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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิน่ ของผูส้ งู อายุ
รวมถึงนโยบายทีส่ ง่ ผลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมือง ตลอดจนการสร้างแนวทางพัฒนาการทางการเมืองของ
ผูส้ งู อายุในระดับท้องถิน่ ทีส่ อดคล้องกับนโยบายผูส้ งู อายุตามแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสม (Mix Methodology) มีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธี
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาเชิงปริมาณ (Quanlitative Research) ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาจาก
รายด้านพบว่า อันดับหนึ่ง คือ ด้านความสนใจทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือด้านการ
เลือกตัง้ และด้านการบริหารงานของท้องถิน่ (อปท.) อยูใ่ นระดับน้อย ตามล�ำดับ ผูส้ งู อายุในจังหวัดนครนายก
กว่าร้อยละ 88.50 ทราบว่าภาครัฐมีการก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับผูส้ งู อายุ อยูใ่ นระดับน้อย และส่วนใหญ่ทราบ
เพียงบางเรื่องเท่านั้น
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดงั นี้ (1) องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)
ในจังหวัดนครนายกและหน่วยงานหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ควรจะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผสู้ งู อายุเข้ามามีสว่ นร่วม
ทางการเมืองในระดับท้องถิ่นให้มากขึ้น และประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น
(2) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดนครนายก และหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก
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Abstract
These objectives of research are (1) to study elderly political participation in the
Local Level Nakhon Na Yok Province (2) to study policies affecting elderly political
participation in the Local Level Nakhon Na Yok Province (3) to create developing a channel
for elderly political participation with policies of the 2nd National Elderly Plan (2002-2021)
by using Mix Methodology research method by combining Qualitative Research, using In-depth
interview, and Quantitative Research.
Results showed that: the overall developing a channel for elderly political
participation in the Local Level Nakhon Na Yok Province was low level. Considering each
side, it found that the first one was moderate of political interest. The second were the
election and local administration, respectively. The research found that 88.50% of elderly in
Nakhon Na Yok province have a little knowledge about the government’s policy regarding
the elderly while the majority realizing some aspects of the policy.
Suggestions of research findings (1) Local Administrative Organization and related
agencies should promote and educate elderly about the benefits of political participation
at the local level. (2) Local Administrative Organization and related agencies should public
relations of political participation at the local level to the elderly. To provide opportunities
for elderly to participate in further local politics.
Keywords: Political participation, Elderly, Nakhon Na yok Province

บทน�ำ
ปัจจุบนั อัตราการเกิดและการตายของประชากรมีจำ� นวนลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะมีผลท�ำให้ประชากร
ของประเทศมีอายุเฉลี่ยยาวนานขึ้น ก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว จากสถิติ และการคาดการณ์
ประชากรไทยระหว่างปี พ.ศ. 2543-2568 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย พบว่า ประเทศไทย
ได้กลายเป็น “สังคมสูงวัย” มาตั้งแต่ ปี 2548 เมื่อสัดส่วนประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) สูงถึงร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด และคาดการณ์ว่า ในปี 2564 หรือในอีกเพียง 7 ปี ข้างหน้า ผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ
28 ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558) ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่เกษียณอายุ
จากการท�ำงาน เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ มากมาย เช่น กิจกรรมอาสาสมัครบ�ำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมส่งเสริมการออกก�ำลังกาย กิจกรรมทางศาสนาและสืบสานวัฒนธรรม กิจกรรมทางการเมืองในระดับ
ท้องถิน่ เป็นต้น ท�ำให้ผสู้ งู อายุได้มโี อกาสพบปะพูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทผี่ า่ นมา ใช้ความรูค้ วามสามารถ
ที่มีสามารถตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกันได้ ส่งผลต่อความตระหนักถึงคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
(โสภิดา เมธาวี, 2535: 28-66, สุรกุล เจนอบรม, 2541: 41-59 และอรุณศิริ เมฆพัฒน์, 2546: 72-96)
ซึง่ สอดคล้องกับการด�ำเนินงานตามแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ทีม่ งุ่ เน้นในการส่งเสริม
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และสนับสนุนเพื่อให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองในฐานะบุคคลผู้ที่ยังมีความสามารถ
ท�ำคุณประโยชน์ต่อสังคมในวัยเกษียณอายุจากการท�ำงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้าไปมีบทบาทและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมมากขึ้น
ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ของรัฐได้ก�ำหนดนโยบายของผู้สูงอายุ
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ ที่รัฐได้พิจารณาเกี่ยวกับรายได้ของผู้สูงอายุ
คือ การจัดให้มีหลักประกันรายได้ เป็นเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 2) ด้านสังคม มีการสนับสนุนโครงการจัดตั้ง
ศูนย์สง่ เสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี โดยให้ได้เข้าถึงการบริการอย่างมีศกั ดิศ์ รี มีคณ
ุ ภาพ และ
เป็นธรรม เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค รวมทัง้ ให้มรี ะบบการฟืน้ ฟูสขุ ภาพในชุมชน มีการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
สาธารณะต่าง ๆ ส�ำหรับผู้สูงอายุสร้างความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และ 3) ด้านการเมือง มีการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต้หลักคิดที่ว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูง
เห็นควรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง
การส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และสังคมนัน้ เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้สูงอายุได้มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นในสังคม ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยเดียวกันใกล้เคียงกัน หรือ
ต่างวัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบ และลักษณะของกิจกรรมสังคมที่ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าร่วมการมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมนั้น นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ แล้วยังเป็นการท�ำให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี โดยที่ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูท้ างสังคมด้วยการร่วมท�ำกิจกรรมกับบุคคลอืน่ ขณะเดียวกันการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมสังคมของผูส้ งู อายุ
ยังจะเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญในการช่วยส่งเสริม และสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุได้มโี อกาสในการถ่ายทอดศักยภาพทีม่ อี ยู่
ของตนเอง รวมทั้งการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ภูมิปัญญา และทักษะร่วมกับบุคคลอื่น โดยจะ
เป็นการก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อทั้งตัวผู้สูงอายุเองและครอบครัว ชุมชน สังคม ตามล�ำดับ
การเมืองในระดับท้องถิ่น นับว่าเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ผู้สูงอายุได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน
เนือ่ งจากมีความใกล้ชดิ กับท้องถิน่ ของตน และต้องการทีจ่ ะมีสว่ นร่วมน�ำประสบการณ์ ความรู้ และสติปญ
ั ญา
ที่มีไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการกิจกรรมในด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน (แผนยุทธศาสตร์ผสู้ งู อายุจงั หวัดนครนายก ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558-2560: 9) รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยมีสาระส�ำคัญในการคุ้มครอง ส่งเสริม ขยายสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน ลดการผูกขาด
อ�ำนาจรัฐ และเพิ่มอ�ำนาจให้แก่ประชาชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะด�ำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมือง นับได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส�ำคัญ เนื่องจากการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน โดยมีความส�ำคัญ และจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงระดับการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศนั้น ๆ ซึ่งรัฐต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในทางการเมือง
ในพื้นที่จังหวัดนครนายก มีประชากรผู้สูงอายุ 41,544 คน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีความต้องการ
การพั ฒ นาและส่ง เสริมในทุก ด้าน โดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองที่ผู้วิจัยได้น�ำเสนอไปก่อนหน้าว่า
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การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน สังคม จะท�ำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสใน
การติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถที่สะสมอยู่ให้เกิดการพัฒนาชุมชน และสังคมได้เป็นอย่างดี
ซึ่งหากผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองก็จะเป็นโอกาสที่ดีต่อการพัฒนาทางการเมืองในพื้นที่
จังหวัดนครนายกได้เช่นกัน ดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่น ของผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก” เนื่องจาก ผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายกปัจจุบันมีการจัดตั้งรวมกลุ่ม
ตั้งชมรมต่าง ๆ ขึ้นมาอันจะเป็นการส่งเสริมการรวมตัว และสร้างความเข้มแข็ง ทางสังคม ในการพบปะ
รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสังคมหลังจาก
การเกษียณอายุจากการท�ำงาน โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ทผี่ า่ นมาเข้ามาช่วยในการพัฒนา
ท้องถิ่นผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก ได้รับการยอมรับเข้าไปมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
ท�ำงานของภาครัฐในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนของจังหวัด ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง
และเป็นการแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายกตื่นตัว และให้ความสนใจกับ
การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และทางสังคมมากขึ้น เพื่อใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มา
พัฒนาให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น และจังหวัดของตน และแนวทางการวิจัยจะน�ำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูส้ งู อายุในระดับท้องถิน่ ตลอดจนสร้างแนวทางพัฒนาทางการเมืองของผูส้ งู อายุใน
ระดับท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก
2. เพื่อศึกษานโยบายที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุ จังหวัด
นครนายก

แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
1.1 ความหมายของผู้สูงอายุ
		 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ดังนี้
		 WHO, Expert Committee (1989, p. 7) องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความหมายของผูส้ งู อายุ
ไว้กว้าง ๆ สรุปได้ว่า หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 หรือมากกว่าเมื่อนับตามวัย หรือหมายถึง ผู้ที่เกษียณอายุจาก
การท�ำงานเมื่อนับตามสภาพเศรษฐกิจ หรือหมายถึงผู้ที่สังคมยอบรับว่าสูงอายุจากการก�ำหนดของสังคม
วัฒนธรรม หรือวัยสูงอายุเริม่ ต้นอย่างน้อยทีส่ ดุ เมือ่ เข้าสูว่ ยั รุน่ และเป็นขบวนการต่อเนือ่ งไปตลอดช่วงชีวติ เมือ่
นับตามชีววิทยา
		 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 12) กล่าวว่า “ผู้สูงอายุ” หรือ “วัยชรา” (The old age) ใน
แต่ละประเทศ หรือแต่ละสังคมจะให้ไว้แตกต่างกันไป ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั อายุเฉลีย่ ของการท�ำงาน หรือสภาพร่างกาย
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยทั่วไปสังคมก�ำหนดว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุซึ่งก็นับว่าถูกแต่ไม่เสมอไป เพราะในปัจจุบันการป้องกัน และการรักษาสุขภาพอนามัยส่วน
94 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บุคคลดีขึ้น ผู้มีอายุยังคงความกระฉับกระเฉง ทั้งด้านความคิดสติปัญญา และความคล่องทางร่างกายท�ำให้ใน
บางประเทศให้นับผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุด้วยเหตุผลว่า คนตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไปเป็นวัยแห่ง
การเริม่ ต้นของการพัฒนา วุฒภิ าวะทีช่ า้ ลง หรือเรียกว่าวัยแห่งความมีอายุแต่สว่ นใหญ่ยงั คงก�ำหนดให้วยั 60 ปี
เป็นวัยแห่งความมีอายุแต่ยังไม่เรียกว่าแก่ ดังนั้นจึงมีการน�ำค�ำว่าผู้สูงอายุมาใช้เรียกคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
แทนค�ำว่าคนแก่ หรือคนชรา เพราะค�ำว่าแก่หรือชรา หมายถึง ความเสื่อม ซึ่งเป็นการยากที่จะใช้อายุตาม
ปีปฏิทิน เป็นเครื่องตัดสินความแก่หรือความชราของคนปัจจุบัน
		 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้วา่ วัยผูส้ งู อายุ คือ ผูท้ มี่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไป ทัง้ เพศหญิงและเพศชาย
ผูท้ เี่ กษียรอายุจากการท�ำงานมีสภาพความเสือ่ มถอยทางร่างกายและจิตใจการเคลือ่ นไหว หรือการนึกคิดทีช่ า้
ลง ส่งผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลงในแต่ละด้านเป็นกระบวนการทีส่ มั พันธ์กบั ผูส้ งู อายุแต่ละบุคคล ซึง่ ผูส้ งู อายุแต่ละ
คนจะมีกระบวนการสูงอายุในแต่ละด้านหรือรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
1.2 ความต้องการของผู้สูงอายุ
		 ผู้สูงอายุ เป็นบุคคลที่มีความต้องการพื้นฐานโดยทั่วไปไม่ยิ่งหย่อนกว่าวัยอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น
ผู้สูงอายุยังมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถจ�ำแนกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ คือ (ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558)
		 1.2.1. ความต้องการทางด้านร่างกาย
		 1.2.2. ความต้องการทางด้านจิตใจ
		 1.2.3. ความต้องการทางด้านสังคมเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ
		 จากการศึกษาเกีย่ วกับความต้องการของผูส้ งู อายุสรุปได้วา่ ความต้องการของผูส้ งู อายุสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการทางด้านจิตใจ และความต้องการทาง
ด้านสังคมเศรษฐกิจของผูส้ งู อายุ ทัง้ 3 ด้านนีเ้ ราไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ โดยเริม่ จากความเสือ่ มถอยของร่างกาย
ซึง่ ถือว่าเป็นไปตามธรรมชาติเป็นสิง่ ทีเ่ ราหลีกเลีย่ งไม่ได้ ส่วนทาง ด้านจิตใจก็เปลีย่ นไปตามสภาพร่างกายและ
สิ่งแวดล้อม จะเห็นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีการควบคุมอารมณ์ และมีการพัฒนาจิตใจอยู่ตลอดเวลา มากกว่า
คนวัยหนุ่มสาว ส่วนด้านความต้องการทาง ด้านสังคมเศรษฐกิจของผู้สูงอายุยังถือว่าเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ในสังคมปัจจุบัน ควรมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political participation)
เดวิด อิสตัน (Easton, 1971, p. 202) กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะส�ำคัญ
ของกระบวนการทางการเมือง และกระบวนการในการจัดการต่อปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารงาน
ของสังคมใหม่ที่เน้นปัจจัยในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะการเสนอข้อเรียกร้อง
(Demand) และการสนับสนุน (Support)
Milbrath and Goel (1977, p. 2) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้อย่าง
กว้าง ๆ และครอบคลุมว่า หมายถึง กิจกรรมทั้งหลายของประชาชนแต่ละคนที่ต้องการมีอิทธิพลผลักดัน หรือ
ยอมรับสนับสนุนต่อรัฐบาล ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการรวมบทบาทในการสร้างอิทธิพลผลักดันให้เกิดผลทาง
การเมืองตามต้องการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิจกรรมที่เป็นที่ยอมรับอย่างพิธีการด้วย ส�ำหรับผู้ที่ยอมรับรัฐบาล
ต้องแสดงออกโดยการปรับพฤติกรรมตามค�ำสั่ง หรือข้อเรียกร้องของรัฐบาลแต่ผู้ไม่เห็นด้วยก็พยายามสร้าง
อิทธิพลผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาใหม่
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สถาบันพระปกเกล้า (2545: 2) กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมเป็นการกระจายโอกาส ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรของ
ชุมชนและของชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยการให้ข้อมูลแสดง
ความคิดเห็น ให้ค�ำแนะนาปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตลอดจนการร่วมควบคุมโดยตรงจากประชาชน”
ฮันติงตัน และ เนลสัน (Huntington and Nelson 1976, p. 33) ได้ให้นิยาม การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองว่า หมายถึง กิจกรรมที่ประชาชนโดยส่วนรวมที่บุคคลมุ่งจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในนโยบาย
ของรัฐบาล
ฮันติงตัน ได้กำ� หนดขอบเขตของนิยามนีว้ า่ การมีสว่ นร่วมทางการเมือง หมายถึง เฉพาะการกระท�ำ
ไม่รวมทัศนคติ เป็นการกระท�ำของผู้มีส่วนร่วมที่เป็นพลเมืองธรรมดา ไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ เช่น ผู้สมัคร
เข้ารับเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง กล่าวคือ กิจกรรมทางการเมืองของ ผู้มีส่วนร่วมทางการเมือง
ที่เป็นประชาชนธรรมดานั้น จะมีลักษณะเป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่อง (Intermittent) เป็นกิจกรรมที่ไม่เต็มเวลา
และเป็นบทบาทรองจากบทบาทอื่น ๆ
นอกจากนี้ ฮันติงตัน และเนลสัน (Huntington and Nelson, 1976, p. 4) ได้กล่าวถึง ลักษณะ
ของการที่ส่วนร่วมทางการเมือง ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองจะเป็นเรื่องของกิจกรรม
2) การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นบทบาทของบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ท�ำงานหรือมีอาชีพทาง
การเมือง เช่น นักการเมืองหรือผู้น�ำทางการเมือง
3) การมีสว่ นร่วมทางการเมืองเป็นเรือ่ งของการแสดงออก เพือ่ ให้มผี ลต่อ การตัดสินใจของรัฐบาล
หรือผู้น�ำประเทศ กล่าวคือ เป็นเรื่องของความพยายามที่จะมีผลต่อ การตัดสินใจของรัฐบาล ตลอดจนสถาบัน
การเมืองต่าง ๆ การมีส่วนร่วมทางการเมืองต่าง ๆ การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นไปได้ทั้งถูกกฎหมายและ
ผิดกฎหมาย
2.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง
		 สถาบันพระปกเกล้า ( 2547: 16-17) รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเมือง
การปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้
		 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนที่บัญญัติไว้ใน หมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน
		 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการส่วนท้องถิ่น
		 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดท�ำประชาพิจารณ์
		 4) การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
		 5) การมีส่วนร่วมในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
		 6) การมีส่วนร่วมในการลงประชามติ เช่น การร่างกฎหมาย หรือโครงการใหญ่ๆ
		 7) การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น การจัดท�ำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม
		 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ได้มีผู้สรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่วม ดังนี้
		 ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2526: 6-7) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมใน การด�ำเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนาคือ
		 1) ร่วมท�ำการศึกษาค้นคว้าถึงปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอดถึง
ความต้องการของชุมชน
		 2) ร่วมค้นหาและสร้างรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไข และลดปัญหาของชุมชน หรือ
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน
		 3) ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขจัด และแก้ไขตลอดจน
สนองความต้องการของชุมชน
		 4) ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
		 5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		 6) วมการลงทุนในกิจกรรมของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน
		 7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
		 8) ร่วมควบคุมติดตามประเมินผล และร่วมบ�ำรุงรักษาโครงการและกิจกรรมท�ำไว้ทั้งภาค
เอกชน และภาครัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป
		 สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2547: 4-7) เสนอว่าเป็นการให้ คนในท้องถิ่นมีอิสระในการปกครอง
ตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีพื้นฐานจาก
หลักการกระจายอ�ำนาจการปกครอง (Decentralization) ที่หมายถึงการที่รัฐมอบอ�ำนาจการปกครองให้
องค์กรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่องค์กรส่วนกลางจัดท�ำ บริการสาธารณะบางอย่างภายใต้การก�ำ กับดูแลของรัฐ
		 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้วา่ การปกครองส่วนท้องถิน่ คือ การปกครองทีร่ ฐั บาล มอบอ�ำนาจ
หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิน่ จัดการปกครอง การบริหารนัน้ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ ประชาชนเลือกตัง้ ขึน้
มาทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการ โดยได้รับการยอมรับจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น
และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างใกล้ชิดมิใช่โดยการสั่งการหรือการบังคับ
บัญชาจากรัฐบาลกลางซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
-

ตัวแปรต้น

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ถิ่นที่อยู่

ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น
- ด้านความสนใจทางการเมือง
- ด้านการเลือกตั้ง
- ด้านการร่วมรณรงค์ทางการเมือง/การสนับสนุน
พรรคการเมือง
- ด้านการการบริหารงานท้องถิ่น
- ด้านการถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุ
จังหวัดนครนายก
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสม (Mix Methodology) โดยแยกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) เพื่อทบทวนเอกสารและท�ำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-debt Interview) ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุและท�ำการศึกษาด้วยวิธีเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) เพื่อท�ำการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุ
จังหวัดนครนายก
โดยศึกษาจากกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
1.1 เครื่องมือในการวิจัย
		 ในการวิจัยเชิงคุณภาพมีการใช้เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure
Interview) ด้วยเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview)
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		 1) โดยเริม่ จากการให้เล่าเรือ่ ง (Story Telling) โดยนักวิจยั จะใช้แผนทีค่ วามรู้ (Knowledge
Mapping) บันทึกข้อมูลจากการเล่าเรื่องและท�ำการบันทึกเทปพร้อมๆ กัน
		 2) นักวิจัยฟังเรื่องเล่า (ผู้ให้สัมภาษณ์) และบันทึกลงในแผนที่ความรู้ได้ระดับหนึ่งก็จะเริ่ม
(Dialogue) โดยพูดคุยในแต่ละมิติ (Node) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึก (In-depth) ในแต่ละข้อจนมั่นใจร่วมกัน
ว่าไม่มีข้อมูล/สารสนเทศใดๆ เพิ่มในแต่ละมิติแล้ว (Saturated) ก็จะหยุด
		 3) นักวิจัยประมวลผลที่ได้จากข้อ 2 แล้วน�ำมาเสนอผู้เล่า (ผู้ให้สัมภาษณ์) เพื่อตรวจสอบ
และยืนยันองค์ความรู้ที่ได้จากการเล่าเรื่องที่เป็นการสนทนาอย่างสร้างสรรค์ นักวิจัยจะน�ำผลที่ได้จากข้อ 3
ไปเป็นฐานการการสรุป ข้อมูล/สารสนเทศ จนน�ำเป็นสู่การสรุปเป็นค�ำตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
		 ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (key informant) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์
ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ได้แก่
		 1) ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก
		 2) รองประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก (อ�ำเภอเมืองนครนายก)
		 3) รองประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก (อ�ำเภอองครักษ์)
		 4) ประธานชมรมผู้สูงอายุและประธานชมรมไทยพวน จังหวัดนครนายก (อ�ำเภอปากพลี)
		 5) ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต�ำบลพิกุลออก จังหวัดนครนายก (อ�ำเภอบ้านนา)
		 6) ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ชมรม หรือกลุ่มใดๆ จ�ำนวน 5 คน
		 7) ประชาชนทั่วไป จ�ำนวน 5 คน
		 8) ตัวแทนพระสงฆ์ จ�ำนวน 1 รูป
		 9) ตัวแทนส่วนราชการ (นักพัฒนาสังคมช�ำนาญการ, ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน) 2 คน
1.3 การจัดกระท�ำข้อมูล
		 ตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) จากแหล่งทีม่ าของข้อมูลเป็นการ
ยืนยันข้อมูลตามเวลา หลายช่วงเวลา และหลากหลายพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด กล่าวคือ ผู้วิจัยจะน�ำข้อมูลในประเด็นเดียวกัน ที่ได้จากการสัมภาษณ์แต่ละรายมาเปรียบเทียบมีความ
คล้ายคลึง และไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ หากพบว่า ข้อมูลมีความแตกต่างก็จะไม่น�ำมาวิเคราะห์ แต่หาก
ข้อมูลมีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันก็แนะน�ำข้อมูลนั้นมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์
2. การวิจัยเชิงปริมาณ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปซึ่งมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 41,544 คน (ส�ำนักงานพัฒนา
สังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก, 2558) ดังตารางแสดงจ�ำนวนผู้สูงอายุแยกรายอ�ำเภอ
		 การสุม่ กลุม่ ตัวอย่างครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้การสุม่ ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability
Sampling) โดยเลือกสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยมีการคัดกรองด้วยค�ำถามเบือ้ งต้น
(Screening Question) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างอย่างแท้จริง โดยผู้วิจัยได้ท�ำการค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) โดยผู้วิจัยก�ำหนดให้มีขนาดของตัวอย่าง
ประชากรที่ระดับ มีนัยส�ำคัญ .05 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังนี้
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จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง

แทนค่าในสูตรเพื่อหาขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง ได้ดังนี้
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1+ Ne2
41,544
1+ (41,544) (0.05)2
41,544
41,545 (0.0025)
41,544
103.8625
400

ผู้วิจัยจึงได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ�ำนวน 400 คน
2.2 การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
		 1) ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าต�ำราทางวิชาการ การวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Research)
โดยเน้นการศึกษาเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของผูส้ งู อายุตามนโยบายผูส้ งู อายุของรัฐ เพือ่ เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
		 2) สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด หาความเทีย่ งตรง (Validity) ของแบบสอบถามโดย
น�ำแบบสอบถามที่ได้เรียบเรียงแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อค�ำนวณหาค่าความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) ด้วยวิธี IOC ได้เท่ากับ 0.8 แสดงว่าแบบสอบถามสามารถน�ำไปใช้ได้
		 3) น�ำแบบสอบถามทดสอบกับกลุม่ ตัวแทนกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างทีก่ ำ� หนดในการ
วิจยั ครัง้ นีจ้ ำ� นวน 30 คน เพือ่ ศึกษาหาค่าความเชือ่ มัน่ (Ratability) โดยก�ำหนดค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
ทั้งชุดตามวิธีของ Cronbach’s Alpha ต้องไม่ต�่ำกว่า 0.70 ณ ค่าความเชื่อมั่น 95% โดยแบบสอบถามชุดนี้
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .932 ซึ่งสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้
		 4) น�ำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนดใช้ในการวิจัย
2.3 การเก็บและรวบรวมข้อมูล
		 ผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามแก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยใช้แบบสอบถาม ตามจ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดที่ต้องการศึกษา
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และเก็บข้อมูลโดยใช้ตวั บันทึกลงสมุดบันทึกเป็น
อุปกรณ์หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเริม่ ตัง้ แต่อยูใ่ นสนามทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ท�ำการแยกแยะเหตุการณ์ออกว่าใครเป็นใคร ท�ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร กับใคร เพราะอะไร มีความหมาย
ว่าอย่างไร ท�ำการจดบันทึกแบบนี้ไปเรื่อย ๆ พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่กันไปไม่ได้แยกออกจากกัน
โดยเด็ดขาด มีการวิเคราะห์ยอ้ นกลับไปกลับมาหลายครัง้ จนกว่าจะได้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการศึกษาจนครบถ้วนสมบูรณ์
ทัง้ นีจ้ ะเริม่ จากการตัดทอนข้อมูล (Data Reduction) โดยเลือกเฟ้นข้อมูลทีน่ า่ สนใจ และตัดข้อมูลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
ออกไปหลักจากนั้นท�ำการสรุปย่อ ข้อค้นพบจากข้อมูลเชิงคุณภาพ หลังจากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
โดยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มาพิจารณาวิเคราะห์ผลการวิจัยร่วมกับข้อค้นพบมี
ความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร ท�ำการสรุปผลการวิจัยให้ข้อมูลที่ค้นพบท�ำการวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกข้อง

ผลการศึกษา
สภาพการมีส่วนร่วมทงการเมืองระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก ผลการวิจัย พบว่า
ภาพรวมระดับมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก เมื่อพิจารณารายด้าน จะพบว่า
ด้านความสนใจความสนใจทางการเมือง ผู้สูงอายุจังหวัดนครนายกมีส่วนร่วม ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน
การเลือกตั้ง ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น อปท. (ได้แก่ อบจ./เทศบาลเมือง/เทศบาลต�ำบล/อบต.) ด้าน
การร่วมรณรงค์ทางการเมือง/การสนับสนุนพรรคการเมืองผู้สูงอายุจังหวัดนครนายกมีส่วนร่วม ในระดับน้อย
และด้านการถอดถอนผู้ด�ำรง ต�ำแหน่งทางการเมืองผู้สูงอายุจังหวัดนครนายกมีส่วนร่วม ในระดับน้อยที่สุด
รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิน่
ของผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก
ระดับการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ
1. ด้านความสนใจทางการเมือง
2. ด้านการเลือกตั้ง
3. ด้านการร่วมรณรงค์ทางการเมือง / การสนับสนุนพรรคการเมือง
4. ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น อปท.
5. ด้านการถอดถอนผู้ต�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
รวม

SD
2.82
2.58
1.81
2.06
1.52
2.16

0.88
1.00
1.02
1.00
0.80
0.94

การแปลผล ล�ำดับ
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อยที่สุด
น้อย

1
2
4
3
5
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สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก ซึ่งพบว่า ด้านความสนใจ
ทางการเมืองผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความสนใจข่าวสารทางการเมืองผ่านเสียงตามสายเป็นประจ�ำ มีการพูดคุย
เรือ่ งการเมืองในบางครัง้ แล้วแต่โอกาส และสถานการณ์การเข้าร่วมรับฟังข่าวสารทางราชการมีบา้ งแต่ถา้ มีคา่
ตอบแทนให้จะมีจ�ำนวนมากกว่า เพราะบางคนต้องไปท�ำงานท�ำไร่ ท�ำนา รับจ้าง หรือค้าขายไม่มีเวลามาฟังผู้
สูงอายุชอบติดตามรับฟังรายการคืนความสุขให้คนในชาติในทุกเย็นวันศุกร์เป็นประจ�ำ และน�ำมาพูดคุยกันใน
เรือ่ งทีน่ ายกรัฐมนตรีพดู ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับตน ในส่วนด้านการเลือกตัง้ ส่วนใหญ่ผสู้ งู อายุให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี ตามโอกาสที่สามารถท�ำได้ โดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งส่วนใหญ่จะออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
กันทุกครั้ง และถ้าผู้สูงอายุท่านใดเป็นหัวคะแนนหรือชื่นชอบผู้สมัครท่านใดจะคอยติดถาม และสอบถามถึง
ผลการเลือกตัง้ ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นหัวคะแนนจะไปติดตามผลและสังเกตการณ์การเกีย่ วกับการเลือกตัง้ เพือ่ รายงานผล
และสิ่งที่ผิดสังเกตให้กับพรรคการเมืองที่ตนเองเองสนับสนุนทราบ ส่วนการเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง
ปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นการผลักดันลูกหลานให้ลงสมัครแทนในต�ำแหน่งส�ำคัญ ๆ ไม่เหมือนเช่นสมัยก่อนที่จะ
นิยมลงเอง เพราะต้องการส่งเสริมให้ลูกหลานในตระกูลสืบทอดเจตนารมณ์ในการเป็นนักการเมือง ส่วนตัว
ผู้สูงอายุจะลงรับสมัครเป็นสมาชิกต่าง ๆ ของ อปท. ท้องถิ่น สจ. สท. สอบต. ส่วนใหญ่ลงถ้ามีการสนับสนุน
จากพรรคการเมืองเดียวกับคนที่ได้ต�ำแหน่งนายกต่างๆ ของท้องถิ่น เป็นการตอบแทนหัวคะแนน ซึ่งผู้สูงอายุ
ทีไ่ ม่ได้เป็นหัวคะแนนจะไม่สามารถแข่งขันได้เนือ่ งจากขาดทุนทรัพย์ ถึงต้องการลงสมัครก็ไม่ได้รบั เลือกเข้ามา
และร่วมเป็นกรรมการหรือตัวแทนในโครงการต่าง ๆ ของชุมชน หรือในจังหวัดนครนายกมากขึ้น เพื่อขยาย
บทบาทการเป็นที่ยอมรับในจังหวัดให้กว้างขวางมากขึ้น
ส่วนในด้านการร่วมรณรงค์ทางการเมือง/การสนับสนุนนักการเมือง ผู้สูงอายุในท้องถิ่นเข้าร่วมเป็น
สมาชิก หรือสนับสนุนพรรคการเมืองท้องถิ่นบ้างแต่ไม่ทั้งหมดเป็นบางส่วนถ้าเป็นจะเป็นทั้งบ้านทั้งตระกูล
ที่เป็นหัวคะแนนของพรรคการเมืองที่คอยหาเสียงสอดส่องดูแลเวลามีการเลือกตั้ง หรือแข่งขันทางการเมือง
เพือ่ รายงานต่อ พรรคการเมืองเวลาทีก่ ารแข่งขันทางการเมืองคนกลุม่ นีจ้ ะช่วยหาเสียงให้พรรคทีต่ นสนับสนุน
คนที่ไม่ได้ออกไปท�ำงานที่อยู่บ้านเฉย ๆ จะให้ความร่วมมือประจ�ำ หรือบางครั้งคนที่ท�ำงานถ้ามีโอกาสผู้น�ำ
ชุมชน ผู้ใหญ่บ้านก�ำนัน ขอร้องไปก็จะมาให้ความร่วมมือ ถือว่าให้ความร่วมมือดี นอกจากนี้ยังพบว่า ด้านการ
บริหารของ อปท. ในส่วนของการบริหารงานของ อปท. เรือ่ งการร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้าง
ส่วนใหญ่ทาง อปท. จะมีการแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ ห็นชอบเองเข้าไปร่วมตรวจสอบเป็นกรรมการประชาชนจะทราบ
ผลได้จากการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ไว้ให้ทราบเท่านั้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ท�ำงานจะเข้าร่วมประชาคม
และแสดงความคิดเห็นทีท่ างราชการ แจ้งให้ทราบส่วนการร่วมมือกับหน่วยงานราชการผูส้ งู อายุทไี่ ม่ตดิ ภารกิจ
ในการท�ำงานหรือเรื่องส่วนตัว จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ส่วนใหญ่ต้องออกไปท�ำงานจึงมีแต่ผู้สูงอายุ
คนเดิม ๆ ทีใ่ ห้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาชุมชน และด้านการถอดถอนผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทาการเมือง
ในจังหวัดนครนายกการเมืองในระดับท้องถิ่นยังไม่ค่อยมีการถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง เนื่องจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นคนที่คุ้นเคยอยู่ในพื้นที่ เมื่อเกิดปัญหาส่วนใหญ่จะพูดคุยเจรจา และยังเกรงใจ
ซึ่งกันและกันจึงไม่ค่อยนิยมถอดถอนส่วนใหญ่จะอยู่จนครบวาระถ้าไม่ชอบการบริหารงานก็จะไม่ได้รับ
เลือกตั้งจากประชาชนและผู้สูงอายุ
ในมิตขิ องนโยบายทีภ่ าครัฐก�ำหนดเพือ่ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ชุมชนท้องถิน่ นัน้ ผลการวิจยั ยังไม่พบแนวนโยบายทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงให้ประชาชนมีสว่ นร่วมทางการเมือง
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หรือเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการท้องถิ่นหากแต่พบว่า มีการก�ำหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ
ทุกฉบับเพือ่ ให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมทางการเมืองในมิตทิ พี่ ลเมืองแห่งรัฐพึงมีสทิ ธิกระท�ำตามกฎหมายก�ำหนด
อาทิ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ การลงประชามติ ทั้งนี้
ผลการวิจัยยังไม่พบแนวปฏิบัติเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุยังไม่ปรากฎแนวทางรูปแบบกิจกรรมในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมที่ชัดเจน

อภิปรายผล
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับระดับท้องถิ่นของผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก ทั้ง 5 ด้าน นั้น
สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1. ด้านการให้ความสนใจทางการเมือง ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าผูส้ งู อายุจงั หวัด
นครนายก ยังขาดความสนใจทางการเมืองอยู่มาก อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไม่มีเวลาต้องออกไป
ท�ำงานนอกบ้าน และอาจเกิดความเบื่อหน่ายทางการเมืองที่ปัจจุบันมีแต่ความขัดแย้ง และไม่เห็นถึงความ
ส�ำคัญของการเมืองในระดับท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2543: 8-10) ได้กล่าวถึง
เงือ่ นไขการมีสว่ นร่วมทางการเมืองว่า ต้องพิจารณาถึงรูปแบบของเข้ามีสว่ นร่วม โดยประชาชนต้องมีอสิ รภาพ
ในการเข้าร่วม กล่าวคือ การมีสว่ นร่วมจะต้องไม่เป็นไปโดยการบังคับ หรือถูกชักจูงประชาชนมีสว่ นร่วมก็โดยที่
เขาได้ตระหนักว่าการเข้ามีส่วนร่วมนั้นจะช่วยให้วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ประสบผลส�ำเร็จ รวมทั้งโอกาส หรือ
ช่องทางที่ประชาชน จะเข้าร่วมได้ต้องมีมาก โดยเฉพาะกระบวนการวางแผนพัฒนาต่าง ๆ จะต้องไม่จ�ำกัดอยู่
เฉพาะในกลุ่มผู้น�ำหรือตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ เท่านั้น เพื่อให้เกิดการยอมรับ หรือให้
ความร่วมมือในการวางแผนทีก่ ำ� หนดขึน้ จึงจ�ำเป็นต้องให้ประชาชนเข้ามีสว่ นร่วมโดยความเต็มใจและทัว่ ถึงกัน
ทุกภาคส่วน
2. ด้านการเลือกตั้ง ภาพรวมอยู่ในระดับต�่ำ โดยพบว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายกยังไม่เกิดการ
ตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ด้วยข้อจ�ำกัดหลายประเด็น เช่น สุขภาพไม่อ�ำนวย ไม่มีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี โพธิ์มั่น (2543) ท�ำการศึกษา
เรือ่ ง “รูปแบบการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต�ำบล: ศึกษาเฉพาะกรณีตำ� บล
ขุนคง อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบ
ทีแ่ ตกต่างกัน โดยประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการมากกว่าการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
แบบไม่เป็นทางการ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ การด�ำรง
ต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญหรือการเป็นคณะกรรมการหมูบ่ า้ น การเข้าเป็นสมาชิกองค์กร หรือกลุม่ จัดตัง้ ในชุมชนมีความ
สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยมีความคิดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
และประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมืองในองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในระดับทีต่ ำ�่ เมือ่ เปรียบเทียบกับการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของประชาชน ขณะเดียวกัน ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2526: 6-7) ได้กล่าวถึงการใช้
สิทธิเลือกตั้งโดยทั่วไปว่า การที่ประชาชนจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักในคุณค่า และความส�ำคัญของการเลือกตัง้ โดยเฉพาะเพือ่ เป็นการแสดงออกถึงการเป็นเจ้าของอ�ำนาจ
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
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อธิปไตย โดยทั่วไปการใช้สิทธิเลือกตั้ง ประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ประการ คือ ประการแรก การตัดสินใจว่าจะ
ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ หรือไม่ ประการทีส่ อง การตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคใด หรือบุคคลใด ซึง่ เงือ่ นไขทัง้ 2 ประการ
ขึน้ อยูก่ บั กระบวนการหล่อหลอมทางการเมืองของแต่ละบุคคลและปัจจัยกระตุน้ ทางการเมืองจากสิง่ แวดล้อม
เป็นส�ำคัญ โดยทั่วไปบุคคลจะรู้ล่วงหน้าว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใด ดังนั้นบุคคลจึงมีโอกาสเตรียมการตัดสินใจ
ไว้ได้ลว่ งหน้า ดังนัน้ ในประเด็นการเลือกตัง้ ของผูส้ งู อายุ จะเพิม่ ขึน้ หรือน้อยลงขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยกระตุน้ ทีแ่ ต่ละ
บุคคลได้รับจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม
3. ด้านด้านการร่วมรณรงค์ทางการเมือง/การสนับสนุนพรรคการเมือง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ติดสติก๊ เกอร์ หรือแผ่นโฆษณาหาเสียงของพรรคการเมือง/ผูส้ มัครทีต่ นชืน่ ชอบไว้ทรี่ ถ และบริเวณบ้านอาจเป็น
เพราะสามารถท�ำได้งา่ ยถือเป็นการแสดงการสนับสนุนพรรค หรือบุคคลทีช่ นื่ ชอบได้สะดวกทีส่ ดุ และสามารถ
ให้ข้อมูลข่าวสารพรรคการเมือง หรือบุคคลที่ชื่นชอบได้ โดยเริ่มจากบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน
ที่สนิท และบ้านข้างเคียงให้ทราบข้อมูลผู้สมัครหรือพรรคที่เราชื่นชอบ ซึ่งสอดคล้องกับ ไพรัตน์ เดชะรินทร์
(2526: 6-7) ทีก่ ล่าวถึง ความเกีย่ วพันทางการเมืองของประชาชนไว้วา่ การติดกระดุม หรือติดสติก๊ เกอร์เป็นการ
แสดงออกอย่างเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปรู้ว่าตนให้ความสนับสนุนพรรคการเมืองใด หรือคู่แข่งขันทางการเมือง
คนใดทั้งนี้เพราะการติดกระดุมที่เป็นสัญลักษณ์ของพรรค หรือของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ปกเสื้อย่อมเป็นการ
ประกาศตนในฐานะผูส้ นับสนุนอย่างชัดเจนหรือการติดสติก๊ เกอร์ทรี่ ถยนต์ยอ่ มเป็นการแสดงเจตนาของเจ้าของ
รถยนต์ว่าตนสนับสนุนผู้ใด และมีลักษณะของการช่วยโฆษณาเผยแพร่อีกทางหนึ่งด้วยการกระท�ำเช่นนี้อาจมี
ผลในการโน้มน้าวผูใ้ กล้ชดิ ทีย่ งั มิได้ตดั สินใจให้เข้าร่วมสนับสนุนเช่นเดียวกับตนได้ โดยเฉพาะบุคคลทีอ่ ยูใ่ นกลุม่
เดียวกันจะสามารถสร้างอิทธิพลในการชักจูงได้ง่าย เช่นเดียวกับ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2543: 8-10) ที่กล่าวว่า
รูปแบบการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในแต่ละสังคมว่านอกจากกิจกรรมเกีย่ วกับพรรคการเมือง และการรณรงค์
หาเสียง การชักชวนให้ผู้อื่นไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ตนสนับสนุนการท�ำงานให้พรรคการเมือง
หรือผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตัง้ อย่างกระตือรือร้น ซึง่ ถือว่าเป็นกิจกรรมทีป่ ระชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วมได้งา่ ยทีส่ ดุ
4. ด้านการบริหารของท้องถิ่น อปท. (ได้แก่ อบจ./เทศบาลเมือง/เทศบาลต�ำบล/อบต.) ข้อที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด คือ การเสียภาษีให้กับ อปท. ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับก�ำหนด ผู้สูงอายุตามมีความรับผิด
ในการเสียภาษีให้กับทางราชการตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีแต่ยังขาดการเป็นกรรมการตรวจสอบ
การจัดซื้อ จัดจ้าง เนื่องจากหน่วยงาน อปท. ยังไม่เปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมได้ตามความต้องการจะมีการ
แต่งตั้งจากบุคคลที่ อปท. นั้น ๆ เห็นสมควรและการร่วมมือกับทางราชการในโครงการต่าง ๆ เนื่องจากต้อง
ประกอบอาชีพท�ำให้ไม่มีเวลา ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ม.ป.ป.: 46-49) ได้เสนอว่า
ส่วนใหญ่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปฏิบัติตามกฎ
ระหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค�ำแนะน�ำโดยชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรมทั่วไปใน
การพัฒนาในท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และประชาชนเสียภาษีให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับก�ำหนดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้างรวมทัง้ ตรวจสอบ ควบคุมการท�ำงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ด้านการถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะ
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองเป็นบุคคลทีม่ คี วามใกล้ชดิ เป็นคนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกันรูจ้ กั มักคุน้ กันเป็นอย่างดี
หรืออาจมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันทางเครือญาติห่าง ๆ หรือญาติสนิท ท�ำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ และ
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เกรงใจที่จะท�ำการถอดถอนหรือกระท�ำการเพื่อให้พ้นจากต�ำแหน่ง ถึงแม้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ม.ป.ป.: 46-49) ได้อธิบายถึงอ�ำนาจประชาชนไว้ว่า ประชาชนสามารถรวมตัวเป็นกลุ่มผลประโยชน์ องค์กร
ประชาชนซึง่ มีเป้าหมายหลักอยูท่ กี่ ารรักษาผลประโยชน์ของกลุม่ โดยสามารถเรียกร้องให้รฐั บาลท�ำตามความ
ต้องการของกลุ่ม ดังนั้นด้านการถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองประชาชนสามารถด�ำเนินการได้อย่าง
ชอบธรรม ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั บริบทและสถานการณ์ในแต่ละพืน้ ทีแ่ ต่เนือ่ งด้วยวิถชี นบท ระบบเครือญาติทแี่ น่นแฟ้น
จึงเกิดความเกรงซึ่งกันและกัน จึงยังไม่ค่อยปรากฏการณ์ถอดถอนนักการเมืองในระดับท้องถิ่นเท่าที่ควร
จากผลการวิจัยที่ยังไม่พบแนวนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมทางการเมืองหรือเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการท้องถิ่น แต่พบว่ามีการก�ำหนดแนวทางส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งรัฐทุกฉบับ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทาง
การเมืองตามหลักพื้นฐานของพลเมือง ซึ่งใน ทั้งนี้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หมวด 5 บัญญัติแนวนโยบายพื้นฐาน ส่วนที่ 10 แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งก�ำหนดให้
รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้ง
ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดท�ำบริการสาธารณะ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐทุกระดับใน
รูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขา อาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการ เมือง และจัดให้มกี ฎหมายจัดตัง้ กองทุนพัฒนาการ
เมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการ ด�ำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการด�ำเนินการของ
กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่าย ทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความ
ต้องการของชุมชนในพื้นที่
5. ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ทั้งนี้บทบัญญัติดังกล่าวยังเป็นนามธรรมและยังต้องมีการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ข้อเสนอแนะ
ด้วยระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่น ในจังหวัดนครนายก ภาพรวมอยู่ใน
ระดับต�่ำ ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นให้มากขึ้น
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดนครนายกและหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจะ
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผสู้ งู อายุเข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิน่ ให้มากขึน้ มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ผู้สูงอายุทราบ และสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของตนทั้งสิทธิ และประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากขึ้น
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เช่น การจัดอบรม สนับสนุนให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความ
เข้าใจถึงประโยชน์ และศักยภาพของตนเองที่ยังสามารถจะน�ำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น มากขึ้น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดนครนายกและหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้อง
เชิญชวน เปิดโอกาส และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นให้ผู้สูง
อายุทราบ ส่งเสริมการติดตามข่าวสารทางการเมือง การเลือกตั้ง การสังเกตติดตามผล การเลือกตั้ง การแจ้ง
ข้อทุจริตที่เกิดจากการเลือกตั้ง รวมถึงคอยติดตาม/สังเกตพฤติกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง การร้อง
เรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง และการลงชื่อถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้ผู้สูง
อายุเกิดเข้าเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่มีความส�ำคัญของตน เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้
เกิดประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของชุมชน และเกิดความเจริญรุ่งเรือง เข้มแข็ง
3. หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องควรก�ำหนดแนวทางในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่นส�ำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุอย่างชัดเจน ทั้งนี้ อาจมีการพัฒนาหลักสูตรให้ความรู้ด้านการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองส�ำหรับประชาชน และควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยอาจก�ำหนดแนวทางในเชิงนโยบายของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสอดคล้องในแต่ละบริบทของพื้นที่
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