountability) โดยภาครัฐซ่ึงจะป้องกนัมิไดเ้กิดการตดัสินใจในนโยบายของรัฐแตกต่างไปจาก
ความคิดเห็นร่วมกนัของประชาชนและภาครัฐ ท่ีเกิดจากการต่อรองกบัประชาชนระหว่างกนั การ
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมน้ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถท่ีจะตอบสนองปัญหา หรือ ความตอ้งการ
ของประชาชนในแต่แรกเร่ิม ไม่รอใหถึ้งกระบวนการตรวจสอบหรือติดตามผลนโยบายแต่อยา่งใด 

8. ขั้นการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control): ประชาชนได้รับหลักประกันว่า 
นโยบายและการบริหารแผนงานหรือโครงการใดๆ ก็ตามท่ีตนมีส่วนร่วมนั้นจะเป็นไปในทิศทาง
ตามท่ีประชาชนตอ้งการอยา่งแทจ้ริง รวมทั้งยงัสามารถต่อรองขอ้ก าหนดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและไม่มี
ใครสามารถมาเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเหล่านั้นไดภ้ายหลงั ซ่ึงสะทอ้นถึงบทบาทการเขา้ถือครอง
อ านาจโดยประชาชนในการปกครองตนเอง 

นอกจากน้ี Arnstein (1969) ไดใ้ช้เกณฑ์อ านาจการตดัสินใจเป็นฐานในการอธิบายระดับ
การมีส่วนร่วม สามารถสรุปเป็นบนัได 8 ขั้น ซ่ึงจดัเป็น 3 ประเภท (โสภา มดัลงั. 2551) ไดแ้ก่ 

1.  บันไดขั้ น ท่ี  1 -  2 อยู่ ในระดับการมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มี ส่วนร่วม  (Pseudo 
Participation or Non- participation) เน่ืองจากประชาชนไม่มีบทบาทในการใช้อ านาจเพราะอยู่ใน
ฐานะผูต้ามในทางการเมือง 

2. บนัไดขั้น ท่ี 3 - 5 อยู่ในระดบัการมีส่วนร่วมบางส่วนหรือการมีส่วนร่วมระดบัพิธีกรรม 
(Partial Participation or Degree of Tokenism) เน่ืองจากประชาชนเร่ิมมีอิทธิพลในกระบวนการ
นโยบายมากขึ้น หากแต่ยงัไม่มีอ านาจในการตดัสินใจ 
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3. บนัไดขั้นท่ี 6 - 8 อยู่ในระดบัการมีส่วนร่วมแทจ้ริง หรือการมีส่วนร่วมในระดบัอ านาจ 
(Genuine Participation or Delegated of Citizen Power Participation) เน่ืองจากประชาชนมีอิทธิพล
ในกระบวนการนโยบาย ดงัพบวา่มีการใชอ้  านาจในการตดัสินใจดว้ยตนเองมากขึ้นตามล าดบั 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถน าภาพจ าลองขั้นบันไดและระดับการมีส่วนร่วมของ 
Arnstein (1969: 216-224) ไดด้งัน้ี 
 

ล าดับขั้น ระดับการมีส่วนร่วม 
ขั้นท่ี 8 การควบคุมโดยประชาชน (Citizen 

Control) 
การมีส่วนร่วมแทจ้ริง หรือ 

การมีส่วนร่วมในระดบัอ านาจ 
(Genuine Participation or Delegated of 

Citizen Power Participation 
ขั้นท่ี 7 อ านาจการเป็นตวัแทน (Delegated 

Power) 
ขั้นท่ี 6 ความร่วมมือ (Partnership) 
ขั้นท่ี 5 การปลอบใจ (Placation) การมีส่วนร่วมบางส่วนหรือการมี 

ส่วนร่วมระดบัพิธีกรรม  
(Partial Participation or Degree of 

Tokenism) 

ขั้นท่ี 4 การปรึกษาหารือ (Consultation) 

ขั้นท่ี 3 การใหข้อ้มูลข่าวสาร (Informing) 

ขั้นท่ี 2 เยยีวยารักษา (Therapy) การมีส่วนร่วมเทียมหรือ 
ไม่มีส่วนร่วม 

(Pseudo Participation or Non- participation) 
ขั้นท่ี 1 การก ากบัจดัการได ้(Manipulation) 

 
ภาพท่ี 2.1 ภาพจ าลองขั้นบนัไดและระดบัการมีส่วนร่วมของ Arnstein (1969: 216-224) 

 

2.2 แนวคิดกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง 
แนวคิดกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง ประกอบดว้ย ประเด็นในการศึกษา ไดแ้ก่     

1) กลุ่มผลประโยชน์ 2) พรรคการเมือง และ 3) บทบาทกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมืองต่อการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง 

 
2.2.1 กลุ่มผลประโยชน์ 
การศึกษาสังคมศาสตร์มองเห็นว่า “กลุ่ม (Group)” คือ รูปแบบของการรวมตวัขั้นพื้นฐาน

ของปัจเจก บุคคล ซ่ึงการรวมกลุ่มต่าง ๆ นั้น มีเป้าหมายเพื่อให้ไดม้าถึงผลประโยชน์ท่ีจะแตกต่าง
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กันไปตามเป้าหมายนั้น การแสดงบทบาทของกลุ่มในการพยายามเขา้ถึง (Access) กระบวนการ
ตดัสินใจของรัฐบาล กลุ่มเหล่าน้ีจะถูกเรียกว่า “กลุ่มผลประโยชน์" (Interest Group) เช่น สมาคม
พ่อคา้ สหภาพแรงงาน กลุ่มเกษตรกร เป็นตน้ 

โดยนกัวิชาการใหค้วามหมายของค าวา่ “กลุ่มผลประโยชน์” อยา่งน่าสนใจ อาทิ 
 Woodton (1978: 1-2) สรุปให้เห็นว่า กลุ่มผลประโยชน์นั้นหมายถึง กลุ่มหรือองค์กรท่ี
ตอ้งการมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะภายใตวิ้ธีการและวิถีทางแห่งกลุ่มนั้น โดยมิได้
มุ่งหวงัต่อความตอ้งการอ านาจรัฐ ตลอดจนต าแหน่งทางการเมือง และเม่ือกลุ่มผลประโยชน์ได้
เสนอขอ้เรียกร้องของกลุ่มตนผ่านสถาบนัใดๆ ของรัฐบาลก็ตาม กลุ่มดงักล่าวจะมีฐานะเป็นกลุ่ม
ผลประโยชน์ทางการเมืองในการขบัเคล่ือนกิจกรรมทางการเมืองตามความตอ้งการของกลุ่มนั้นๆ 

Truman (1971: 37) อธิบายว่า กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง กลุ่มท่ีรวมเอาปัจเจกชนท่ีมี
ความคิดและเช่นเดียวกันเข้ารวมไว้อยู่ร่วมกัน โดยมีรูปแบบการจัดตั้งและกิจกรรมท่ีเป็นข้อ
เรียกร้องท่ีปรากฏต่อสังคม ทั้งน้ีเม่ือโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความสลบัซบัซอ้น และมี
ความหลากหลายย่อมยงัผลให้กลุ่มผลประโยชน์ประเภทต่างๆ มีจ านวนมากมาย รวมทั้งแสดง
บทบาทมากขึ้นแตกต่างกนัตามไปดว้ย 

Berty (1977: 10) มองว่า กลุ่มผลประโยชน์ ก็คือ การรวมกันของปัจเจกบุคคลเพื่อ
แสดงออกทางการเมือง โดยมีความมุ่งหมายท่ีการพยายามมีอิทธิพลต่อการก าหนดและผลกัดนั
นโยบาย ทั้งน้ีกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นนอกจากมีเป้าหมายชดัเจนแลว้ ยงัมีองคป์ระกอบท่ี
เก่ียวพนัถึงคุณภาพมาตรฐานสมาชิก และรูปแบบการบริหาร โครงสร้างองคก์ารท่ีมีความชดัเจน 
 จากขา้งตน้ ย่อมสรุปให้เห็นว่า กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึงการรวมตวัของปัจเจกชนเพื่อ
มุ่งหวงัและแสดงออกท่ีจะมีอิทธิพลในการก าหนดหรือผลกัดนันโยบายตามท่ีกลุ่มนั้นๆ มีเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงคร่์วมกนั 
 ทั้งน้ีการแบ่งประเภทของกลุ่มผลประโยชน์ สามารถจ าแนกไดห้ลายรูปแบบตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด Almond and Powel.l (1966: 75-80) ไดแ้บ่งกลุ่มผลประโยชน์ออกเป็น 4 ประเภทคือ  

1) กลุ่มผลประโยชน์แบบสถาบนั (Institutional Interest Group) กลุ่มผลประโยชน์ประเภท
น้ีเป็นการตั้งองคก์รอยา่งเป็นทางการ ท่ีมีการวางระเบียบอยา่งดี ตวัอยา่งเช่น พรรคการเมือง สถาบนั
นิติบญัญติั กองทพัทหาร หรือหน่วยราชการ ซ่ึงกลุ่มแบบสถาบนัจะมีบทบาทอ านาจหนา้ท่ีเฉพาะ
ส่วนงาน ไม่ไดมี้ผลประโยชน์อ านาจโดยตรงในการร้องผลประโยชน์ แต่ใน จะมีบทบาทเชิงอ านาจ
เหนือสังคมท่ีมีอิทธิพลเรียกร้องต่อระบบการเมืองผา่นวิธีท่ีใชก้  าลงัและส่ิงท่ีรุนแรงมากท่ีสุด ขณะท่ี
กลุ่มผลประโยชน์ประเภทอ่ืนมีอิทธิพลนอ้ยกวา่ หรือดอ้ยประสิทธิภาพมากกวา่ 
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2.  กลุ่มผลประโยชน์ ท่ี มีการตั้ ง เป็นสมาคม (AssociationalInterestGroup)  โดยกลุ่ม
ผลประโยชน์ประเภทน้ี มีความคลา้ยคลึงกบัประเภทแรก นั้นคือ สมาคมรวมกนัอย่างเป็นระบบ
รูปแบบท่ีทางการ ทางการ มีโครงสร้างของสมาคมลกัษณะองคก์ารท่ีมัน่คงถาวรแบบแผน ระเบียบ 
เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์เฉพาะของกลุ่ม กล่าวคือ มีฐานะการเป็นตัวแทนอย่างชัดแจ้งของผู ้
รวมกลุ่ม อาทิ สมาคมพ่อคา้ นกัธุรกิจ สหภาพแรงงาน สมาคมชาติพนัธุ์ และกลุ่มประชาชนประจ า
ทอ้งถ่ินต่างๆ เป็นตน้ กลุ่มผลประโยชน์ประเภทน้ีในสังคมกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้จึงไดรั้บการ
ยอมรับสูงและมีบทบาทส าคญัมากพอท่ีจะก่อใหเ้กิดนโยบายของรัฐบาล  

3. กลุ่มผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นทางการ (Non Associational Interest Group) กลุ่มประเภทน้ี
จะมีลกัษณะการรวมตวัท่ีไม่สม ่าเสมอ เป็นการรวมตวัแบบชัว่คร้ังชัว่คราว เป็นไปตามสถานการณ์ 
โดยขาดกระบวนการท่ีเป็นระเบียบในการเรียกร้องและโครงสร้างกลุ่มท่ีจะด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  
กลุ่มพวกน้ีมกัจะเปิดรับสมาชิกเฉพาะ บุคคลท่ีมีพื้นฐานอย่างเดียวกนัหรือคลา้ยกนั กลุ่มเหล่าน้ีจะ
เรียกร้องผลประโยชน์เป็นคร้ังคราว โดยรูปแบบผลประโยชน์ท่ีเรียกร้องจะมาเป็นทางการ อย่างไร
ก็ดีกลุ่มผลประโยชน์ประเภทน้ีก็คือ ฐานเร่ิมตน้ท่ีจะพฒันาไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ประเภทเป็น
ทางการได ้ถา้มีการด าเนินกิจกรรมและเสริมเสริมเหมาะสมในระยะเวลาต่อมา  

4. กลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีการตั้งกลุ่มรวมกนัแบบชัว่คราว กลุ่มประเภทน้ีบางคร้ังเรียกว่าเป็น
กลุ่มไปปทสัถาน การตั้งกลุ่มรวมกนัแบบชัว่คราวลกัษณะน้ีจะเกิดขึ้นแบบฉับพลนั เร่งด่วนและ
ยกเลิกกลุ่มง่าย เนน้ความสะดวกรวดเร็วเฉพาะหนา้ในการจดัตั้ง จะมีไม่มีกฎ หลกัเกณฑ ์อะไรมาก 
ท าให้มีความเป็นกลุ่มองค์กรท่ีน้อย หรือไม่เป็นองค์กรเลย เพราะลกัษณะของการด าเนินการงาน
ต่างๆ มกัใชว้ิธีแบบนอกระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือความรุนแรงในการด าเนินงาน หรือรูปแบบไม่เป็น
ทางการอาทิ การใชก้ าลงั ประทว้ง ก่อความไม่สงบ   เป็นตน้ การเกิดของกลุ่มผลประโยชน์ประเภท
น้ีจึงมกัเกิดขึ้นในสถานท่ีท่ีไม่มีกลุ่มท่ีไดรั้บการจดัตั้งอยู่ในสังคม หรือถูกปิดกั้นมิให้แสดงออกซ่ึง
ความตอ้งการ ดงัพบว่าความไม่พึงพอใจจะปะทุออกมาในลกัษณะขา้งตน้ ถา้มีสภาพเหตุการณ์มา
ประกอบหรือมีผูช้กัน า จึงเห็นไดว้่า กลุ่มประเภทน้ีจะรวมตวัและสลายตวัอย่างรวดเร็ว โดยไม่มี
องคก์รแต่อยา่งใด  

 
พร้อมทั้ งน้ี  Almond and Powell (1966: 80-81) ได้อธิบายเพิ่มกล่าวคือ ความส าเ ร็จ

ประสิทธิผลของพรรคหรือกลุ่มผลประโยชน์นั้น ส าเร็จลุล่วงไดน้ั้น มีองคป์ระกอปัจจยัท่ีส าคญั 4 
ดา้นประกอบดว้ย  
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(1) ขีดความสามารถศกัยภาพในการรวมหรือระดมกกลุ่ม โดยส่ิงท่ีส าคญัหรือปัจจยัต่างๆ
ตอ้งสามารถสนบัสนุนกลุ่ม ไม่ว่าจะเร่ือง คน  เงิน ความเช่ียวชาญทางการเมือง ความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวขององคก์ร ท่ีปรากฏต่อสังคมเป็นตน้  

(2) สภาพแวดล้อมบริบทต่างๆ ของอุปสรรคว่าเป็นท่ีจ าเป็นหรือสอดคล้องในแต่ละ
ช่วงเวลาหรือบริบทขณะนั้นหรือไม่  

(3) ความเป็นอิสระเสรีภาพกลุ่ม คือ กลุ่มจะตอ้งมีความเป็นตวัของตวัเอง โดยไม่อยู่ภายใต้
การครอบง า หรือตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของกลุ่มอ่ืนๆ เน่ืองจากการถูกบงการหรือขาดความเป็น
อิสระ ย่อมหมายถึงกลุ่มนั้นๆ กลายเป็นเคร่ืองมือการด าเนินการของกลุ่มอิทธิพลอ่ืนอนัย่อมส่ง
ผลร้ายต่อกระบวนการทางการเมืองในท่ีสุด  

(4) ระบอบการปกครองและโครงสร้างรัฐบาล ดงัพบว่า รูปแบบรัฐรวมจะมีพื้นฐานการ
กระจายอ านาจสูง จึงเปิดช่องให้มีการการรวมกลุ่มท่ีเป็นอิสระได้ง่ายและหลากหลาย ดังพบว่า    
กลุ่มผลประโยชน์สหรัฐอเมริกานั้นมีจ านวนมากและมีบทบาททางการเมืองสูง แต่ถา้การปกครอง
เป็นแบบรัฐเด่ียวแบบองักฤษ บทบาทรัฐส่วนกลางมีอ านาจสูง พลงัในการรวมกลุ่ม และบทบาท
การเคล่ือนไหวของกลุ่มผลประโยชน์จึงมีจ ากดั  

จากข้างต้นย่อมพบว่า ปัจจัยทั้ ง 4 ประการท่ีเป็นตัวก าหนดถึงประสิทธิผลของกลุ่ม
ผลประโยชน์ของ Almond and Powell (1966) นั้นย่อมเห็นว่า ปัจจยัประการท่ี 1 และประการท่ี 3 
เป็นปัจจัยภายใน คือ ขึ้ นอยู่กับความสามารถ เฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มเองในการก่อให้เกิด
ประสิทธิผล ส่วนปัจจัยประการท่ี 2 และประการท่ี 4 นั้ น เป็นปัจจัยภายนอกกลุ่มคือ บริบท
สภาพแวดลอ้มท่ีจะเสริมสร้างใหเ้กิดประสิทธิผลไดม้ากนอ้ย เพียงใดนัน่เอง 

 
2.2.2 พรรคการเมือง 
พรรคการเมือง (Political Party) ถือเป็นหน่ึงในสถาบนัทางการเมืองท่ีส าคญัของทุกระบอบ

การเมือง เน่ืองจากเป็นกลไกท่ีมีหน้าท่ีในการขับเคล่ือนกิจกรรมทางการเมือง  ทั้งน้ีความเป็น
สถาบนัของพรรคการเมืองในประเทศก าลงัพฒันามกัมีลกัษณะเป็นเพียงกลุ่มทางการเมือง (Political 
factions) โดยมีลกัษณะส าคญัคือ เป็นการรวมตวัของบุคคลหรือนกัการเมืองบางกลุ่ม และจดัตั้งขึ้น
จากความสัมพนัธ์ส่วนตัว อ านาจในการตัดสินใจมกัยึดติดกับตัวบุคคลท่ีเป็นแกนน าหรือกลุ่ม
การเมือง และขาดการขยายฐานไปยงัมวลชน จึงยงัผลให้พรรคการเมืองขาดความยัง่ยืนในการ
ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองให้เกิดความต่อเน่ือง อีกทั้งการจดัตั้งหรือส้ินสุดจึงขึ้นอยู่กับความ
ตอ้งการของกลุ่ม 

ทั้งน้ีนกัวิชาการไดใ้ห ้ความหมายของพรรคการเมือง (Political Party) ไวอ้ยา่งน่าสนใจ อาทิ   
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ทินพนัธ์ นาคะตะ (2543) อธิบายถึงค าวา่ เก่ียวกบัพรรคการเมืองไวน่้าสนใจว่า คือกลุ่มของ
บุคคลท่ีมีการรวมตวักัน ซ่ึงท าให้กลายเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาท อ านาจ หรืออิทธิพลในการก าหนด
นโยบายและในการบริหารประเท โดยผ่านกลไกการเลือกตั้ง เพื่อให้ไดเ้ป็นฝ่ายบริหารรัฐบาลหรือ
นิติบญัญติั เป็นตน้ 

วิสุทธ์ิ โพธ์ิแท่น (2544) นิยามพรรคการเมือง หมายถึง กลุ่มบางคนท่ีมีแนวคิดหรือ
อุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวกนั รวมกนัจดัตั้งเป็นรากฐานท่ีมีการจดัองคก์รท่ีแน่นอนชดัเจน   
มีการก าหนดทางเลือกเก่ียวกับนโยบายท่ีส าคญัในการปกครองและบริหารประเทศในด้านต่างๆ 
โดยมีการคดัเลือกบุคคลเขา้สู่ต าแหน่งทางการเมือง ท่ีพยายามเขา้ไปมีส่วนร่วมในอ านาจรัฐ กระทัง่
สามารถจดัตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (2550) นิยาม พรรคการเมือง หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีอุดมการณ์
ทางการเมืองท่ีสอดคลอ้งกนัมารวมตวักนัเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยมีจุดมุ่งหมายส าคญั
ในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลเขา้สมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เพื่อเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการใชอ้ านาจบริหารและนิติบญัญติั 
 จากทั้งหมดขา้งตน้ ย่อมพบว่า พรรคการเมือง ก็คือ การรวมตวัของกลุ่มปัจเจกบุคคลหรือ
กลุ่มต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายและอุดมการณ์ร่วมกนัในการด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมืองภายใต้
บรรทดัฐานท่ีเป็นทางการแบบสถาบนัทางการเมือง และมุ่งหวงัท่ีจะเขา้ไปมีบทบาทเป็นรัฐบาลใน
การปกครองประเทศ 

ทั้งน้ี Norris (2005: 16-22) อธิบายถึงความคิดพื้นฐานในการออกแบบเพื่อการสร้างความ
เขม้แขง็ภายในของพรรคการเมืองวา่สัมพนัธ์กบัการขยายฐานสมาชิกและฐานองคก์ร โดยตอ้งมีการ
พัฒนากระบวนการตัดสินใจในการคัดเลือกผู ้สมัครและผู ้น าภายในพรรค ให้มีความเป็น
ประชาธิปไตย โดยจ าแนกการสร้างความเขม้แขง็ภายในแบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบหลกัๆ คือ   

(1) วางรากฐานโครงสร้างองค์กรของพรรคการเมือง คือ เป็นการส่งเสริมสร้ายศกัยภาพ
ของพรรคการเมืองจากระดบัดา้นล่าง ดว้ยการจดัตั้งองคก์าร ระดบัสากขาของพรรคการเมือง เพื่อ
เพิ่มขนาดจ านวนสมาชิกให้พรรคกลายเป็น พรรคมวลชน หรือ Mass Party  ซ่ึงตอ้งสร้างใหส้มาชิก
มีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัล่างหรือทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึง 

(2) เสริมสร้างรากฐานให้กับสมาชิกพรรค คือ ลกัษณะของพรรคการเมืองท่ีมาจากกลุ่ม
มวลชนท่ีเนน้การขยายฐานสมาชิกให้มีจ านวนมากขึ้น การเก็บรวบรวมขอ้มูลสมาชิกพรรคท่ีตอ้งมี
ประสิทธิภาพและความแน่นอน ถูกตอ้ง รวมทั้งการให้ความหมายของการเป็นสมาชิกพรรคในแต่
ละบริบทสังคมแตกต่างกนั 
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(3) การสรรหาตวัแทนผูส้มคัร คือ ในส่งเสริมการปกครองประชาธิปไตย หรือการส่งเสริม
ให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบนั จ าเป็นตอ้งมีวฒันธรรม การกระจายอ านาจ บทบาทการคิดการ
ตัดสินใจการแสดงความคิดเห็นให้กับสมาชิก หรือผูส้มัครในระดับต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเป็นตน้  

 
2.2.3 บทบาทกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมืองต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 เม่ือพิจารณาถึงบทบาทกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมืองต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองแลว้ย่อมพบว่า ทั้งกลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีนยัของการด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมืองท่ีไม่
เป็นทางการนั้น ต่างก็มีอิทธิพลในการระดมการมีส่วนร่วมทางการเมืองไดเ้ป็นอย่างดีเช่นเดียวกบั
การแสดงบทบาทของพรรคการเมืองในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองบนรากฐานการสร้างความ
เป็นสถาบนัทางการเมืองท่ีเขม้แขง็ผา่นการสร้างฐานสมาชิกของพรรคการเมือง 
 อิทธิพลท่ีเกิดขึ้นสามารถสะทอ้นผา่น 
 1) การเพิ่มจ านวนสมาชิกของกลุ่มและพรรคการเมืองในการขบัเคล่ือนกิจกรรมทางการ
เมือง ซ่ึงจ านวนสมาชิกจะอยู่ในฐานะทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการในการสนับสนุนการ
ด าเนินการของกลุ่มผลประโยชน์หรือพรรคการเมืองนั้นๆ  
 2) การแสดงออกทางการเมืองในนามของกลุ่มผลประโยชน์หรือพรรคการเมืองทั้งในดา้น
การส่ือสาร การแสดงบทบาทสนบัสนุนหรือต่อตา้น การผลกัดนันโยบาย เป็นตน้ 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ย่อมบ่งช้ีว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างเกิดขึ้นจากการ
กระตุน้หรือผลกัดนัทั้งในแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการของทั้งกลุ่มผลประโยชน์และพรรค
การเมืองให้ประชาชนได้เขา้มาเป็นสมาชิกทั้งในทางตรงหรือทางออ้มตามบริบททางการเมืองท่ี
กลุ่มการเมืองในขณะนั้นขบัเคล่ือนกิจกรรมทางการเมืองนั้นๆ อยู ่ 

ดงันั้นสรุปไดว้่า บทบาทกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมืองมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างน้อย 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การเพิ่มจ านวนสมาชิกของกลุ่มและพรรคการเมืองใน
การขับเคล่ือนกิจกรรมทางการเมือง และ 2) การแสดงออกทางการเมืองในนามของกลุ่ม
ผลประโยชน์หรือพรรคการเมืองทั้งในดา้นการส่ือสาร การแสดงบทบาทสนับสนุนหรือต่อต้าน 
การผลกัดนันโยบาย เป็นตน้ 
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2.3 แนวคิดผู้น าทางการเมือง 
แนวคิดผูน้ าทางการเมืองประกอบด้วย ประเด็นความหมายและคุณลักษณะผูน้ าทาง

การเมือง และบทบาทผูน้ าทางการเมืองต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
2.3.1 ความหมายและคุณลกัษณะผู้น าทางการเมือง 
McFarland (1979: 214) อธิบายว่า ผูน้ า (Leader) คือ บุคคลท่ีมีความสามารถในการใช้

อิทธิพลใหค้นอ่ืนท างานในระดบัต่างๆ ตามท่ีตนตอ้งการใหบ้รรลุเป้าประสงคต์ามท่ีก าหนดไวแ้ลว้   
Yukl (1989: 3) กล่าวว่า ผูน้ า หมายถึง บุคคลท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และเป็นผูท่ี้ตอ้ง

ปฏิบติัภาระหนา้ท่ีตามท่ีตนไดรั้บมอบหมาย ทั้งน้ีบุคคลอ่ืนๆ ในกลุ่ม ก็อยูใ่นฐานะผูต้าม  
Guba (1990: 89) ให้ทศันะว่า ภายในองคก์รต่างๆ นั้น ผูน้ า คือ บุคคลท่ีสามารรถใชอ้ านาจ

ตามต าแหน่งในบริบทต่างๆ ตามล าดบัขั้นจะอยูใ่นฐานะหวัหนา้หรือผูบ้ริหาร   
 กวี วงศพ์ุฒ (2535 : 14-15) สรุปถึง ความหมายของผูน้ า กล่าวคือ  ผูเ้ป็นศูนยก์ลางของกลุ่ม
พากลุ่มไปสู่จุดหมายตามท่ีก าหนดไว ้สมาชิกส่วนใหญ่คัดเลือก มีคุณสมบติัเฉพาะบางอย่างท่ี
เหมาะสม และน ากลุ่มไปในทางตามท่ีตอ้งการได ้   

บุญทนั ดอกไธสง (2535 : 266) สรุปถึงความหมายของผูน้ า ไวว้่า ผูน้ าคือ คนท่ีมีอิทธิพล
ต่อคนอ่ืนๆ กลุ่มชน ผูน้ าและแนะน าช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย และน ากลุ่มปฏิบติังานให้
บรรลุเป้าหมาย 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า ผูน้ าจึงเป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะส าคญัในการแสดงอิทธิพลทั้งเกิดจก
บุคลิกส่วนบุคคลหรือต าแหน่งแห่งท่ีในการน าพาบุคคลหรือกลุ่มใหข้บัเคล่ือนไปตามทางท่ีตนหรือ
องค์กรมุ่งมั่นให้บรรลุผล ด้วยเหตุน้ีผูน้ าทางการเมือง (Political Leader) จึงหมายถึง บุคคลท่ีมี
คุณลกัษณะส าคญัในการแสดงอิทธิพลในทางการเมืองทั้งเกิดจกบุคลิกส่วนบุคคลหรือต าแหน่งแห่ง
ท่ีในการน าพาบุคคลหรือกลุ่มใหข้บัเคล่ือนกิจกรรมทางการเมืองไปตามทางท่ีตนหรือองคก์รมุ่งมัน่
ใหบ้รรลุผล 
 
 2.3.2 บทบาทผู้น าทางการเมืองต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

หากพิจารณาถึงการปกครองของทุกระบอบการเมืองย่อมพบว่า คุณลกัษณะของความเป็น
ผูน้ าทางการเมืองลว้นส่งผลต่อการกระตุน้การมีส่วนร่วมทางการเมือง เน่ืองจากผูน้ าท่ีมีทศันคติเป็น
เผด็จการต่างพยายามปิดช่องทางการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในการด าเนินกิจกรรม
ทางการเมือง ซ่ึงแตกต่างจากผูน้ าท่ีเป็นนกัเสรีนิยมประชาธิปไตย  
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อย่างไรก็ดีย่อมพบว่า ผูน้ าทางการเมืองทั้งท่ีเป็นประชาธิปไตยและเผด็จการนั้น ต่างก็มี
อิทธิพลโดยตรงต่อผูต้ามทั้งส้ิน โดยคุณสมบติัของการเป็นผูน้ าทางการเมืองนั้นเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
ส าคญั ไดแ้ก่ 

1) ผูน้ าทางการเมืองผูน้ั้นจะตอ้งมีความตอ้งการท่ีจะเป็นผูน้ าทางการเมือง หรือการเขา้รับ
ต าแหน่งดว้ยความเตม็ใจ เพราะตอ้งมีความอิสระ มีความตอ้งการ และมีความกลา้หาญในการน า 
 2) ผูน้ าทางการเมืองตอ้งมีความชาญฉลาดและไหวพริบในทางการเมือง เน่ืองจากการเมือง
เป็นเร่ืองซบัซอ้น มีกลยทุธทางการเมือง ผูจึ้งควรมีความฉลาด ความสามารถ  
 3) ภาพลกัษณ์ผูน้ าทางการเมืองตอ้งสามารถสร้างศรัทธาต่อผูต้ามได ้
 4) ความเช่ียวชาญในการปกครองและการบริหาร 

5) มีความกลา้หาญ กลา้ตดัสินใจ มีจริยธรรม ต่อประโยชน์ส่วนรวม  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ยอ่มพบวา่ คุณลกัษณะของผูน้ าทางการเมืองขา้งตน้ช่วยบ่งช้ีถึงทกัษะ
และความสามารถในการระดมสรรพก าลงัของผูท่ี้อยู่รายรอบใหพ้ร้อมด าเนินตามความตอ้งการของ
ผูน้ า ซ่ึงในกระบวนการทางการเมืองนั้น ย่อมเห็นว่า ผูน้ าทางการเมืองคือผูท่ี้มีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการนโยบายทั้งท่ีเกิดขึ้นในระดบัชาติและในระดบัทอ้งถ่ิน กล่าวคือ ผูน้ าทางการเมืองตอ้ง
พยายามสร้างความเห็นพอ้งหรือการสนบัสนุนจากประชาชนในกระบวนการก าหนดนโยบาย และ
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติั การด าเนินการตามกระบวนการเหล่าน้ี บทบาทของผูน้ าทาง
การเมืองจึงตอ้งอิงอาศยัทั้งส่ือและอ านาจหนา้ท่ีท่ีมีในการกระตุน้หรือเร้าความสนใจและความใส่
ใจของประชาชนต่อนโยบายท่ีก าลงัเกิดขึ้นหรือก าลงัด าเนินอยู่ โดยส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นส่ิงสนับสนุน
ให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในมิติผูต้ามและย่อมรวมถึงการมีบทบาทเป็นผูร่้วม
ก าหนดนโยบายหน่ึงๆ จนกระทัง่กลายเป็นผูน้ าในระดบัรองๆ หรือผูน้ าใหม่ขึ้นมาได ้ 
 ดงันั้นจากขา้งตน้ย่อมสรุปไดว้่า ผูน้ าทางการเมือง จึงเป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะส าคญัใน
การแสดงอิทธิพลในทางการเมืองทั้งเกิดจกบุคลิกส่วนบุคคลหรือต าแหน่งแห่งท่ีในการน าพาบุคคล
หรือกลุ่มใหข้บัเคล่ือนกิจกรรมทางการเมืองไปตามทางท่ีตนหรือองคก์รมุ่งมัน่ให้บรรลุผล โดยการ
น าท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการนโยบายนั้นถือเป็นส่ิงสนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองทั้งในมิติผูต้ามและมิติผูร่้วมก าหนดนโยบายหน่ึงๆ จนอาจกลายเป็นผูน้ าในอนาคตได ้
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2.4 งานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของการเมืองภาคพลเมือง 8 ระดบั หรือ 

8 ขั้นบันไดของ  Arnstein (1969) รวมทั้ งบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง            
และบทบาทของผูน้ าทางการเมือง พบวา่ มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

ฟาติมา ไทยเศรษฐ และประสงค์ กัลยาณะธรรม  (2560) ศึกษาเร่ือง “สถาบันใน
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองท่ีมีอิทธิพล ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี” ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อ
สถาบนัในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง  2) ระดบัความ
คิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง) 3) ความ
คิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อสถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองในภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับ ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง   อยู่ใน
ระดบัสูงมาก 4) ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อสถาบนัในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง 
สามารถอธิบายความผนัแปรของความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองได ้
ร้อยละ 67.7 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถอธิบายความ
ผนัแปรของ ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองไดดี้ท่ีสุดซ่ึง ไดแ้ก่ 1) ดา้น
กลุ่มเพื่อน 2) กลุ่มส่ือมวลชนดา้นครอบครัว 4) ดา้นสถาบนัการศึกษา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

 
ลิขิต ธีรเวคิน (2563) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

พบวา่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ซ่ึงร่างโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) นั้น มีกรอบใหญ่ๆ อยู ่4 กรอบ คือ กรอบท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ สิทธิเสรีภาพของประชาชน กรอบท่ี
สอง ไดแ้ก่ การเขา้สู่ต าแหน่งอ านาจของผูป้ฏิบติังานทางการเมือง กรอบท่ีสาม ไดแ้ก่ การควบคุม
การใชอ้ านาจ กรอบท่ีส่ี ไดแ้ก่ การเมืองภาคประชาชน หรือมีการส่วนร่วมของประชาชน  

 
วฒันา นนทชิต (2559) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารทางการเมืองกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง

การปกครองทอ้งถ่ิน: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่าขา้ม อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากการส่ือสารทางการเมืองยงัอยู่ใน
ระดบันอ้ย การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการส่ือสารทางการเมืองกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง
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การปกครองทอ้งถ่ินในดา้นของการเลือกตั้งผูแ้ทนทอ้งถ่ิน และการก ากบัดูแลการปกครองทอ้งถ่ิน 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงโดยความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
 ศราวุธ ขนัธวิชยั และคณะ (2564) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนใน
ศตวรรษท่ี 21 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
และในทางกลบักนัเศรษฐกิจและสังคมก็เป็นกลไกส าคญัท่ีน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ทุกระดบั การมีส่วนร่วมทางการเมืองเร่ิมตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะทั้ง
โดยทางตรงในระดับทอ้งถ่ินและทางออ้มในระดับชาติ การมีส่วนร่วมทางการเมืองดังกล่าวจะ
น าไปสู่ผลลพัธ์ดา้นคุณภาพระบบบริการและการดูแลประชาชน ,การมีส่วนร่วมทางการเมืองเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารตนเองโดยตรงในระดับท้องถ่ินตลอดจนบริหาร
ประเทศทางออ้มในภาพรวม เพื่อให้เกิดความมัน่คงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองโดย
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ และทนัต่อสถานการณ์การเปลี่ยนทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 
จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 



บทที ่3 
วธีิการศึกษา 

 
การวิจัย เ ร่ือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง  ของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน                 

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ใช้วิ ธีการศึกษาวิจัยแบบส ารวจ ( Survey Research)                  
ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดน้ าเสนอรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจยัมีดงัต่อน้ี 
 

3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
 ส าหรับประชากร รวมถึงจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาในวิจัยได้แก่ ประชาชนท่ีมี
ภูมิล าเนาอาศยัในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) กล่าวคือ ในขั้นตอนแรกมีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)               
ด้วยวิธีการจบัฉลากรายช่ือต าบลท่ีจะศึกษาจ านวน 4 ต าบล และในขั้นตอนท่ีสองใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่ายดว้ยการจบัฉลากรายช่ือหมู่บา้นในต าบลนั้นๆ อีกคร้ัง ท่ีจะศึกษาจ านวน 4 หมู่บา้น 
โดยมีจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลหมู่บา้นละ 100 คน ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน จากประชากรในปี 
2563 จ านวนทั้งส้ิน 223,767 คน (พิชญาภา ศิริรัตน์. 2563) ประกอบดว้ย 

1) หมู่ท่ี 2 บา้นเจ็ดยอด อยูใ่น ต าบลชา้งเผือก 
2) หมู่ท่ี 4 บา้นหว้ยทราย อยูใ่น ต าบลสุเทพ 
3) หมู่ท่ี 7 บา้นต าหนกัใหม่ อยูใ่น ต าบลแม่เหียะ 
4) หมู่ท่ี 2 บา้นฟ้าฮ่าม/บา้นลงักา อยูใ่น ต าบล ฟ้าฮ่าม 

  

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย  
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 1) เพศ 2) อาย ุ3) อาชีพ 4) รายได ้

 ปัจจยัแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 1) บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง และ 2) บทบาท
ของผูน้ าทางการเมือง  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน              
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  ประกอบด้วย 1) ขั้นการก ากับจดัการได้ (Manipulation)        
2) ขั้นเยียวยารักษา (Therapy) 3) ขั้นการให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) 4) ขั้นการปรึกษาหารือ 
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(Consultation) 5) ขั้นการปลอบใจ (Placation)  6) ขั้นความร่วมมือ (Partnership) 7) ขั้นอ านาจการ
เป็นตวัแทน (Delegated Power) และ 8) ขั้นการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัน้ี ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยผูว้ิจยั
ไดอ้อกแบบเคร่ืองมือแบบสอบถาม โดยก าหนดมาตราวดัแบบแบ่งช่วงมี 5 ระดบั โดยวดัเป็นระดบั
ความคิดเห็นตามคะแนน ก าหนดคะแนนไวใ้นแต่ละระดบัตามวิธีของ Likert (1967) มีหลกัดงัน้ี  
  ระดบัความคิดเห็น  คะแนนเชิงบวก  
  มากท่ีสุด     5 
  มาก      4 
  ปานกลาง     3 
  นอ้ย      2 
  นอ้ยท่ีสุด    1 

ทั้งน้ีเกณฑแ์ปลความหมายความคิดเห็นดงัน้ี 
4.21-5.00 มากท่ีสุด 
3.41-4.20 มาก 
2.61-3.40 ปานกลาง 
1.81-2.60 นอ้ย 
1.00-1.80 นอ้ยท่ีสุด 

 
3.3.1 การพฒันาเคร่ืองมือแบบสอบถามและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการการพฒันาเคร่ืองมือและการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอนท่ี 2 ร่างแบบสอบถามให้ประธานท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู ้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกตอ้งเน้ือหาตามกรอบแนวคิดวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 

ขั้นตอนท่ี 3 น าร่างแบบสอบถามปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของประธานท่ีปรึกษา  
ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือมัน่ (Cronbach's Alpha) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่

กลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน 30 คน โดยมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .785 
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ขั้นตอนท่ี 5 แบบสอบถามไปสัมภาษณ์ต่อกลุ่มตวัอย่างและแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตวัอยา่งเชิงปริมาณ 

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

มหาวิทยาลยัสยาม  
 

3.3.2 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
     ผูว้ิจยัน าผลข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาประมวลผล โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรม

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



บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน           

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1                             
ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง ส่วนท่ี 3 บทบาทของ
ผูน้ าทางการเมือง ส่วนท่ี 4 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน       
อ า เภอเมืองเ ชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  และส่วนท่ี  5  การวิ เคราะห์จ าแนกพหุ (MCA)                             
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน ร้อยละของประชาชนกลุ่มตวัอย่างในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (400 คน) คิดเป็นร้อยละ 

เพศ   

ชาย  150 37.5 
หญิง 250 62.5 

อายุ   
อายไุม่เกิน 20 ปี  81 20.3 
21 - 40 ปี 157 39.3 
41 - 60 ปี   116 29.0 
61 ปีขึ้นไป 46 11.5 

อาชีพ   
ขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  58 14.5 
พนกังานเอกชน 83 20.8 
เกษตรกร  58 14.5 
รับจา้งหรือท างานอิสระ 86 21.5 
นกัเรียนหรือนกัศึกษา 76 19.0 
อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 
 

39 
 

9.8 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (400 คน) คิดเป็นร้อยละ 
    

รายได้   
ไม่เกิน 15,000 บาท 157 39.3 
15,001 – 30,000 บาท 213 53.3 
30,001 บาท ขึ้นไป 30 7.5 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ประชาชนกลุ่มตวัอย่างในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  
จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และเพศชาย จ านวน         
150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 

ดา้นอายุ พบว่า ประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 - 40 ปี  จ านวน 157 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ อายุ 41 - 60 ปี จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0, อายุไม่เกิน      
20 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และสุดทา้ยคืออายุ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 46 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 11.5 

ดา้นอาชีพ พบว่า ประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับจา้งหรือท างานอิสระ จ านวน 86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.5 รองลงมาคือ พนกังานเอกชน จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8, นกัเรียนหรือ
นักศึกษา จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0, ขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จ านวน 58 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 14.5, เกษตรกร จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และสุดทา้ยคือ อ่ืนๆ (ระบุ) จ านวน        
39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 

ดา้นรายได ้พบว่า ประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง15,001 – 30,000 บาท  
จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือไม่เกิน 15,000 บาท  จ านวน 157 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 39.3 และสุดทา้ยคือ 30,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 
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ส่วนที่ 2 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง 
ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อบทบาทของกลุ่ม

ผลประโยชน์และพรรคการเมือง 

บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

มองวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ใน
สังคมเสมอ 

4.76 .426 มากท่ีสุด 

มกัจะใหค้วามสนใจเร่ืองการเรียกร้องต่างๆ ของกลุ่มต่างๆ ใน
สังคม 

4.62 .486 มากท่ีสุด 

คิดวา่กลุ่มผลประโยชน์ในระดบัทอ้งถ่ินมีมากมายหลาย
ประเภท 

4.51 .557 มากท่ีสุด 

คิดวา่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมเรียกร้องให้รัฐเขา้มาแกไ้ขปัญหาใน
ชุมชน 

4.42 .551 มากท่ีสุด 

คิดวา่พรรคการเมืองส่วนใหญ่มีส่วนกระตุน้ใหส้นใจการเมือง 4.35 .610 มากท่ีสุด 
เคยคิดจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 3.94 .711 มากท่ีสุด 
ติดตามการท างานของพรรคการเมืองท่ีชอบเสมอ 3.80 .714 มากท่ีสุด 
มองวา่พรรคการเมืองต่างๆ มีอิทธิพลในทางการเมืองสูง 3.62 .740 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.25 .275 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.2  พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และ
พรรคการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅�=4.25, S.D.=.275) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
ประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มองว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในสังคม
เสมอ (�̅�=4.76, S.D.=.426) รองลงมาคือ ให้ความสนใจเร่ืองการเรียกร้องต่างๆ ของกลุ่มต่างๆ        
ในสังคม (�̅�=4.62, S.D.=.486), กลุ่มผลประโยชน์ในระดับท้องถ่ินมีมากมายหลายประเภท 
(�̅�=4.51, S.D.=.557), เคยเขา้ร่วมกิจกรรมเรียกร้องให้รัฐเขา้มาแก้ไขปัญหาในชุมชน (�̅�=4.42, 
S.D.=.551), พรรคการเมืองส่วนใหญ่มีส่วนกระตุ้นให้สนใจการเมือง  (�̅�=4.35, S.D.=.610),           
เคยคิดจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง (�̅�=3.94, S.D.=.711), ติดตามการท างานของพรรค
การเมืองท่ีชอบเสมอ (�̅�=3.80, S.D.=.714) และสุดทา้ยคือ พรรคการเมืองต่างๆ มีอิทธิพลในทาง
การเมืองสูง (�̅�=3.62, S.D.=.740)  
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ส่วนที่ 3 บทบาทของผู้น าทางการเมือง 
ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อบทบาทของ                  

ผูน้ าทางการเมือง 

บทบาทของผู้น าทางการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
มีความประทบัใจบุคลิกภาพโดยรวมของนกัการเมืองไทย 4.50 .530 มากท่ีสุด 
รู้สึกการเป็นนกัการเมืองตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือจนน่า
ติดตาม 

4.45 .627 มากท่ีสุด 

คิดวา่เม่ือนกัการเมืองเขา้ถึงประชาชนอยูต่ลอดเวลาช่วย
กระตุน้ใหป้ระชาชนสนใจการเมือง 

4.32 .797 มากท่ีสุด 

คิดวา่การท าหนา้ท่ีนกัการเมืองทุกระดบัมีผลต่อการชกัชวน
ใหป้ระชาชนติดตามการเมืองสม ่าเสมอ 

3.93 .923 มากท่ีสุด 

คิดวา่ภาพลกัษณ์นกัการเมืองท่ีช่ืนชอบช่วยกระตุน้ความ
สนใจใหอ้ยากลงสมคัรรับเลือกตั้งบา้ง 

3.56 .691 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.15 .390 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู ้น าทางการเมือง                      
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.15, S.D.=.390) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าความประทับใจบุคลิกภาพโดยรวมของนักการเมืองไทย  (�̅�=4.50, 
S.D.=.530) รองลงมาคือ รู้สึกการเป็นนักการเมืองต้องมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือจนน่าติดตาม
(�̅�=4.45, S.D.=.627), นักการเมืองเขา้ถึงประชาชนอยู่ตลอดเวลาช่วยกระตุน้ให้ประชาชนสนใจ
การเมือง (�̅�=4.32, S.D.=.797), การท าหนา้ท่ีนกัการเมืองทุกระดบัมีผลต่อการชกัชวนใหป้ระชาชน
ติดตามการเมืองสม ่าเสมอ (�̅�=3.93, S.D.=.923) และสุดทา้ยคือ ภาพลกัษณ์นกัการเมืองท่ีช่ืนชอบ
ช่วยกระตุน้ความสนใจใหอ้ยากลงสมคัรรับเลือกตั้งบา้ง (�̅�=3.56, S.D.=.691) 
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ส่ วนที่  4  การมี ส่ วนร่ วมทางการ เ มื องของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่ น                                   
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพฒันาท้องถิ่น 

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ไม่เคยไดรั้บขอ้มูลใดๆ จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี 1.23 .420 นอ้ยท่ีสุด 
ท าหนา้ท่ีเพียงไปเลือกตั้งโดยไม่เคยติดตามความเคล่ือนไหว
นกัการเมืองท่ีเลือกเลย 

1.25 .432 นอ้ยท่ีสุด 

ไดรั้บข่าวสารจากทางราชการบา้งบางคร้ังผา่นส่ือต่างๆ 1.35 .478 นอ้ยท่ีสุด 
การรู้ข่าวการพฒันาพื้นท่ีจากป้ายท่ีแสดงในบริเวณนั้นๆ ก็เพียงพอ
แลว้ 

1.45 .499 นอ้ยท่ีสุด 

ในช่วงปีท่ีผา่นมานกัการเมืองทอ้งถ่ินใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการพฒันา
ทอ้งถ่ินบ่อยขึ้นผา่นส่ือต่างๆ 

2.39 .551 นอ้ย 

เป็นบุคคลส าคญัในชุมชนท่ีนกัการเมืองมกัแจง้ข่าวสารการพฒันา
ใหท้ราบเสมอ 

2.54 .499 นอ้ย 

มกัเขา้ร่วมการท าประชาพิจารณ์ในฐานะผูฟั้งมากกวา่การน าเสนอ
ทางออกของปัญหา 

3.53 .500 มาก 

ใหข้อ้มูลท่ีเป็นทางเลือกในการพฒันาทอ้งถ่ินแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียท่ีเก่ียวขอ้งบา้งในบางคร้ัง 

3.31 .601 ปานกลาง 

ขอ้เสนอในการพฒันาทอ้งถ่ินไดรั้บความสนใจจากผูอ่ื้นบา้งใน
บางคร้ัง 

3.58 .561 มาก 

การรวมกลุ่มทางการเมืองท าใหค้วามคิดถูกผลกัดนัเป็นนโยบาย
ไดง้่ายขึ้น 

3.82 .592 มาก 

พยายามเขา้ไปมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางการพฒันา
ทอ้งถ่ินร่วมกบัแกนน าอ่ืนๆ ในชุมชนเสมอ 

4.52 .500 มากท่ีสุด 

มองวา่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน
ร่วมกนั 

4.54 .499 มากท่ีสุด 

ไดรั้บโอกาสในการเป็นตวัแทนของกลุ่มเขา้ร่วมกิจกรรม
สาธารณะในบางคร้ัง 

4.61 .489 มากท่ีสุด 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพฒันาท้องถิ่น 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

มีอ านาจตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนแทนเพื่อนบา้น
บา้งบางคราวเท่านั้น 

4.75 .435 มากท่ีสุด 

พร้อมท่ีจะท าหนา้ท่ีตดัสินใจในการพฒันาทอ้งถ่ิน 4.55 .498 มากท่ีสุด 
เช่ือมัน่วา่เพื่อนบา้นสนบัสนุนใหท้่านท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนการ
ตดัสินใจในกระบวนการนโยบายพฒันาทอ้งถ่ินทุกขั้นตอน 

4.86 .353 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.49 .193 มาก 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่                
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.49, S.D.=.193) เม่ือพิจารณาตามรายข้อเห็นว่า เพื่อนบ้าน
สนบัสนุนให้ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนการตดัสินใจในกระบวนการนโยบายพฒันาทอ้งถ่ินทุกขั้นตอน 
(�̅�=4.86, S.D.=.353) รองลงมาคือ มีอ านาจตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนแทนเพื่อนบา้น
บ้างบางคราวเท่านั้ น (�̅�=4.75, S.D.=.435), ได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนของกลุ่มเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะในบางคร้ัง (�̅�=4.61, S.D.=.489), พร้อมท่ีจะท าหน้าท่ีตดัสินใจในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน (�̅�=4.55, S.D.=.498), ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อพฒันาท้องถ่ินร่วมกัน 
(�̅�=4.54, S.D.=.499), พยายามเขา้ไปมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกบั
แกนน าอ่ืนๆ ในชุมชนเสมอ (�̅�=4.52, S.D.=.500) 

พร้อมทั้งน้ียงั พบวา่ การรวมกลุ่มทางการเมืองท าใหค้วามคิดถูกผลกัดนัเป็นนโยบายไดง้่าย
ขึ้น (�̅�=3.82, S.D.=.592), ขอ้เสนอในการพฒันาทอ้งถ่ินไดรั้บความสนใจจากผูอ่ื้นบา้งในบางคร้ัง 
(�̅�=3.58, S.D.=.561), มกัเขา้ร่วมการท าประชาพิจารณ์ในฐานะผูฟั้งมากกว่าการน าเสนอทางออก
ของปัญหา (�̅�=3.53, S.D.=.500) 

นอกจากน้ีแล้ว ให้ข้อมูลท่ีเป็นทางเลือกในการพฒันาท้องถ่ินแก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เก่ียวขอ้งบา้งในบางคร้ัง (�̅�=3.31, S.D.=.601), เป็นบุคคลส าคญัในชุมชนท่ีนักการเมืองมกัแจ้ง
ข่าวสารการพฒันาให้ทราบเสมอ (�̅�=2.54, S.D.=.499), ในช่วงปีท่ีผ่านมานักการเมืองทอ้งถ่ินให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาทอ้งถ่ินบ่อยขึ้นผ่านส่ือต่างๆ (�̅�=2.39, S.D.=.551), การรู้ข่าวการพฒันา
พื้นท่ีจากป้ายท่ีแสดงในบริเวณนั้นๆ ก็เพียงพอแลว้ (�̅�=1.45, S.D.=.499), ไดรั้บข่าวสารจากทาง
ราชการบา้งบางคร้ังผา่นส่ือต่างๆ (�̅�=1.35, S.D.=.478), ท าหนา้ท่ีเพียงไปเลือกตั้งโดยไม่เคยติดตาม
ความเคล่ือนไหวนักการเมืองท่ีเลือกเลย (�̅�=1.25, S.D.=.432) และสุดทา้ยคือ ไม่เคยไดรั้บขอ้มูล
ใดๆ จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี (�̅�=1.23, S.D.=.420) 
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ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตารางท่ี 4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน           
การพฒันาทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

ท่ีมาของการผันแปร 
ผลรวม
ก าลงัสอง 

DF 
ค่าเฉลีย่

ผลรวมก าลงั
สอง 

F 
ระดับ

นัยส าคัญ 

ตวัแปรอิสระ .634 15 .042 1.136 .322 
เพศ .000 1 .000 .007 .932 
อาย ุ .157 3 .052 1.406 .241 

อาชีพ .209 5 .042 1.125 .346 
รายได ้ .098 2 .049 1.315 .270 

บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และ
พรรคการเมือง 

.143 2 .071 1.917 .148 

บทบาทของผูน้ าทางการเมือง .027 2 .013 .360 .698 
การผนัแปรท่ีอธิบายได ้ .634 15 .042 1.136 .322 
การผนัแปรท่ีเหลือ 14.287 384 .037   
การผนัแปรทั้งหมด 14.920 399 .037   
Multiple R .606     
Multiple R Square .542     
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และปัจจยัด้าน
บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง และบทบาทของผูน้ าทางการเมือง ไม่มีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน อ าเภอเมืองเชียงใหม่                  
จงัหวดัเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (F=3.797,Sig.=.023, F=2.325, Sig.=.043)          
คิดเป็นร้อยละ 60.6 (Multiple R=.606) และยงัสามารถร่วมกนัอธิบายตวัแปรการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในพฒันาทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 54.2 
(Multiple R Square=.542) 



บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในศึกษาวิจยัเร่ืองคร้ังน้ีเพื่อศึกษาระดบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล และเพื่อเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพัฒนาท้องถ่ิน อ าเภอเมืองเชียงใหม่                   
โดยศึกษาวิจยัแบบส ารวจจากประชาชนทัว่ไปไปท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่จ านวน 400 คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งช่วง (Interval Scale) มี 5 สถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน และการวิเคราะห์จ าแนกพหุ (MCA)         
ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี  

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า ประชาชนกลุ ่มตวัอย ่างจ านวน 400 คนส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 250 คน                        

คิดเป็นร้อยละ 62.5 อายุระหว่าง21-40 ปี จ านวน 157 คน รองลงมาคือ อายุ 41 - 60 ปี จ านวน 116 
คน ประกอบอาชีพรับจา้งหรือท างานอิสระ จ านวน 86 คน รองลงมาคือ พนกังานเอกชน จ านวน 83 
คน รายไดร้ะหว่าง 15,001 – 30,000 บาท  จ านวน 213 คน รองลงมาคือไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 
157 คน  

5.1.2 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง 
พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง     

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.25, S.D.=.275) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ประชาชนกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มองว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในสังคมเสมอ (�̅�=4.76, 
S.D.=.426) รองลงมาคือ ให้ความสนใจเร่ืองการเรียกร้องต่างๆ ของกลุ่มต่างๆ ในสังคม (�̅�=4.62, 
S.D.=.486), กลุ่มผลประโยชน์ในระดับท้องถ่ินมีมากมายหลายประเภท(�̅�=4.51, S.D.=.557),        
เคย เข้า ร่วมกิจกรรมเ รียก ร้องให้ รัฐ เข้ามาแก้ไขปัญหาในชุมชน  (�̅�=4.42, S.D.= .551) ,                    
พรรคการเมืองส่วนใหญ่มีส่วนกระตุน้ให้สนใจการเมือง (�̅�=4.35, S.D.=.610), เคยคิดจะเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง (�̅�=3.94, S.D.=.711), ติดตามการท างานของพรรคการเมืองท่ีชอบเสมอ 
(�̅�=3.80, S.D.=.714) และสุดทา้ยคือ พรรคการเมืองต่างๆ มีอิทธิพลในทางการเมืองสูง (�̅�=3.62, 
S.D.=.740) 

5.1.3 บทบาทของผู้น าทางการเมือง 
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พบว่า ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูน้ าทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (�̅�=4.15, S.D.=.390) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า
ความประทบัใจบุคลิกภาพโดยรวมของนักการเมืองไทย (�̅�=4.50, S.D.=.530) รองลงมาคือ รู้สึก
การเป็นนักการเมืองตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือจนน่าติดตาม (�̅�=4.45, S.D.=.627), นักการเมือง
เข้าถึงประชาชนอยู่ตลอดเวลาช่วยกระตุ้นให้ประชาชนสนใจการเมือง  (�̅�=4.32, S.D.=.797),        
การท าหน้าท่ีนักการเมืองทุกระดับมีผลต่อการชักชวนให้ประชาชนติดตามการเมืองสม ่าเสมอ 
(�̅�=3.93, S.D.=.923) และสุดทา้ยคือ ภาพลกัษณ์นักการเมืองท่ีช่ืนชอบช่วยกระตุน้ความสนใจให้
อยากลงสมคัรรับเลือกตั้งบา้ง (�̅�=3.56, S.D.=.691) 

5.1.4 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�=3.49, S.D.=.193) เม่ือพิจารณาตามราย
ขอ้เห็นว่าเพื่อนบา้นสนบัสนุนให้ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนการตดัสินใจในกระบวนการนโยบายพฒันา
ทอ้งถ่ินทุกขั้นตอน (�̅�=4.86, S.D.=.353) รองลงมาคือ มีอ านาจตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชนแทนเพื่อนบา้นบา้งบางคราวเท่านั้น (�̅�=4.75, S.D.=.435), ไดรั้บโอกาสในการเป็นตวัแทน
ของกลุ่มเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะในบางคร้ัง (�̅�=4.61, S.D.=.489), พร้อมท่ีจะท าหนา้ท่ีตดัสินใจ
ในการพฒันาท้องถ่ิน (�̅�=4.55, S.D.=.498), ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อพัฒนา
ทอ้งถ่ินร่วมกนั (�̅�=4.54, S.D.=.499), พยายามเขา้ไปมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางการพฒันา
ทอ้งถ่ินร่วมกบัแกนน าอ่ืนๆ ในชุมชนเสมอ (�̅�=4.52, S.D.=.500) 

พร้อมทั้งน้ียงั พบวา่ การรวมกลุ่มทางการเมืองท าใหค้วามคิดถูกผลกัดนัเป็นนโยบายไดง้่าย
ขึ้น(�̅�=3.82, S.D.=.592), ขอ้เสนอในการพฒันาทอ้งถ่ินไดรั้บความสนใจจากผูอ่ื้นบา้งในบางคร้ัง 
(�̅�=3.58, S.D.=.561), มกัเขา้ร่วมการท าประชาพิจารณ์ในฐานะผูฟั้งมากกว่าการน าเสนอทางออก
ของปัญหา (�̅�=3.53, S.D.=.500) 

นอกจากน้ีแล้ว ให้ข้อมูลท่ีเป็นทางเลือกในการพฒันาท้องถ่ินแก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เก่ียวขอ้งบา้งในบางคร้ัง (�̅�=3.31, S.D.=.601), เป็นบุคคลส าคญัในชุมชนท่ีนักการเมืองมกัแจ้ง
ข่าวสารการพฒันาให้ทราบเสมอ (�̅�=2.54, S.D.=.499), ในช่วงปีท่ีผ่านมานักการเมืองทอ้งถ่ินให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาทอ้งถ่ินบ่อยขึ้นผ่านส่ือต่างๆ (�̅�=2.39, S.D.=.551), การรู้ข่าวการพฒันา
พื้นท่ีจากป้ายท่ีแสดงในบริเวณนั้นๆ ก็เพียงพอแลว้ (�̅�=1.45, S.D.=.499), ไดรั้บข่าวสารจากทาง
ราชการบา้งบางคร้ังผา่นส่ือต่างๆ (�̅�=1.35, S.D.=.478), ท าหนา้ท่ีเพียงไปเลือกตั้งโดยไม่เคยติดตาม
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ความเคล่ือนไหวนักการเมืองท่ีเลือกเลย (�̅�=1.25, S.D.=.432) และสุดทา้ยคือ ไม่เคยไดรั้บขอ้มูล
ใดๆ จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี (�̅�=1.23, S.D.=.420) 

5.1.5 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และปัจจยัด้านบทบาทของกลุ่ม
ผลประโยชน์และพรรคการเมือง และบทบาทของผูน้ าทางการเมือง ไม่มีอิทธิพลการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F=3.797,Sig.=.023, 
F=2.325, Sig.=.043) คิดเป็นร้อยละ 60.6 (Multiple R=.606) และยงัสามารถร่วมกนัอธิบายตวัแปร
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพัฒนาท้องถ่ินคิดเป็นร้อยละ 54.2 (Multiple R 
Square=.542) 
 

5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ียผูว้ิจยัสามารถอภิปรายการศึกษาตามวตัถุประสงค์
การวิจยัดงัต่อไปน้ี  

5.2.1 จากการศึกษาวตัถประสงค์ขอ้ท่ี 1 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในพฒันาทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.49, 
S.D.=.193) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาประเด็นของการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินอ าเภอเมืองเชียงใหม่
เห็นว่าเพื่อนบา้นสนับสนุนให้ท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนการตดัสินใจในกระบวนการนโยบายพฒันา
ทอ้งถ่ินทุกขั้นตอนมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีอ านาจตดัสินใจในการแก้ไขปัญหาของชุมชนแทน
เพื่อนบ้านบ้างบางคราวเท่านั้น และได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนของกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะในบางคร้ัง สะทอ้นให้เห็นว่าการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน เช่น เพื่อน
บา้นสนับสนุนให้ท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนการตดัสินใจในกระบวนการนโยบายพฒันาท้องถ่ินทุก
ขั้นตอน มีอ านาจตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของชุมชนแทนเพื่อนบ้านบ้างบางคราวเท่านั้ น          
หรือไดรั้บโอกาสในการเป็นตวัแทนของกลุ่มเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะในบางคร้ัง บ่งช้ีให้เห็นว่า
ประชาชนในชุมชนมีวฒันธรรมทางการเมืองดีในการปกครองตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ หรือให้โอกาสร่วมตัดสินใจ เน่ืองประชาชนเข้าใจสิทธิ 
การเมืองภาคพลเมือง การตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมเพื่อสาธารณะเพื่อชุมชน สอดคล้องกับ             
ลิขิต ธีรเวคิน (2563) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พบว่า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงร่างโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) มี 4 กรอบ คือ 1) ได้แก่ สิทธิเสรีภาพของประชาชน 2) การเข้าสู่ต าแหน่งอ านาจของ
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ผูป้ฏิบติังานทางการเมือง 3) การควบคุมการใช้อ านาจ  4) การเมืองภาคประชาชน หรือมีการส่วน
ร่วมของประชาชน ทั้งน้ีในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น สามารถจะแยกแยะได้
ดงัต่อไปน้ี คือ ประการท่ี 1 การมีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย ์ประการท่ี 2 
การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นพลเมืองท่ีอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
ประการท่ี 3 สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการปกครองบริหารตามบทบญัญติัท่ีมีไวใ้น
รัฐธรรมนูญ และประการ 4 รัฐมีหนา้ท่ีในส่งเสริมใหโ้อกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วดา้นการปกครอง 
และยงัสอดคลอ้งกบัการวิจยัวฒันา นนทชิต (2559) เห็นว่า การส่ือสารทางการเมืองกบัการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองมีความสัมพนัธ์ดา้นการเลือกตั้ง การก ากบัดูแลการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวมอยู่
ในระดบัสูงและยความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั เป็นตน้ 

5.2.2 จากการเพื่อศึกษาวตัถุประสงค์ท่ี 2 พบว่า ตวัแปรท่ีใช้ในการศึษาได้แก่ เพศ อายุ 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และตัวแปรด้านบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง และ
บทบาทของผูน้ าทางการเมือง ไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพฒันา
ทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สะทอ้นให้เห็น
ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีลกัษณะประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมท่ีประชาชน
ทุกคนกลุ่มอาชีพรายไดส้ามารถมีส่วนร่วมอย่างทัว่ถึงเสมอภาพเท่าเทียมไม่ไดมี้การเลือกปฏิบัติ
เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงน าไปสู่กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองท่ีดีในมิติของการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และยงัสอดคลอ้งกบัมิติสภาพทางเศรษฐกิจชุมชนท่ีเขม้แขง็อยูใ่นระดบัท่ีดี ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีท าให้ให้ประชาชนมีความพร้อมในการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างอิสระ
ตามระบอบประชาธิปไตยท่ีมีการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติผ่านกลไกการเลือกตั้ง       
การบริหารงานเพื่อสาธารณะในทอ้งถ่ินตามลกัษณะของระบอบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
หรือแบบตวัแทนจึงท าให้ประชาชนมีวฒันธรรมทางการเมืองตามสิทธิหน้าที พลเมืองได้อย่าง
เหมาะสมกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตวัแทนและแบบมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกับการศึกษาวิจยัของศราวุธ ขนัธวิชัย และคณะ (2564) พบว่า          
การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ีในเร่ืองของ
กลไกส าคญัท่ีคือการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตอ้งเร่ิมตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะทั้งโดยทางตรงในระดบัทอ้งถ่ินและทางออ้มในระดบัชาติ  
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5.2.3 จากการศึกษาตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 3 พบว่า การรู้ข่าวการพฒันาพื้นท่ีจากป้ายท่ี
แสดงในบริเวณนั้นๆ  ก็เพียงพอแลว้ (�̅�=1.45, S.D.=.499), ได้รับข่าวสารจากทางราชการบ้าง
บางคร้ังผ่านส่ือต่างๆ(�̅�=1.35, S.D.=.478), ท าหน้าท่ีเพียงไปเลือกตั้งโดยไม่เคยติดตามความ
เคล่ือนไหวนกัการเมืองท่ีเลือกเลย (�̅�=1.25, S.D.=.432) และสุดทา้ยคือ ไม่เคยไดรั้บขอ้มูลใดๆ จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ี (�̅�=1.23, S.D.=.420) บ่งช้ีให้เห็นว่าอยู่ในระดับน้อย เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองอ่ืนๆ เช่น เพื่อนบา้นสนบัสนุนให้ท าหนา้ท่ีเป็น
ตวัแทนการตดัสินใจในกระบวนการนโยบายพฒันาทอ้งถ่ินทุกขั้นตอนมากท่ีสุด รองลงมาคือ มี
อ านาจตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนแทนเพื่อนบา้นบา้งบางคราวเท่านั้น และไดรั้บโอกาส
ในการเป็นตวัแทนของกลุ่มเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะในบางคร้ัง เป็นตน้ ผูว้ิจยัเสนอแนะแนว
ทางการพฒันาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพฒันาทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวดัเชียงใหม่ ของเสนอแนะดังน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีควรส่งเสริมพัฒนา
ยกระดบัการส่ือสารทางการเมือง การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ ให้ประชาชนไดรั้บทราบ
ผ่านช่องทางของส านักงาน หรือส่ือสังคมออนไลน์ให้ประชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลอยู่เสมอ แมว้่า
ปัจจุบนัภาคประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูลผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ แต่ทว่าองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งเนน้การส่ือสารทางการเมือง ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบอย่าง
เสมอเสมอ นอจากน้ีควรเพิ่มช่องทางเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านรูปแบบ
ออนไลน์ การบริการสาธารณะสวสัดิการของรัฐผ่านแอปพลิเคชัน่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เพื่อความสะดวกรวดเร็วเป็นตน้ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดนโยบาย กลยุทธการส่ือสารทางการเมืองในพื้นท่ี 

ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางของส านักงาน หรือส่ือสังคมออนไลน์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบขอ้มูลอยูเ่สมอ 

2) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดนโยบายแผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองให้กับประชาชนผ่านทางออนไลน์ด้วยการจดัท าขอ้มูลแผนงาน งบประมาณ และกิจกรรม
ต่างๆ  

3) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรก าหนดแผนงานโครงการเก่ียวกบัการส่ือสารขอ้มูล
สาธารณะเพื่อชุมชนเป็นช่องทางส่ือสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชนและก่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีควรส่งเสริมพัฒนายกระดับการส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางของส านักงาน หรือส่ือสังคม
ออนไลน์ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลอยูเ่สมอ 

2) นักการเมืองระดบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีควรทบทวนคะแนนความนิยม
ให้ประชาชนได้ติดต่อติดตามความเคล่ือนไหวของนักการเมืองอยู่เสมอทั้งบทบาทการพฒันา
ทอ้งถ่ินหรืองานกิจกรรมทางสังคมในชุมชนอยูเ่สนอ  

3) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและนักการเมืองทอ้งถ่ินควรมีการส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร
ประเด็นสาธารณะทางสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง ท่ีเป็นทางการผ่านจดหมาดข่าว วิทยุชุมชน 
หรือปิดประกาศข่าวสารผ่านศาลากลางหมู่บา้น เพจเฟสบุ๊คของหน่วยงาน ชุมชน หรือผูน้ าทอ้งถ่ิน
ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบและเป็นช่องทางส่ือสารระหวา่งหน่วยงานกบัประชาชน  

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไปนี้ 
1) ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการศึกษาในเฉพาะเขตพื้นท่ีทอ้งถ่ินเชียงใหม่ ดงันั้นควรมี

การศึกษาเปรียบเทียบในพื้นท่ีอ าเภอใกลเ้คียงหรือในจงัหวดัเขตภาคเหนือเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลปฐมภูมิท่ี
หลากหลายและใช้อธิบายในภาพรวมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพัฒนา
ทอ้งถ่ินระดบัมหาภาคต่อไป 

2) ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นศึกษาตวัแปรการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นส าคญั หากมี
การเพิ่มตวัแปร เช่น ทศันคติทางการเมือง หรือวฒันธรรมทางการเมือง เขา้มาขึ้นศึกษาน่าจะท าให้
การวิเคราะห์ขอ้มูลมีคุณค่าทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  

3) ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ หากมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ
เพิ่มเติม หรือการวิจยัแบบผสมผสานวิธี น่าจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเด่นชัดเชิงประจกัษ์ในเร่ืองการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพฒันาทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่มาก
ยิง่ขึ้น  
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพฒันาท้องถิ่น อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ค าชี้แจง  
1. แบบสอบถามมีทั้งหมด  3  ส่วน  คือ

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล
ส่วนท่ี 2 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง
ส่วนท่ี 3 บทบาทของผูน้ าทางการเมือง
ส่วนท่ี 4 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองเชียงใหม่

 จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส่วนท่ี 5 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 20 ปี ❑ 2. 21 - 40 ปี
❑ 3. 41 - 60 ปี ❑ 4. 61 ปีขึ้นไป

1.3 อาชีพ 
❑ 1. ขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ❑ 2. พนกังานเอกชน
❑ 3. เกษตรกร ❑ 4. รับจา้งหรือท างานอิสระ
❑ 5. นกัเรียนหรือนกัศึกษา ❑ 6. อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 
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1.4 รายได ้
❑ 1. ไม่เกิน 15,000 บาท ❑ 2. 15,001 – 30,000 บาท
❑ 3. 30,001 บาท ขึ้นไป

ส่วนท่ี 2 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง 
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องทางขวามือของท่านตามความคิดเห็นของท่าน 

บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

1 .  ท่ า นมอ ง ว่ า ตน เ อ ง เ ป็ น ส่ ว นห น่ึ ง ข อ ง ก ลุ่ ม
ผลประโยชน์ต่างๆ ในสังคมเสมอ 
2. ท่านมกัจะให้ความสนใจเร่ืองการเรียกร้องต่างๆ ของ
กลุ่มต่างๆ ในสังคม
3. ท่านคิดว่ากลุ่มผลประโยชน์ในระดับท้องถ่ินมี
มากมายหลายประเภท
4. ท่านคิดว่าเคยเขา้ร่วมกิจกรรมเรียกร้องให้รัฐเข้ามา
แกไ้ขปัญหาในชุมชนของท่าน
5. ท่านคิดว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่มีส่วนกระตุน้ให้
ท่านสนใจการเมือง
6. ท่านเคยคิดจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
7. ท่านติดตามการท างานของพรรคการเมืองท่ีชอบเสมอ
8. ท่านมองว่าพรรคการเมืองต่างๆ มีอิทธิพลในทาง
การเมืองสูง
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ส่วนท่ี 3 บทบาทของผูน้ าทางการเมือง 
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องทางขวามือของท่านตามความคิดเห็นของท่าน 

บทบาทของผู้น าทางการเมือง 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

1. ท่านมีความประทับใจบุคลิกภาพโดยรวมของ
นกัการเมืองไทย
2. ท่านรู้สึกการเป็นนักการเมืองต้องมีบุคลิกภาพท่ี
น่าเช่ือถือจนน่าติดตาม
3. ท่านคิดว่า เ ม่ือนักการเมืองเข้า ถึงประชาชนอยู่
ตลอดเวลาช่วยกระตุน้ใหป้ระชาชนสนใจการเมือง
4. ท่านคิดว่าการท าหนา้ท่ีนกัการเมืองทุกระดบัมีผลต่อ
การชกัชวนใหป้ระชาชนติดตามการเมืองสม ่าเสมอ
5. ท่านคิดว่าภาพลกัษณ์นักการเมืองท่ีท่านช่ืนชอบช่วย
กระตุน้ความสนใจใหอ้ยากลงสมคัรรับเลือกตั้งบา้ง
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ส่วนท่ี 4 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องทางขวามือของท่านตามความคิดเห็นของท่าน 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน 
การพฒันาท้องถิ่น อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

1. ท่านไม่เคยไดรั้บขอ้มูลใดๆ จากองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีของท่าน
2. ท่านท าหนา้ท่ีเพียงไปเลือกตั้งโดยไม่เคยติดตามความ
เคล่ือนไหวนกัการเมืองท่ีท่านเลือกเลย
3. ท่านได้รับข่าวสารจากทางราชการบา้งบางคร้ังผ่าน
ส่ือต่างๆ
4. ท่านคิดวา่การรู้ข่าวการพฒันาพื้นท่ีจากป้ายท่ีแสดงใน
บริเวณนั้นๆ ก็เพียงพอแลว้
5. ท่านคิดว่าในช่วงปีท่ีผ่านมานักการเมืองท้องถ่ินให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาทอ้งถ่ินบ่อยขึ้นผา่นส่ือต่างๆ
6. ท่านเป็นบุคคลส าคญัในชุมชนท่ีนักการเมืองมกัแจง้
ข่าวสารการพฒันาใหท้ราบเสมอ
7. ท่านมักเข้าร่วมการท าประชาพิจารณ์ในฐานะผูฟั้ง
มากกวา่การน าเสนอทางออกของปัญหา
8. ท่านให้ขอ้มูลท่ีเป็นทางเลือกในการพฒันาทอ้งถ่ินแก่
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งบา้งในบางคร้ัง
9. ท่านคิดว่าขอ้เสนอในการพฒันาทอ้งถ่ินได้รับความ
สนใจจากผูอ่ื้นบา้งในบางคร้ัง
10. ท่านคิดว่าการรวมกลุ่มทางการเมืองท าให้ความคิด
ของท่านถูกผลกัดนัเป็นนโยบายไดง้่ายขึ้น
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน 
การพฒันาท้องถิ่น อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

11. ท่านพยายามเขา้ไปมีบทบาทในการเสนอแนะแนว
ทางการพฒันาท้องถ่ินร่วมกับแกนน าอ่ืนๆ ในชุมชน
เสมอ
12. ท่านมองว่าทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกนั
13. ท่านได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนของกลุ่มเขา้
ร่วมกิจกรรมสาธารณะในบางคร้ัง
14. ท่านมีอ านาจตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน
แทนเพื่อนบา้นบา้งบางคราวเท่านั้น
15. ท่านพร้อมท่ีจะท าหน้าท่ีตัดสินใจในการพัฒนา
ทอ้งถ่ิน
16. ท่านเช่ือมัน่ว่าเพื่อนบา้นสนบัสนุนให้ท่านท าหนา้ท่ี
เป็นตวัแทนการตดัสินใจในกระบวนการนโยบายพฒันา
ทอ้งถ่ินทุกขั้นตอน

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ
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ภาคผนวก ข 
ค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถาม 
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ตารางแสดงค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถาม 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.742 29 

ตารางแสดงค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามตามรายขอ้ 

Item-Total Statistics 

ด้านท่ี ข้อท่ี 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 1 103.27 27.030 .650 .713 
ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 103.30 27.803 .503 .722 
ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 3 102.90 27.886 .566 .721 
ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 4 102.90 28.300 .472 .725 
ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 5 103.17 27.937 .455 .724 
ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 6 102.73 30.685 -.038 .745 
ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 7 103.80 28.579 .176 .743 
ดา้นท่ี 1 ขอ้ท่ี 8 104.30 28.286 .269 .735 
ดา้นท่ี 2 ขอ้ท่ี 1 103.27 29.582 .150 .741 
ดา้นท่ี 2 ขอ้ท่ี 2 103.50 31.224 -.141 .760 
ดา้นท่ี 2 ขอ้ท่ี 3 103.33 25.540 .515 .713 
ดา้นท่ี 2 ขอ้ท่ี 4 104.30 25.390 .335 .737 
ดา้นท่ี 2 ขอ้ท่ี 5 104.00 29.931 .092 .744 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 1 106.27 27.926 .469 .723 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 2 106.43 31.289 -.172 .755 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 3 106.17 31.523 -.199 .760 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 4 106.23 29.633 .138 .742 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 5 105.00 30.966 -.103 .754 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 6 104.73 30.754 -.062 .746 
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ตารางแสดงค่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามตามรายขอ้ 

Item-Total Statistics 

ด้านท่ี ข้อท่ี 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 7 104.23 28.737 .306 .732 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 8 104.47 30.947 -.104 .751 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 9 104.17 28.557 .251 .736 

ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 10 103.93 27.926 .386 .727 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 11 103.27 27.030 .650 .713 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 12 103.30 27.803 .503 .722 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 13 102.90 27.886 .566 .721 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 14 102.90 28.300 .472 .725 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 15 103.17 27.937 .455 .724 
ดา้นท่ี 3 ขอ้ท่ี 16 102.73 30.685 -.038 .745 
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พฒันาทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่. การประชุมเสนอผลงานวิจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 4: Social Sciences and Humanities for 
Sustainable Development  in the Context of New World Order: สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทระเบียบโลกใหม่ . (น. 181-193). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสยาม. 
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