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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองบ่อ อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใช้เก็บ
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการท�ำวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนองบ่อ โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ ประชาชนมีความ
สนใจในข้อมูลข่าวสาร ทางการเมืองน้อย ด้านแสดงความคิดเห็น กล่าวคือ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองน้อย ด้านการตัดสินใจ กล่าวคือ ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับผู้น�ำ และการมีร่วมในการรับผล
ประโยชน์ทางการเมืองน้อย และด้านการติดตามตรวจสอบ กล่าวคือประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมือง และนักการเมืองน้อย
ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วมทางการเมือง องค์การบริหารส่วนต�ำบล ประชาธิปไตย
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Abstract
The objective of this study was to investigate the people’s political participation in
Nong Bo Subdistrict Administrative Organization, Na Kae District, Nakhon Phanom Province
consisted of 376 people. The instruments used for data collection were research
questionnaires of the political participation. The data analysis was done by percentage, mean,
and standard deviation. The results of the research revealed that the people’s political
participation in Nong Bo Subdistrict Administrative Organization, in overall and individual
aspects were at the high level, that was to say, the people were less interested in political
information. The aspect of opinion, the people expressed little political opinions, the aspect
of making decision, the people had little attitude about the leader and participation in
receiving of political benefits and the aspect of motoring, the people had low participation
in monitoring the policies of political parties and politicians.
Keywords: Political Participation, Subdistrict Administrative Organization, Democracy

บทน�ำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยได้มากขึ้น ตามที่รัฐบาลกลางได้กระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ได้ถูกบรรจุไว้ในมาตรา 247
ถึง 254 ในหมวด 14 ของรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งนับว่าเป็นการกระจายอ�ำนาจจากส่วนกลาง
ไปสู่ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีสว่ นรับผิดชอบ และการเรียนรูก้ ารปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ร่วมกันคิดร่วมกันท�ำพัฒนาท้องถิน่ ของตนเอง
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยขึน้ กับการพัฒนาชุมชนในการปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างน้อย
จะต้องมี 4 มิติ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยการมีการเมืองเป็นฝ่ายบริหารจัดการประเทศตั้งแต่
ชุมชนท้องถิ่น ถึงระดับชาติ การเมืองเป็นเรื่องอ�ำนาจจัดสรรผลประโยชน์ในสังคมเป็นตัวก�ำหนดกิจกรรมของ
สังคมนัน้ ๆ ในทุกแง่ทกุ มุม โดยอ�ำนาจจัดสรรผลประโยชน์ในสังคมนัน้ ๆ จะต้องเป็นธรรม และยัง่ ยืน การเมือง
ไทยในระบอบประชาธิปไตย ได้เลือกรูปแบบการควบอ�ำนาจ (Fusion of Power) โดยทั่วไปเรียกว่าระบบ
รัฐสภา (Parliamentary System) เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจากประเทศ
อังกฤษ โดยทีม่ นุษย์เป็นสัตว์สงั คม และเป็นสัตว์การเมือง “ไม่วา่ คุณจะเกีย่ วข้องกับการเมืองหรือไม่ แต่การเมือง
จะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณแน่นอน” นั้นก็คือการเมืองจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิต และการด�ำรงชีวิตทุกด้าน
ทุกมิติ เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การเมืองจึงมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม (สถาบันพระปกเกล้า, 2560)
การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในทางการเมื อ งถื อ เป็ น บริ บ ทที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ในการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข เป็นการสะท้อนอ�ำนาจประชาธิปไตยทีเ่ ป็นของประชาชนอย่าง
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แท้จริง และในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 ยังได้กำ� หนดบทบาทของประชาชนในการมีสว่ นร่วมทัง้ การเมือง
การพัฒนาตามบริบทของท้องถิ่นตัวเอง โดยได้กระจายอ�ำนาจการปกครองไปสู่ส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้น สรุปไว้ว่า 1) ต้องมี
ความต้องการ การปกครองระบอบประชาธิปไตย 2) ต้องเคารพกติกาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
3) สนใจการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางการเมืองการปกครอง 4) ยอมรับในความเสมอภาคของบุคคล 5) การ
ไม่ยอมรับว่าการใช้อ�ำนาจ คือ ธรรมแต่ธรรมคือ อ�ำนาจ 6) ต้องค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของคนอื่น 7) การรู้จัก
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุมีผล 8) มองโลกในแง่ดีไว้วางใจผู้อื่น 9) ต้องมีความส�ำนึกในหน้าที่พลเมืองของตน
(วิชัย ตันศิริ, 2547) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติ หรือบุคลิกภาพประชาธิปไตยมีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ
1) บุคลิกเปิดเผย (Open Ego) ซึง่ หมายถึง การมีทศั นคติ ทีด่ ี และอบอุน่ ต่อเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน 2) ความสามารถ
ที่แบ่งปันคุณค่าสิ่งที่มีประโยชน์กับผู้อื่น 3) มีแนวโน้มที่จะยึดระบบคุณค่าแบบหลากหลายมากกว่าจะยึดถือ
ระบบค่าเดียว อาจแปลความหมายว่าวิสัยทัศต้องไม่คับแคบ 4) ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และ 5) เป็นอิสระ หรือปลดจากความกระวนกระวายใจพอประมาณ และจาก
การประมาณประเทศประชาธิปไตยทั่วโลก พบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศที่มีประชาธิปไตย
ก้าวหน้านั้นมีลักษณะดั้งนี้ 1) ความมีเหตุผล 2) เคารพซึ่งกันและกัน 3) อดกลั้นในความแตกต่าง 4) ตกลงกัน
อย่างสันติวิธี 5) รู้จักการมีส่วนร่วมทางการเมือง 6) ไม่ลืมเรื่องสิทธิและหน้าที่ 7) ท�ำดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
8) มีอดุ มการณ์ คือประชาธิปไตยแน่วแน่ 9) เห็นแก่ประเทศชาติ (รักชาติ) และ10) พัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง ประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบ่อ มีสว่ นร่วมในทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการ
เมืองกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น (วิสุทธิ์ โพธิแท่น, 2551: 160–161)
ผู้วิจัยมุ่งเป้าประสงค์การวิจัยเชิงพื้นที่ชาวชุมชนองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบ่อ อ�ำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม เป็นพื้นที่เคยมีปรากฏการณ์แห่งความขัดแย้งด้านความคิดเห็นของประชาชน ในการศึกษา
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป้าหมายที่สำ� คัญของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แบบประชาธิปไตย ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั ถึงระบบการปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ คือ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับสูงย่อมแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยสูง
แต่องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ใดทีป่ ระชาชนมีสว่ นร่วมทางการเมืองต�ำ่ ย่อมแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย
ต�่ำไปด้วย ซึ่งประเด็นในการท�ำวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการแสดง
ความคิดเห็น ด้านการตัดสินใจ และด้านการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้กับประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบ่อ อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบ่อ อ�ำเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น
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เดเนียล วิท (Daniel Wit, 1967: 101-103) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึงการปกครอง
ที่รัฐบาลกลางให้อ�ำนาจ หรือกระจายอ�ำนาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้มีอ�ำนาจการปกครองร่วมกันทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่นตามหลักการที่ว่าถ้า
อ�ำนาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นจึงจ�ำเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง
อันเกิดจากการกระจายอ�ำนาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลมีอ�ำนาจในการ
ตัดสินใจ และบริหารงานภายในเขตอ�ำนาจของของตน
วิลเลี่ยม วี. ฮอลโลเวย์ (William V. Holloway, 1959: 101-103) นิยามว่าการปกครองท้องถิ่น
หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอนมีประชากรตามหลักที่ก�ำหนดไว้มีอ�ำนาจการปกครองตนเอง มีการ
บริหารการคลังของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ค�ำกล่าวที่ว่า “การเมืองเป็นเรื่องของคนทุกคน และ
ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธผลกระทบทางการเมืองต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนได้” ค�ำกล่าวนี้ได้สะท้อนให้
นักวิชาการหลายท่านได้หนั มาให้ความสนใจ และศึกษาไว้อย่างมากมายจนสามารถสะท้อนแนวคิดต่าง ๆ ออก
มาตามบริบท ทางสังคมการเมือง และวัฒนธรรมของตนเอง โดยเฉพาะประเด็นความหมายการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมีผู้ให้แนวคิดไว้อย่างหลากหลาย และได้รวบรวมความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
3. รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง
รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองถือว่าเป็นภาพสะท้อนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
ประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งตามแนวคิดของ บาร์เบอร์ เจ เดวิด (Barber J. David, 1972: 3) ได้แบ่งรูปแบบ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ 2 ประการ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมโดยตรง เป็นลักษณะที่ประชาชนเป็นผู้ด�ำเนินการปกครองตนเองโดยตรง เช่น
การบริหารงาน การก�ำหนดนโยบาย และการตัดสินใจในการด�ำเนินงานด้วยตนเอง
2. การมีส่วนร่วม โดยทางอ้อมเป็นลักษณะที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมแต่มิได้เป็นผู้ด�ำเนินการ
ปกครองด้วยตนเองโดยตรง แต่เป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปท�ำหน้าทีด่ ว้ ยวิธกี ารเลือกตัง้ โดยประชาชนอย่างเสรี
ซึ่งกลไกนี้ต้องการให้ประชาชนเข้ามาควบคุมการบริหารงานฝ่ายปกครองให้เป็นไปตามความต้องการ
4. รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตย
แนวความคิดของการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจ�ำแนกเป็น 4 แนวคิด ได้แก่
1. การมีสว่ นร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) การมีสว่ น
ร่วมในลักษณะนี้ ประชาชน หรือพลเมืองของรัฐจะท�ำหน้าที่เป็น “สภา” โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการก�ำหนดกฎเกณฑ์ในสังคมภายหลังเมื่อ
สมาชิกของสังคมเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ และสังคมมีความซับซ้อนขึน้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง
กลายเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะสามารถท�ำได้จริงเพราะประชาชนทุกคนไม่สามารถเข้ามาใช้อำ� นาจของตนเองได้ในทุก
กิจกรรมของประเทศ
2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือประชาธิปไตยโดยอ้อม
(Representative Democracy) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ คือ การที่ประชาชนได้ท�ำหน้าที่เลือกผู้แทน
ของตน เข้าไปใช้อ�ำนาจอธิปไตยแทนตนในรัฐสภา ผ่านระบบ ที่เรียกว่า “การเลือกตั้ง”
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3. การมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของประชาชนในระบอบประชาธิ ป ไตย แบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
(Participatory Democracy) หรือที่เรียกว่า “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เป็นการน�ำการมีส่วนร่วม ทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรงมาผสมผสานกับการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
แบบตัวแทน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองมากยิ่งขึ้น โดยให้ประชาชน
ได้มีอ�ำนาจในการตรวจสอบ และควบคุมการท�ำงานของ “ผู้แทน” คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภาแล้วแต่กรณีรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ “สถาบันการเมือง” ต่าง ๆ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน
องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน สามารถท�ำหน้าที่ในการติดตาม
และตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐได้อย่างเต็มที่
4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย แบบถกแถลง (สานเสวนา
หาทางออก) (Deliberative Democracy) เป็นประชาธิปไตยแบบถกแถลงที่เป็นกระบวนการ ส�ำคัญของ
ประชาธิปไตยภาคพลเมือง ประชาธิปไตยชุมชน หรือประชาธิปไตยทางตรง เป็นความพยายามทีจ่ ะแก้ไขปัญหา
ทีเ่ กิดจากข้อบกพร่องของประชาธิปไตยแบบตัวแทนทีเ่ ป็นรูปแบบสถาบันทีต่ ายตัวไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนที่มีความซับซ้อน และมีความแตกต่างหลากหลายได้ทั้งนี้หลักการประชาธิปไตยแบบ
ถกแถลงไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับระบอบประชาธิปไตยแบบ ตัวแทน เพราะระบอบประชาธิปไตยทั้งสองแบบ
สามารถอยู่คู่กันได้ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยแบบถกแถลงจะช่วยแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบ
การเมืองแบบตัวแทน โดยการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองที่มีความส�ำนึกทางการเมือง (Active Citizen) และ
มีจิตสาธารณะรวมหมู่ (Civic Life)
		 รูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ที่เห็นได้ชัด คือการที่ภาคประชาชน หรือภาคพลเมือง
เข้าร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลีย่ น ถกแถลงกันเพือ่ น�ำเสนอแนวคิดของตนในการสร้างนโยบายทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
ตนเองหลักการส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ คือกระบวนการที่ให้ประชาชนทุกคน หรือภาคพลเมือง
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และตอบสนองข้อเรียกร้องเพื่อให้ตัวแทนของตน หรือรัฐบาลน�ำไปปฏิบัติต่อไป
การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนจึงสามารถท�ำได้หลายรูปแบบ รูปแบบที่หลากหลายเหล่านี้ได้
ท�ำให้ประชาชนมีสว่ นร่วมทางการเมืองทีก่ ว้างขึน้ การมีสว่ นร่วมทางการเมืองเป็นกลไกหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ประชาชน
ได้มีโอกาสสื่อสารกับรัฐมากยิ่งขึ้น ได้มีโอกาสในการสื่อสารและสานผลประโยชน์ร่วมกัน ท�ำให้การด�ำเนิน
นโยบายการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมเปลีย่ นผ่านไปสู่ “การเป็นประเด็นสาธารณะ” ทีท่ กุ คน ทุกภาคส่วนต้อง
ให้ความส�ำคัญ และสนใจทีส่ ำ� คัญการมีสว่ นร่วมทางการเมืองท�ำให้เปลีย่ นขัว้ ความคิดทีว่ า่ การตัดสินใจทางการ
เมือง และกิจกรรมทางการเมืองเป็นเรือ่ งของ “นักการเมือง” ไปสูก่ ารเป็น “เรือ่ งของทุกคน” ข้อจ�ำกัดของการ
มีสว่ นร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสภาพเร้าระดมทางสังคม ถ้าสังคมมีการเร้าระดมทางสังคมต�ำ่
หมายความว่า ราษฎรที่ได้รับการศึกษามีจ�ำนวนน้อย การเข้าถึงสื่อมวลชนก็มีน้อย การพัฒนาเป็นสังคมเมือง
ก็ต�่ำ สิ่งเหล่านี้ก็คือข้อจ�ำกัดของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส�ำคัญภาวะทางเศรษฐกิจหรือการครองชีพ
ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี และมีความมั่งคั่งจะมีโอกาสเป็นประชาธิปไตยได้มากกว่าประเทศที่ยากจน
ในประเทศยากจนราษฎรเองจะมีโอกาสเข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมืองน้อย แต่ถา้ ความยากจน ความขาดแคลน
และเดือดร้อนทางเศรษฐกิจมีมากเกินไปจนอยู่ในภาวะเกินทนแล้ว อาจจะผลักดันให้ประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากขึน้ ก็ได้ ข้อจ�ำกัดทางการเมือง ถ้าระบอบการเมืองเป็นระบอบประชาธิปไตยประชาชน
ก็จะมีสว่ นร่วมทางการเมืองสูง แต่ถา้ การปกครองแบบเผด็จการ ประชาชนก็จะมีสว่ นร่วมทางการเมืองต�ำ่ และ
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

113

จะเป็นไปในรูปของการมีส่วนร่วมโดยการปลุกเร้าระดม เพื่อสนับสนุนรัฐบาล วัฒนธรรมทางการเมือง ถ้าการ
มีบทบาททางการเมืองที่จ�ำกัดอยู่แต่เฉพาะกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่ตระกูล ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีทั้งอิทธิพล และ
อ�ำนาจเงิน ท�ำให้คนมีความรู้ไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมือง ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ปัญหาความตืน่ ตัวทางการเมือง การมีสว่ นร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนัน้ ต้องเป็นการ
มีส่วนร่วมแบบสมัครใจไม่ใช่เป็นแบบปลุกระดม ส�ำหรับการมีส่วนร่วมแบบเสรีหรือแบบสมัครใจนี้จะเกิดขึ้น
ได้ เมื่อประชาชนมีความส�ำนึกทางการเมืองหรือความตื่นตัวทางการเมืองเสียก่อน คนไทยยังมีส่วนร่วมทาง
การเมืองอยู่ในระดับต�่ำ เช่น การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีอัตราส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้มีสิทธิ์ออก
เสียงผูท้ ไี่ ปออกเสียงก็มกั จะถูกจ้างวาน ชักจูง หรือถูกระดมไป การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองของไทยจากอดีต
เป็นต้นมา ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม ทั้งในด้านการสนับสนุนหรือการต่อต้านแสดงให้เห็นว่าคนไทย
ส่วนใหญ่มีความนิ่งเฉยทางการเมือง ส่วนมากอยู่ในกลุ่มของผู้น�ำทางการเมืองไม่กี่กลุ่มกี่ตระกูล แม้แต่การ
ปฏิวตั เิ มือ่ พ.ศ. 2475 ตามเหตุการณ์ทแี่ สดงถึงความตืน่ ตัวทางการเมืองและการเข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมือง
ของประชาชนอย่างกว้างขวาง คือเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มีประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน ร่วมกัน
เรียกร้องรัฐธรรมนูญต่อต้านการปกครองของ จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร และ
พันเอกณรงค์ กิตติขจร ผู้น�ำของประเทศขณะนั้น
		 ดังนั้น ปัญหาส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของไทยอย่างหนึ่ง คือ ประชาชนยังมีความนิ่งเฉย หรือ
ไม่ตื่นตัวทางการเมืองมากพอ ปัญหาวัฒนธรรมทางการเมือง และการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองที่มี
ส่วนร่วมในการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
หรือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมส�ำหรับเมืองไทยมีงานวิจัยหลายเรื่องสรุป และแสดงว่าวัฒนธรรม
ทางการเมืองของคนไทยไม่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะประชาชนโดยทั่วไป
เชือ่ ว่าการเมือง หรือการบริหารประเทศเป็นเรือ่ งของคนกลุม่ น้อยบางกลุม่ เท่านัน้ อีกประการหนึง่ คนไทยยังเห็นว่า
การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์อย่างชัดแจ้งจนเกินไป การเมืองเป็นเรื่องของความ “สกปรก” ความรู้สึก
เช่นนี้ท�ำให้ประชาชน ขาดความศรัทธา หรือความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ถ้าเข้า
มาก็มักจะมีวัตถุประสงค์อย่างอื่น เช่น เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินทอง หรือการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ใช่
เป็นเรือ่ งของส�ำนึกทางการเมืองลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยอีกประการหนึง่ ทีไ่ ม่สนับสนุน
การมีสว่ นร่วมทางการเมือง คือ การยอมรับในอ�ำนาจนิยมของความเป็นข้าราชการ นัน้ คือ ประชาชนโดยทัว่ ไป
มองว่าข้าราชการเป็นชนชั้นผู้น�ำ เมื่อข้าราชการแนะน�ำ หรือชักจูงไปในทางใดประชาชนจึงมักปฏิบัติตามโดย
ไม่โต้แย้ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตย ในด้านการศึกษาการจัดการเรียนการสอนยังคงยึด
นโยบายจากส่วนกลางยังไม่มกี ารกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา ลงไปสูภ่ มู ภิ าค และท้องถิน่ ในการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนก็เช่นกัน ยังคงเป็นบทบาทของผู้บริหาร และครูเท่านั้นนักเรียน และผู้ปกครองยังไม่มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
		 ปัญหาจากบทบาทของพรรคการเมืองการที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยมีสาเหตุ
อีกประการหนึ่ง คือการขาดองค์กร หรือสถาบันทางการเมืองที่คอยกระตุ้นให้ประชาชนมีความกระตือรือร้น
ทางการเมืองอยูเ่ สมอ และเป็นกลุม่ เป็นก้อน สถาบันทางการเมืองทีส่ ำ� คัญคือ “ระบบพรรคการเมือง” (Political
Party) ในปัจจุบันพรรคการเมืองยังเป็นองค์กรที่อ่อนแอ และขาดความเป็นสถาบันที่ต่อเนื่องดีพอปัญหาที่
ส�ำคัญที่สุดของพรรคการเมืองไทย คือ การขาดองค์กรที่ซับซ้อนพอที่จะเผชิญกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
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อย่างรวดเร็วพรรคการเมืองไทยตัง้ ขึน้ จากการรวมตัวของบรรดาสมาชิก เพือ่ สนับสนุนผูน้ ำ� ทางการเมืองคนใด
คนหนึง่ เท่านัน้ พรรคการเมืองทุกพรรคไม่วา่ พรรคเล็กหรือพรรคใหญ่มสี าขาพรรคน้อยมาก สาขาบางแห่งมีแต่
รูปแบบ ที่เป็นทางการเท่านั้นไม่มีบทบาทอะไร สาขาพรรคมีความส�ำคัญอยู่ 2 ประการ คือ
		 1) เป็นหน่วยงานของพรรคเชือ่ มโยงกับประชาชนในเขตเลือกตัง้ และช่วยสร้างฐานสนับสนุน
ของพรรคในหมู่ประชาชนเลือกตั้ง
		 2) เป็นหน่วยงานของพรรค ในการร่วมคัดเลือกผู้รับสมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้น ๆ สาเหตุที่
พรรคการเมืองอ่อนแอ อีกประการหนึ่ง คือ ที่ประชุมใหญ่ของพรรค (Party Congress) ยังไม่มีระบบที่ดีพอ
ขาดประสิทธิภาพ การประชุมใหญ่ของพรรคเป็นเรื่องของสมาชิกบางคน บางกลุ่ม และมักอยู่ในกรุงเทพฯ
เท่านั้น ขาดสมาชิกพรรคตามสาขา และเขตต่าง ๆ นอกจากนี้การบริหารงานในพรรคยังขาดหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ การแตกแยกภายในพรรคเป็นสาเหตุสำ� คัญอีกประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้พรรคการเมืองขาดความเป็น
สถาบันทีเ่ ข้มแข็งพอในพรรคแต่ละพรรคมีการแตกแยกกันสูง มีการแบ่งกลุม่ แบ่งพรรคแบ่งพวกสนับสนุนบางคน
ตามความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือมีผล ประโยชน์ร่วมกันอีกประการหนึ่งพรรคการเมืองไม่ได้มีการท�ำงานใน
ฐานะพรรคอย่างต่อเนือ่ ง และยืนยาว ถ้านับระยะเวลาทีพ่ รรคการเมืองเริม่ ก่อตัง้ เมือ่ มีกฎหมายพรรคการเมือง
คือ พ.ศ. 2498 ปัจจุบัน ก็ประมาณ 40 ปีแต่ตลอดเวลานั้นพรรคการเมืองหาได้มีระยะเวลาด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องไม่ เพราะมีการปฏิวัติรัฐประหารบ่อย ๆ ช่วงเวลาที่ถูกยกเลิกนานที่สุด คือช่วง พ.ศ. 2501 ถึง 2511
เป็นเวลาถึง 10 ปี ประการสุดท้าย พรรคการเมืองยังไม่สามารถสร้างฐานมวลชนได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ
พรรคขาดความเชื่อมโยงกับสมาชิก และมวลชน ประชาชนเลือกผู้แทนเป็นการส่วนตัวมากกว่าเลือกในนาม
พรรคเป็นต้น เหล่านีค้ อื สาเหตุทที่ ำ� ให้พรรคการเมืองขาดการท�ำงานให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมือง
ได้ดีพอ (ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย, 2548) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย
5. กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วม หมายถึงการมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความ
สมัครใจ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมกับประโยชน์การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนา มิได้หมายถึงการให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรรมการพัฒนาของรัฐตามที่รัฐ
ก�ำหนดแต่ หมายถึง การให้ประชาชนกลุ่มชุมชนร่วมกันคิด และตัดสินใจก�ำหนดทิศทางการพัฒนาการด�ำรง
ชีวิตร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่ม หรือของชุมชน และรับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุน การ
ร่วมคิด และตัดสินใจภายในกลุม่ เป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะท�ำให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมจริง ๆ และเป็นอิสระในการแสดงออก
เพราะสมาชิกในกลุ่มมีศักยภาพฐานะอ�ำนาจทางสังคมแตกต่างกัน ปัจจัยวัฒนธรรมบางประการเป็นอุปสรรค
ต่อความเป็นอิสระในการแสดงออกคนแต่ละคนต่างมีมุมมองในการตัดสินคุณค่าเรื่องต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน
ประสบการณ์ต่างกัน เหล่านี้อาจน�ำไปสู่การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การมีส่วนร่วมเป็นการเข้าไป
เกี่ยวข้องทางความคิด จิตใจ อารมณ์ และทางกาย การมีส่วนร่วมมีความหมายมากกว่าการเป็นส่วนหนึ่ง
การมีส่วนร่วมมีความหมายทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ การมีส่วนร่วมครอบคลุมทั้งมิติด้านความสามารถ
เวลา และโอกาสทีจ่ ะมีสว่ นร่วม การมีสว่ นร่วมเป็นการกระท�ำจึงมีทงั้ ผูก้ ระท�ำ ผูถ้ กู กระท�ำหรือผูร้ บั และสาธารณชน
ผู้เป็นบริบทของการกระท�ำ การมีส่วนร่วมตามความหมายข้างต้น จึงหมายถึงการที่บุคคลกระท�ำการในเรื่อง
ใดเรือ่ งหนึง่ หรือในประเด็นทีบ่ คุ คลนัน้ สนใจไม่วา่ เขาจะได้ปฏิบตั กิ ารเพือ่ แสดงถึงความสนใจอย่างจริงจังหรือ
ไม่ก็ตาม และไม่จ�ำเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ แต่การมีทัศนคติ ความ
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คิดเห็น ความสนใจ ห่วงใยก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมได้ และยังได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของการ
มีส่วนร่วมของประชาชนว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือขบวนการ
ทีส่ มาชิกของชุมชนทีก่ ระท�ำการออกมาในลักษณะของการท�ำงานร่วมกันทีจ่ ะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม
ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจ และสังคม หรือการเมือง หรือการ
ด�ำเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ�ำนาจ มติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม หรือการด�ำเนิน
การเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ�ำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน
(เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2550)
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านที่ได้ให้นิยามค�ำว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ไว้
เช่น เจมส์ แอล เครย์ตัน (2551) ได้ก�ำหนดความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็นกระบวนการ
ที่รวบรวมเอาความห่วงกังวล ความต้องการและค่านิยมต่าง ๆ ของสาธารณชนไว้อยู่ในกระบวนการตัดสินใจ
ของรัฐและเอกชน เป็นการสือ่ สารสองทาง และเป็นการมีปฏิสมั พันธ์ทมี่ เี ป้าหมายเพือ่ การตัดสินใจทีด่ กี ว่าและ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การที่อ�ำนาจในการตัดสินใจไม่ควรเป็นของกลุ่มคนจ�ำนวนน้อยแต่อ�ำนาจควร
ได้รับการจัดสรรในระหว่างประชาชนเพื่อทุก ๆ คนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อกิจกรรมส่วนรวม
คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ (2545) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public
Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมทางการเมือง และการบริหารเกีย่ วกับการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ร่วมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ
รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน
ปัทมา สูบก�ำปัง (2558) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า หมายถึง การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้ และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การ
ให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทัง้ ในขัน้ ตอนการริเริม่ นโยบาย การจัดท�ำแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผน
งานโครงการหรือกิจกรรมนั้น
ไน และเวอร์บา (Nie and Verba, 1975: 9–12) ได้จ�ำแนกรูปแบบและกิจกรรมในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในลักษณะกว้างและชัดเจน ไว้ 4 รูปแบบ คือ
1. การลงคะแนนเสียง (Voting) ซึ่งเห็นว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองท�ำให้ประชาชนมี
อิทธิพลเหนือผู้น�ำ เพราะท�ำให้ผู้น�ำจ�ำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายเพื่อคะแนนเสียงของตนแต่คะแนนดังกล่าวนี้
คือ ความเห็นเกี่ยวกับความชื่นชมของพลเมืองที่มีต่อผู้น�ำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะเป็นเพียงการ
เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงจากผู้สมัครคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเท่านั้น มิได้แสดงความชื่นชอบเป็นพิเศษ
ส�ำหรับขอบเขตของผลผลิตของการเลือกตัง้ นัน้ กว้างขวางมาก และมีอทิ ธิพลเหนือพลเมืองทัง้ หมด เพราะการ
ร่วมชื่นชอบของพลเมือง และแรงกดดันท�ำให้คะแนนเสียงเป็นเสมือนอาวุธที่มีอ�ำนาจควบคุมรัฐบาล
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2. กิจกรรมการรณรงค์หาเสียง (Campaign Activity) ซึ่งพบว่า การที่พลเมืองได้มีส่วนร่วมใน
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้น ท�ำให้สามารถเพิ่มอิทธิพลเหนือผลการเลือกตั้งได้โดยการก�ำหนดคะแนนเสียง
ให้กบั ผูส้ มัครคนใดคนหนึง่ ไว้กอ่ น และมีอทิ ธิพลต่อผูน้ ำ� ไว้เช่นเดียวกับกิจกรรมการลงคะแนนเสียง ผลผลิตของ
การรณรงค์หาเสียงน�ำไปสูค่ วามขัดแย้งได้ และกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมทีย่ าก และต้องการความคิดริเริม่
มากกว่าการลงคะแนนเสียง ส�ำหรับขอบเขตของกิจกรรมรณรงค์หาเสียงได้แก่ การชักชวนให้ผู้อื่นลงคะแนน
เสียงการท�ำงานอย่างกระตือรือร้นเพือ่ พรรคการเมือง ตลอดจนการร่วมประชุมสัมมนาทางการเมือง การบริจาค
เงินสนับสนุนพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกสโมสรทางการเมือง และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
3. การติดต่อในฐานะของพลเมือง (Citizen–Initiated) การมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบนี้
หมายถึง การติดต่อเผชิญหน้าของบุคคลที่มีต่อรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งเป็นการกระท�ำตามล�ำพัง
โดยตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาเป้าหมาย และเนื้อหาสาระของการเข้ามีส่วนร่วมเอง การเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองในรูปแบบนีส้ ามารถคาดหวังในผลประโยชน์ได้มาก เนือ่ งจากบุคคลสามารถตัดสินใจเลือกเรือ่ งทีจ่ ะติดต่อ
โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ภายใต้สภาพแวดล้อมนัน้ ๆ แต่ในด้านอิทธิพลทีม่ ตี อ่ รัฐบาลมีเพียงเล็กน้อย เนือ่ งจาก
เป็นการกระท�ำของคนจ�ำนวนน้อย กิจกรรมดังกล่าวมักไม่มีความขัดแย้งโดยตรงกับกลุ่มบุคคลอื่น ๆ และ
ต้องการความคิดริเริม่ ค่อนข้างมากส�ำหรับขอบเขตของกิจกรรมการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้ ได้แก่
การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะ เช่น ปัญหาครอบครัวหรือปัญหาส่วนตัว การติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับพิเศษในเรื่องปัญหาสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม หรือการบริหารงานของรัฐบาล
ท้องถิ่นเป็นต้น
		 ในระบอบประชาธิปไตยถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความกล้าหาญ
ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมา และด้วยเหตุดว้ ยผล การวิพากษ์วจิ ารณ์โดยประชาชน
จะเป็นเสมือนกลไกที่คอยควบคุม ก�ำกับ และตรวจสอบการท�ำงานของรัฐบาล เป็นกลไกที่จะช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบริหารของระบบราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเสมอภาค
ในปัจจุบนั การวิพากษ์วจิ ารณ์โดยใช้สอื่ ต่าง ๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์นบั ว่ามีบทบาทส�ำคัญในการ
ควบคุม ก�ำกับ และตรวจสอบการกระท�ำของรัฐบาล นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจกิจกรรม
ของรัฐบาลมากขึ้น ทั้งนี้เพราะการวิพากษ์วิจารณ์การกระท�ำของรัฐบาลจะก่อให้เกิดประเด็นของการพูดคุย
จะพัฒนาไปสูค่ วามรูค้ วามเข้าใจ และผลต่อการตัดสินใจของตนว่าจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยต่อการกระท�ำของ
รัฐบาล ถ้าไม่เห็นด้วยอาจพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมที่มีระดับสูง เช่น การเข้าร่วมรณรงค์ทางการเมือง เป็นต้น
4. การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง ในสังคมประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิ และเสรีภาพที่จะ
ชุมนุม และเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ทั้งในทางสนับสนุน และคัดค้านการกระท�ำของรัฐบาล การชุมนุม
เคลือ่ นไหวทางการเมือง ถือว่าเป็นการแสดงออกซึง่ การมีสว่ นร่วมทางการเมืองทีส่ ำ� คัญในระบอบประชาธิปไตย
ทัง้ นีเ้ พือ่ แสดงให้รฐั บาลรูว้ า่ ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบาย และการกระท�ำของรัฐบาล และเพือ่
แสดงการเรียกร้องให้รัฐบาลสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว โดยปกติการชุมนุมเรียกร้อง
ทางการเมืองจะเกิดขึ้นเพื่อการต่อรองกับรัฐบาลด้วยการเจรจาไม่ประสบผลส�ำเร็จ กลุ่มผู้เรียกร้องจึงจัดให้มี
การชุมนุมเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มพลังการต่อรองให้สูงขึ้น ถ้าการชุมนุมเคลื่อนไหวได้รับการสนับสนุนจาก
สื่อมวลชนเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชุมนุมจะมีผลให้ประชาชนให้ความสนใจ และอาจเข้ามีส่วนร่วม
ในการชุมนุมมากขึ้น และในที่สุดจะเป็นการบีบบังคับให้รัฐบาลจะต้องท�ำตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม
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		 การชุมนุมเคลื่อนไหว เพื่อสนับสนุนรัฐบาลส่วนใหญ่จะเป็นไปโดยสงบ และระเบียบเรียบร้อย
มีลักษณะเป็นการชุมนุม เพื่อให้ก�ำลังใจอาจจะมีป้ายค�ำขวัญที่กล่าวยกย่องชื่นชมประกอบการชุมนุมด้วย
การชุมนุมลักษณะนี้จะไม่มีการยืดเยื้อส่วนใหญ่จะเริ่มต้น และสิ้นสุดตามก�ำหนดการที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า แต่
การชุมนุมเคลือ่ นไหวเพือ่ คัดค้านรัฐบาลจะมีลกั ษณะตรงกันข้ามโดยสิน้ เชิง กล่าวคือ การชุมนุมประเภทนีโ้ ดย
ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากความไม่พอใจต่อนโยบาย หรือการกระท�ำของรัฐบาลอาจเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของกลุ่ม หรือประโยชน์ของสังคมก็ได้ การชุมนุมจะเพิ่ม ความรุนแรงยิ่งขึ้นหากข้อเรียกร้องของ
ผูช้ มุ นุมไม่ได้รบั การตอบสนองจากรัฐบาล การชุมนุมอาจตัง้ มัน่ อยูก่ บั ที่ หรือการเคลือ่ นไหวเพือ่ เพิม่ ความกดดัน
ต่อรัฐบาลก็ได้ ถ้าประเด็นทีเ่ คลือ่ นไหวเป็นเรือ่ งประโยชน์ของสังคม และประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยประชาชน
อาจเข้าร่วมมากขึ้น จนในที่สุดหากรัฐบาลไม่ยอมตกลงตามข้อเสนออาจเกิดการประจันหน้า และน�ำไปสู่การ
ปะทะกันกลายเป็นการเจรจาได้ในที่สุด
		 การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองแม้จะมีสิทธิเสรีในระบอบประชาธิปไตย แต่จะต้องกระท�ำ
ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เป็นประชาธิปไตย กล่าวคือ การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองจะต้องไม่ละเมิด
กฎหมาย ที่เป็นประชาธิปไตยจะต้องไม่ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น การที่
จะชุมนุมจะต้องระบุว่าการชุมนุมเคลื่อนไหวสามารถกระท�ำภายใต้กรอบของกฎหมายที่เป็นประชาธิปไตยก็
เพือ่ ยืนยันว่าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพทีช่ มุ นุมทางการเมือง แต่ในระบอบเผด็จการ
ประชาชนจะไม่มีสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมเคลื่อนไหว ดังนั้น จึงถือว่าถ้ากฎหมายไม่เป็นประชาธิปไตย
ประชาชนย่อมมีสิทธิละเมิดได้เพราะการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองภายใต้ระบอบเผด็จการ ย่อมมีความ
หมายในการโค่นล้ม และยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยด้วย
		 โดยสรุป การมีสว่ นร่วมทางการเมือง คือกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสมัครใจของสมาชิกในสังคม
การเมืองทีจ่ ะเลือกกระท�ำ ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายทัง้ ทางตรง และทางอ้อมทีต่ อ้ งการมีอทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย
การด�ำเนินงานของรัฐบาลไม่วา่ จะเป็นระดับท้องถิน่ หรือในระดับชาติกต็ ามซึง่ การกระท�ำนัน้ อาจผิดกฎหมาย
หรือถูกกฎหมาย อาจใช้ความรุนแรง หรือไม่ใช้ความรุนแรง ส�ำเร็จผลหรือไม่ หรือกระท�ำโดยความส�ำนึก หรือ
ชักจูงระดมพลังก็ได้ ซึ่งมีประเด็นที่อาจสรุปได้ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) ด้านข้อมูลข่าวสาร (2) ด้านการ
แสดงความคิดเห็น (3) ด้านการตัดสินใจ และ (4) การติดตามตรวจสอบ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังนี้

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
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ตัวแปรต้น
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. การศึกษา
5. รายได้

ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบ่อ อ�ำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย
1. ด้านข้อมูลข่าวสาร
2. ด้านแสดงความคิดเห็น
3. ด้านการตัดสินใจ
4. ด้านการติดตามตรวจสอบ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้ฃาแก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีที่อยู่ในเขตต�ำบลหนองบ่อ
จ�ำนวน 6,360 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีที่อยู่ในเขตต�ำบลหนองบ่อ จ�ำนวน 376 คน
โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ในการวิ จั ย ครั้ ง เป็ น วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง อธิ บ าย
(Explanatory) และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไป (Demographic Data) ของกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็น
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามให้ง่ายยิ่งขึ้นจึงได้แบ่งข้อมูลทั่วไปออกเป็นข้อ ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้
ตอนที่ 2 คือ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต�ำบลหนองบ่อ อ�ำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม แบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านข้อมูลข่าวสาร
2) ด้านแสดงความคิดเห็น
3) ด้านการตัดสินใจ
4) ด้านการติดตามตรวจสอบ
ขัน้ ตอนการสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการสร้าง และหาคุณภาพเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
วิจัยตามล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
2) ศึกษารูปแบบและโครงสร้างของเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
3) น�ำแบบสอบถามให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 3 คน ตรวจสอบความเทีย่ งตรงด้านโครงสร้าง และเนือ้ หา
ตรวจสอบด้านภาษา และตรวจสอบด้านสถิติ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ดังนี้
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+1
เห็นด้วย
			
0
ไม่แน่ใจ
			
-0
ไม่เห็นด้วย
4) ผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบแล้ว หากมีการปรับปรุงแก้ไข ให้ทำ� การปรับปรุง และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญจนเครื่องมือมีความสมบูรณ์
5) น�ำเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แต่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม จ�ำนวน 376 ชุด โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างในเขตต�ำบล
หนองบ่อ อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การแปลผลความหมาย มีเกณฑ์ดังนี้
โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์การสร้างแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert’s Rating
Scale) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557: 456) โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่าคะแนน
		 มากที่สุด
5
		 มาก
4
		 ปานกลาง
3
		 น้อย
2
		 น้อยที่สุด
1
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557: 456)
		 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด
		 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก
		 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองปานกลาง
		 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย
		 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยที่สุด

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 55.58 อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จ�ำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 25.53 สถานภาพสมรส จ�ำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ
58.51 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา จ�ำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 50.26 และมีรายได้ตอ่ เดือนต�ำ่ กว่า 3,000
บาท จ�ำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 42.55 ตามล�ำดับ
120 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบ่อ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( = 3.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการตัดสินใจ ( = 3.91)
รองลงมา คือด้านแสดงความคิดเห็น ( = 3.72) ด้านข้อมูลข่าวสาร ( = 3.62) และด้านการติดตาม
ตรวจสอบ ( = 3.32)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองบ่อ อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบ่อ อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
1.
2.
3.
4.

ด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านแสดงความคิดเห็น
ด้านการตัดสินใจ
ด้านการติดตามตรวจสอบ

โดยรวม

ระดับการมีส่วนร่วม
3.62
3.72
3.91
3.32
3.64

S.D.

แปลผล

.82
.84
.87
.89
.89

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ด้านข้อมูลข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนได้
รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ มากน้อยเพียงใด ( = 3.80) รองลงมา คือ
เนื้อหาที่ประชาชนได้รับ หรือสนใจเป็นประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด ( = 3.68) การรู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ
( = 3.63) และสือ่ ทีอ่ อกมาเสนอข่าวทางการเมืองมีความน่าเชือ่ ถือมากน้อยเพียงใด ( = 3.53) และประชาชน
มีความสนใจในข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมทางการเมือง ( = 3.49) ตามล�ำดับ
ด้านแสดงความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.72) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน
คิดว่าการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองควรมีกระบวนการกล่อมเกลา และปลูกฝังตั้งแต่
เยาวชนขึ้นไปหรือไม่ ( = 3.86) รองลงมา คือ ประชาชนคิดว่าเพศ ระดับการศึกษา อายุ และอาชีพต่างกัน
มีส่วนร่วมทางการเมือง ( = 3.73) ประชาชนคิดว่าหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมือง มากน้อยเพียงใด ( = 3.71) ประชาชนต้องการให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
( = 3.70) และประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ( = 3.60) ตามล�ำดับ
ด้านการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน
คิดว่าการตัดสินใจทางการเมือง เช่น การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิ่งจ�ำเป็นหรือไม่ ( = 4.10) รองลงมา
คือ ประชาชนคิดว่าการตัดสินใจของท่านในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความจ�ำเป็นกับประเทศชาติหรือไม่
( = 3.99) การตัดสินใจของท่านในการออกไปใช้สิทธิของตัวเองในการมีส่วนร่วมเป็นประโยชน์มากน้อย
เพียงใด ( = 3.90) ประชาชนคิดว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีประโยชน์ต่อตัวท่านมากน้อยเพียงใด
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( = 3.84) และปัจจัยของบุคคล และทัศนคติของผู้น�ำมีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมเป็นประโยชน์มากน้อย
เพียงใด ( = 3.74) ตามล�ำดับ
ด้านการติดตามตรวจสอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความ
สนใจและความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ( = 3.64) รองลงมา คือ ประชาชนคิดว่าการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของท่านเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองและชุมชน ( = 3.56) ประชาชนเคยเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองชุมชน (ประชาคม) ( = 3.36) ประชาชนเคยติดตามตรวจสอบการทุจริตของนักการเมืองที่ท่าน
เลือกเข้าไป ( = 3.33) ประชาชนเคยติดตามผลงานและตรวจสอบการท�ำงานของนักการเมืองที่ท่านเลือก
เข้าไปว่าท�ำอะไรให้แก่ชมุ ชนและสังคม ( = 3.36) และประชาชนเคยเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองประท้วงรัฐบาล
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ( = 2.90) ตามล�ำดับ

อภิปรายผล
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบ่อ อ�ำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.64) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ( = 3.62) ด้านแสดงความคิดเห็น ( = 3.72) ด้านการตัดสินใจ ( = 3.91) และด้านการติดตาม
ตรวจสอบ ( = 3.32) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้น จึงท�ำให้ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมากและในรัฐธรรมนูญไทยยังก�ำหนดให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองมากขึน้ ส่วนการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนอยูใ่ นระดับมาก เป็นเพราะประชาชนสามารถ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเองมากขึ้น และภาคประชาชนได้เข้าไปติดตาม หรือมีเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบ
ภาคการเมืองมากขึน้ จึงท�ำให้ระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วิศว์ รัตนโชติ (2551) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในประเด็นทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาอยู่ในระดับดี โดยประเทศจะไม่
พัฒนา ถ้าประชาชนยังขาดจิตส�ำนึกต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเพิกเฉยละเลยต่อสังคม และส่วนร่วม
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง พ.ศ. 2549 ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ และทัศนคติการมีส่วนร่วมทาง
การเมือง มีความสัมพันธ์กบั การมีสว่ นร่วมทางการเมือง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปัทมาภรณ์ จันทรคณา
(2552: 124-127) ได้ศกึ ษาเรือ่ งการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของชนชัน้ กลางในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างแต่ละกลุม่ มีรปู แบบการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในรูปแบบอืน่ แตกต่าง
กันออกไป ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (แพทย์และพยาบาล) พูดคุยประเด็นทางการเมือง
ในสถาบันครอบครัว และเพื่อนร่วมงานเป็นส�ำคัญ 2) กลุ่มข้าราชการและอาจารย์มหาวิทยาลัย จะพูดคุย
ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองในหน่วยงาน โดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสายงานของตน
โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยจะใช้ชอ่ งทางการเขียนบทความทางวิชาการด้านการเมืองผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ และเว็บไซต์
รวมไปถึงส่งจดหมายปิดผนึก แจ้งปัญหาและเสนอแนะแนวทางให้สว่ นราชการทีร่ บั ผิดชอบ 3) กลุม่ ผูป้ ระกอบ

กิจการ และตัวแทนหอการค้าจังหวัดเชียงราย ใช้ช่องทางการประชุมของหอการค้าเป็นเวทีในการเสนอแนะ
นโยบายให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลน�ำไปพิจารณา 4) กลุ่มผู้น�ำชุมชนใช้เวทีประชาคมเป็น
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นในชุมชนอยู่เป็นประจ�ำส่วนปัจจัยด้านอาชีพมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของชนชั้นกลางในอ�ำเภอเมืองเชียง จังหวัดเชียงรายมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยการศึกษา
ปัจจัยครอบครัว และปัจจัยด้านการรับข้อมูลข่าวสารตามล�ำดับ สาเหตุที่ปัจจัยด้านการรับ และเลือกที่จะเชื่อ
หรือไม่เชือ่ ข้อมูลข่าวสารนัน้ ๆ ตามแหล่งทีม่ าของข้อมูลข่าวสาร เพราะแต่ละแหล่งทีม่ าของข้อมูลจะมีทศั นคติ
เอนเอียงสนับสนุน หรือโจมตีฝ่ายตรงข้าม ดังนั้น ในความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ยังพบว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
เป็นข้อมูลยังขาดความน่าเชื่อถือบางส่วน และยังไม่ได้อยู่บนหลักข้อเท็จจริงเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ควรให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองมากกว่านี้ และควรเพิ่มช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นอิสระ ไม่ควรปิดกั้นในการรับข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน
ด้านแสดงความคิดเห็น
ควรให้นักการเมืองให้ความส�ำคัญกับประชาชนมากกว่านี้ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นรอบด้านในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของพรรคการเมือง และนักการเมืองด้วย
ด้านการตัดสินใจ
ควรให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งเชิงนโยบายระดับพรรคการเมือง นักการเมือง
ไม่ควรมองประชาชนเป็นเพียงผู้รับผลประโยชน์จากนโยบายเท่านั้น
ด้านการติดตามตรวจสอบ
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติดตามการหาเสียงของนักการเมือง การลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองยังไม่ครอบคลุมในเชิงพื้นที่
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย ด้านทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมประเพณี และค่านิยม
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