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 ง  สารบัญ หน
า กิตติกรรมประกาศ กบทคัดย�อ ขบทคัดย�อภาษาอังกฤษ คสารบัญ งสารบัญตาราง จสารบัญภาพ ฉบทท่ี 1 บทนํา 11.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 11.2 วัตถุประสงค ของการวิจัย 21.3 ขอบเขตของการวิจัย 21.4 กรอบแนวคิดท่ีใช,ในการวิจัย 31.5 นิยามศัพท                        41.6 ประโยชน ท่ีคาดว2าจะได,รับ 4บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข
อง 52.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข,อง 52.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง 31บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 353.1 ประชากรและกลุ2มตัวอย2าง 353.2 เครื่องมือท่ีใช,ในการเก็บรวบรวมข,อมูล 363.3 ข้ันตอนเครื่องมือท่ีใช,ในการเก็บรวบรวมข,อมูล 363.4 การเก็บรวบรวมข,อมูล 373.5 การวิเคราะห ข,อมูล 37บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห,ข
อมูล 394.1 ผลการวิเคราะห ข,อมูล 394.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 42   



 จ  หน
า บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและข
อเสนอแนะ 535.1 สรุปผลการวิจัย 535.2 อภิปรายผล 555.3 ข,อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 585.4 ข,อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต2อไป 59บรรณานุกรม 60ภาคผนวก 61ภาคผนวกก : แบบสอบถามในการศึกษา 64ภาคผนวก ข : หนังสือขอความอนุเคราะห เป�นผู,เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามในการศึกษา 67ภาคผนวก ค : รายชื่อผู,เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามในการศึกษา 72ภาคผนวก ง : หนังสือขอความอนุเคราะห ในการเก็บรวบรวมข,อมูล 74ประวัติผู
วิจัย 75                  



 ฉ  สารบัญตาราง ตารางท่ี  หน
า ตารางท่ี 1   ข,อมูลจํานวนกลุ2มตัวอย2าง 35 ตารางท่ี 2 ข,อมูลเก่ียวกับลักษณะของผู,ตอบแบบสอบถาม 39 ตารางท่ี 3 ระดับการมีส2วนร2วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู,แทนราษฎร 42  ของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม2ฮ2องสอน  ตารางท่ี 4 ระดับการมีส2วนร2วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู,แทนราษฎร 43  ของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม2ฮ2องสอน  ด,านการตรวจบัญชี   รายชื่อผู,มีสิทธิ์เลือกต้ัง  ตารางท่ี 5 ระดับการมีส2วนร2วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู,แทนราษฎร 44  ของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม2ฮ2องสอน  ด,านการร2วมรณรงค    เลือกต้ัง  ตารางท่ี 6 ระดับการมีส2วนร2วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู,แทนราษฎร 45  ของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม2ฮ2องสอน  ด,านการไปลงคะแนน   เสียงเลือกต้ัง  ตารางท่ี 7 ระดับการมีส2วนร2วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู,แทนราษฎร 46  ของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม2ฮ2องสอน  ด,านการติดตามผล   ตารางท่ี 8 การนับคะแนน ระดับการมีส2วนร2วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู,แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม2ฮ2องสอน  ด,านการติดตามผลการเลือกต้ัง  47 ตารางท่ี 9 ป�จจัยส2วนบุคคลด,านเพศ กับการมีส2วนร2วมทางการเมืองในการเลือกต้ัง 48  สมาชิกสภาผู,แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย  ตารางท่ี 10 ป�จจัยส2วนบุคคลด,านระดับการศึกษาสูงสุดกับการมีส2วนร2วมทางการเมืองใน 48  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู,แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย  ตารางท่ี 11 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู2แบบ scheffe ด,านระดับการศึกษา         49 ตารางท่ี 12 ป�จจัยส2วนบุคคลด,านอาชีพกับการมีส2วนร2วมทางการเมืองในการเลือกต้ัง 49  สมาชิกสภา ผู,แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย  ตารางท่ี 13 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู2แบบ scheffe ด,านอายุ 50 ตารางท่ี 14 ป�จจัยส2วนบุคคลด,านระดับการศึกษาสูงสุดกับการมีส2วนร2วมทางการเมือง 50  ในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ผู,แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย  ตารางท่ี 15 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู2แบบ scheffe ด,านระดับการศึกษา 51 จ 



 ช  สารบัญตาราง(ต�อ)                                                                                                ตารางท่ี 16  ป�จจัยส2วนบุคคลด,านอาชีพกับการมีส2วนร2วมทางการเมืองในการเลือกต้ัง หน
า51  สมาชิกสภา ผู,แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย  ตารางท่ี 17 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู2แบบ scheffe ด,านอาชีพ 52  



 ซ  สารบัญภาพ     ภาพท่ี หน
า ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 3 ฉ 



บทที ่1 บทนํา 1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา การมีส�วนร�วมทางการเมืองคือ การเป�ดโอกาสให�ประชาชนไม�ว�าจะเป�นบุคคลหรือกลุ�มบุคคลเข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในทางการเมือง ไม�ว�าจะเป�นโดยทางตรงหรือโดยทางอ�อมในลักษณะของการร�วมรับรู� ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมรับผลประโยชน,รวมไปถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบต�อตนเองหรือชุมชน การเลือกต้ังเป�นกิจกรรมทางการเมืองท่ีสําคัญอย�างหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือให�ได�มาซ่ึงตัวแทนของประชาชนอย�างเป�นทางการเป�นการเป�ดโอกาสให�ประชาชนได�มีโอกาสเลือกต้ังผู�แทนของตนเองเข�าบริหารบ�านเมืองโดยการยอมรับในเสียงส�วนใหญ�ท่ีประชาชนผู�มีสิทธิในการเลือกต้ังมาใช�สิทธิอย�างถูกต�องตามกฎหมายหมาย (โกวิทย, พวงงาม, 2546 : 1)            การเลือกต้ังมีความสําคัญอย�างยิ่งเนื่องจากเป�นการแสดงออกทางด�านสิทธิเสรีภาพ ความคิดของประชาชนท่ีต�องการตัวแทนของตนเองให�มีนโยบายในการบริหารงานในรูปแบบใดต�องการให�มีการพัฒนาประเทศไปในทิศทางใดและต�องการผู�แทนของตนเองท่ีมีคุณลักษณะเช�นใด (บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ, 2544 : 18) ดังนั้น จะเห็นได�ว�ากิจกรรมทางการเมืองเก่ียวกับการเลือกต้ังของประเทศในระบอบประชาธิปไตยจะเป�นการสะท�อนถึงอิสระทางด�านความคิดของประชาชนรวมถึงพฤติกรรมทางด�านการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนว�ามีลักษณะเช�นใด  รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได�บัญญัติไว�ให�การเลือกต้ังเป�น “หน�าท่ี” ของประชาชนโดยตรงท่ีทุกคนมีสิทธิเลือกต้ังในแต�ละระดับได�ทําหน�าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยถ�าบุคคลใดไม�ไปใช�สิทธิเลือกต้ังตามหน�าท่ีของตนเองโดยไม�มีเหตุผลอันสมควรจะต�องถูกตัดสิทธิด�านอ่ืนๆ ตามกฎหมายแสดงให�เห็นว�ารัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได�ให�ความสําคัญเก่ียวกับการเลือกต้ังเป�นอย�างยิ่ง  จากสถิติการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร เม่ือ พ.ศ.2554 ประชาชนผู�มีสิทธิ์เลือกต้ังในอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ออกไปใช�สิทธิ์เลือกต้ังจํานวน 14,996 คน (สถิติจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดแม�ฮ�องสอน) ซ่ึงถือว�าอยู� ในระดับมาก แต�ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร เ ม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2562 ท่ีผ�านมานั้น ถือว�าเป�นการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรไทยเป�นการท่ัวไป ครั้งท่ี 28 เพ่ือเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรจํานวน 500 คน นับเป�นการเลือกต้ังท่ัวไปครั้งแรกหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557 และภายใต�รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบบการเลือกต้ังเป�นแบบจัดสรรปNนส�วนผสม 



 2  โดยสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 500 คน มาจากระบบแบ�งเขตคะแนนสูงสุด 350 เขต เขตละคนและอีก 150 คน มาบัญชีรายชื่อ (Party List) ผู�ท่ีมิใช�สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรสามารถได�รับการเสนอชื่อเป�นนายกรัฐมนตรีได� การเลือกต้ังครั้งนี้เป�นการเลือกต้ังครั้งสําคัญเพราะหลังจากการรัฐประหารมีข�าวว�าจะมีการเลือกต้ังใหม�โดยเร็วท่ีสุด แต�ก็มีเหตุให�มีเลื่อนการเลือกต้ังออกไปก�อนจนถึงพ.ศ.2562 การเลือกต้ังภายใต�กฎหมาย และกติกาท่ีผู�มีอํานาจเขียนข้ึนมาใหม� ทําให�คนในสังคมไทยสนใจและให�ความสําคัญกับการเลือกต้ังในครั้งนี้เป�นอย�างมาก  อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เป�นอําเภอเล็ก ๆ ในพ้ืนท่ีห�างไกล พ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป�นภูเขาสูงแบ�งเขตปกครองออกเป�น 6 ตําบล ได�แก� ตําบลแม�สวด ตําบลสบเมย ตําบลแม�คะตวน ตําบลแม�สามแลบ ตําบลปXาโปง และตําบลกองกYอย ประชากรส�วนใหญ�อาศัยอยู�บนพ้ืนท่ีสูง การเดินทางค�อนข�างลําบาก มีหลากหลายชาติพันธุ,อยู�รวมกันมีประชากรผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง จํานวน 24,535 คนตามท่ีคณะรักษาความสงบแห�งชาติได�กําหนดวันเลือกต้ังอย�างเป�นทางการ ว�าจะดําเนินการจัดการเลือกต้ัง ในวันท่ี 24 มีนาคม 2562 นี้ ประชาชนและทุกภาคส�วนในอําเภอสบเมยต�างต่ืนตัวและให�ความสําคัญกับการเลือกต้ังในครั้งเป�นอย�างมาก พร�อมออกไปมีส�วนร�วมกับการเลือกต้ังครั้งใหม�นี้  จากเหตุผลและความสําคัญดังกล�าวทําให�ผู�วิจัยสนใจท่ีจะทําการศึกษา“การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย” ท้ังนี้มุ�งหวังว�าข�อมูลท่ีได�รับจากการวิจัยจะนํามาปรับปรุงและพัฒนาการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในอําเภอสบเมย ให�มากยิ่งข้ึนตลอดจนเป�นประโยชน,ต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องต�อไป  1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย  1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  2. เพ่ือเปรียบเทียบปNจจัยส�วนบุคคลกับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน   1.3 ขอบเขตของการวิจัย  1. ขอบเขตด(านเนื้อหา  การวิจัยในครั้งนี้มุ�งศึกษาการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยใช�กรอบการมีส�วนร�วมทางการเมือง 5 ด�าน ได�แก� ด�านการตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ังด�านการร�วมรณรงค,เลือกต้ังด�านการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังด�านการติดตามการนับคะแนนและด�านการติดตามผลการเลือกต้ัง  



 3   2. ขอบเขตด(านเวลา  ระยะเวลาต้ังแต�วันท่ี 1 มีนาคม 2562 – 30 กรกฎาคม 2562  3. ขอบเขตด(านสถานท่ี  การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  4. ขอบเขตด(านประชากรและกลุ-มตัวอย-าง   ศึกษาจากประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จํานวน  24,535 คน สุ�มตัวอย�างแบบหลายข้ันตอน (Multi Stage Random Sampling) กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างใช�สูตรของ Taro Yamane ได�จํานวนประชากรและกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 394 คน  1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย  ตัวแปรต(น     ตัวแปรตาม                 1. เพศ 2. อายุ 3. อาชีพ 4. ระดับการศึกษา 5. สถานภาพ 6. รายได�ต�อเดือนของครัวเรือน  การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 1. ด�านการตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง 2. ด�านการร�วมรณรงค,เลือกต้ัง 3. ด�านการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 4. ด�านการติดตามการนับคะแนน 5. ด�านการติดตามผลการเลือกต้ัง ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย การศึกษาในครั้งนี้มุ�งศึกษาถึงการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย : กรณีศึกษาอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอนและสามารถสรุปเป�นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ได� ดังภาพท่ี 1 



 4  1.5 นิยามศัพท!เฉพาะ  การมีส-วนร-วมทางการเมืองหมายถึงการเป�ดโอกาสให�ประชาชนไม�ว�าจะเป�นบุคคลหรือกลุ�มบุคคลเข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม�ว�าจะเป�นทางตรงหรือทางอ�อมในลักษณะของการร�วมรับรู� ร�วมคิด ร�วมทํา ในสิ่งท่ีมีผลกระทบต�อตนเองหรือชุมชน  การตรวจบัญชีรายช่ือผู(มีสิทธิ์เลือกตั้งหมายถึง การท่ีประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ตรวจสอบรายชื่อตนเองจากบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ท่ีว�าการอําเภอ ท่ีทําการองค,การบริหารส�วนตําบลท่ีทําการผู�ใหญ�บ�าน ตรวจสอบจากอินเทอร,เน็ต หรือตรวจสอบหนังสือแจ�งเจ�าบ�าน (ส.ส.12)  การร-วมรณรงค!เลือกตั้งหมายถึง การเข�าร�วมกิจกรรมรณรงค,ประชาสัมพันธ,ให�ประชาชนออกมาใช�สิทธิ์เลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร เพ่ือสร�างการรับรู� ให�ประชาชนและผู�มีสิทธิเลือกต้ัง ได�รับทราบ และเตรียมความพร�อมก�อนการเลือกต้ัง  การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหมายถึง การท่ีประชาชนผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง ไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ณ หน�วยเลือกต้ัง การติดตามการนับคะแนน หมายถึง การติดตาม การสังเกตการณ, การดําเนินการนับคะแนนการเลือกต้ัง ณ หน�วยเลือกต้ัง  การติดตามผลการเลือกตั้งหมายถึงการติดตามผลการเลือกต้ัง หลังจากนับคะแนนเสร็จ การประกาศรับรองผลการเลือกต้ัง การจัดต้ังรัฐบาล คณะรัฐมนตรี การเลือกนายกรัฐมนตรี และฝXายค�าน ประชาชนหมายถึง ผู�มีสิทธิ์เลือกต้ังในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มี 6 ตําบล ได�แก�ตําบลแม�สวด ตําบลสบเมย ตําบลแม�คะตวน ตําบลแม�สามแลบ ตําบลปXาโปงและตําบลกองกYอย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู(แทนราษฎรหมายถึง การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรไทยเป�นการท่ัวไป พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2562  สมาชิกสภาผู(แทนราษฎร หมายถึงตัวแทนของประชาชนท่ีได�รับการเลือกต้ังจากประชาชนจํานวน 500 คน สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร มาจากระบบแบ�งเขต 350 เขต เขตละ 1 คน และอีก 150 คนมาจากบัญชีรายชื่อ (Party-list)   3. ข�อมูลท่ีได�รับจากการศึกษา จะเป�นแนวทางในการในการรณรงค,ให�ประชาชนมามีส�วนร�วมทางการเมืองในระดับท่ีสูงกว�าเดิม 1.6 ประโยชน!ท่ีคาดว-าจะได(รับ  1. ทราบระดับการมีส�วนร�วมทางการเมือง ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย และข�อเสนอแนะความคิดเห็นเพ่ิมเติมของประชาชนในการสนับสนุนการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชน  2. ข�อมูลท่ีได�รับจากการศึกษาจะนําไปเป�นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหรือจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกต้ังให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต�อไป 



บทที่ 2                                                                                                   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง   การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย” ผู!วิจัยได!ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข!องเพ่ือเป/นกรอบในการวิจัย ดังนี้ 2.1. แนวความคิดเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2.2. แนวคิดเก่ียวกับการมีส�วนร�วมทางการเมือง 2.3. แนวคิดเก่ียวกับการเลือกต้ัง 2.4. แนวคิดเก่ียวกับ กกต. (คณะกรรมการการเลือกต้ัง) 2.5. การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรภายใต!รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย              พ.ศ. 2560 2.6. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข!อง 2.1 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองประชาธิปไตย 1.1 ความหมายของการเมือง การศึกษา “การเมือง” มีหลายแนวทางด!วยกันกล�าวได!ว�าการศึกษาทางรัฐศาสตร?มีการพัฒนาการเริ่มต!นมาต้ังแต�สมัยกรีกโบราณจนถึงปCจจุบันล!วนแต�เป/นความพยายามของนักรัฐศาสตร?แต�ละยุคแต�ละสมัยท่ีจะทําความเข!าใจกับ “การเมือง” ซึ่งเป/นส�วนสําคัญของชีวิตมนุษย?โดยมีจุดมุ�งหมายเพื่อค!นหาเหตุผลและข!อเท็จจริงต�างๆเกี่ยวกับปรากฏการณ?ทางการเมืองและมีความประสงค?เพียงต!องการอธิบายหรืออาจเป/นการนําเอาเหตุผลและข!อเท็จจริงเหล�าน้ันไปสรุปเป/นกฎเกณฑ?หรือแนวความคิดท่ีจะนําไปประยุกต?ใช!เพื่อการมีชีวิตท่ีดีของมนุษย?ดังน้ันแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห?การเมืองจึงมีความแตกต�างกันขึ้นอยู�กับการบริบาททางสังคมของแต�ละยุคสมัยจึงทําให!ความหมายของคําว�า “การเมือง” น้ันมีอยู�มากมายหลายแนวหลายยุคสมัยดังต�อไปน้ี Easton (1965: 37) นักรัฐศาสตร?อเมริกันได!ให!ความหมายว�าการเมืองคือการใช!อํานาจหน!าท่ีแจกแจงแบ�งปCนส่ิงท่ีมีคุณค�าให!กับผู!คนในสังคมเป/นความหมายท่ีนิยมใช!กันอย�างกว!างขวางในปCจจุบัน จํานง  อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ (2530: 110-112) ให!ความหมายว�าการเมืองคือกิจกรรมทางสังคมหรือความสัมพันธ?ทางสังคมท่ีเกี่ยวข!องกับอํานาจสังคมมีแบบแผนต�างๆท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมหรือความสัมพันธ?ทางอํานาจเช�นแบบแผนท่ีกําหนดว�าใครเป/นผู!มีอํานาจการท่ีจะได!อํานาจมีกฎเกณฑ?วิธีการอย�างไรมีการแบ�งสรรอํานาจกันอย�างไรมีวิธีการและขอบเขตในการใช!อํานาจอย�างไรตลอดจนแบบแผนในการสืบทอดหรือเปล่ียนแปลงอํานาจแบบแผนเหล�าน้ีเรียกว�าสถาบันการเมืองนักสังคมวิทยาถือว�าเป/น  



 6  สถาบันการเมืองเป/นส�วนหน่ึงของการจัดระเบียบสังคมในฐานะเป/นวิธีการควบคุมทางสังคมอย�างเป/นทางการ ลิขิต  ธีรเวคิน (2536: 9) ได!กล�าวว�าการเมืองคือกระบวนการเข!าสู�ตําแหน�งอํานาจและเพื่อการได!มาซึ่งอํานาจรัฐแต�หลังจากการได!อํานาจรัฐแล!วจะต!องมุ�งไปสู�การบริหารเพื่อการแจกแจงทรัพยากรเป/นไปเพื่อจุดประสงค?และเพื่อประโยชน?ต�อสังคมและประเทศชาติ จากความหมายท่ีได!กล�าวมา จะเห็นว�าการเมืองมีท้ังความหมายกว!าง และความหมายแคบแต�ละความหมายให!ความสําคัญและเน!นในด!านต�างๆกันของการเมืองแต�กล�าวโดยสรุป “การเมือง” หมายถึงกิจกรรมทางสังคมของมนุษย?ท่ีมีความสัมพันธ?ทางอํานาจให!มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ?ซึ่งอาจมีผลประโยชน?ร�วมกันหรือขัดกันมีการตัดสินใจในความคิดท่ีเหมือนกันหรือต�างกันและสามารถเกิดขึ้นได!โดยท่ัวไปในสังคมซึ่งโดยท่ัวไประบบการเมืองในโลกแบ�งออกได!เป/น 2 ระบบใหญ�ๆคือระบบประชาธิปไตยและระบบเผด็จการในท่ีน้ีจะกล�าวถึงระบบประชาธิปไตย 1.2 ความหมายและพ้ืนฐานของอุดมการณ-ของประชาธิปไตย คําว�าประชาธิปไตย (Democracy) มาจากรากศัพท?ภาษากรีกคือคําว�า Demos หมายถึงประชาชน (People) และ Kratia หมายถึง การปกครอง (Rule) ดังน้ันโดยนัยทางภาษาประชาธิปไตยจึงหมายถึงการปกครองโดยประชาชน นอกจากน้ัน ยังมีผู!ให!ความหมายหรือคําจํากัดความของประชาธิปไตยซึ่งเป/นประโยชน?ในการศึกษาทําความเข!าใจประชาธิปไตยย่ิงขึ้น Dewey (199: 81 - 99) ได!กล�าวว�าประชาธิปไตยแบ�งออกเป/น 2 ลักษณะคือแบบการปกครองและแบบวิถีชีวิตโดยกล�าวว�าแบบท่ีสองน้ีมีความสําคัญกว�าแบบแรกเพราะแบบวิถีการดําเนินชีวิตน้ันจะส�งผลให!การปกครองสมบูรณ?ขึ้นและประสบผลสําเร็จซึ่งได!ให!ความหมายของประชาธิปไตยในลักษณะท่ีเป/นวิถีชีวิตว�าหมายถึงความสัมพันธ?ระหว�างมนุษย? 3 ประการด!วยกันคือ 1. การเคารพซึ่งกันและกันได!แก�การเคารพในสิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกันเคารพในความคิดและการกระทําของผู!อื่น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542:695) ให!ความหมายคําว�าประชาธิปไตยหมายถึงระบอบประชาธิปไตยท่ีถือมติปวงชนเป/นใหญ�การถือเสียงข!างมากเป/นใหญ� แต�โดยเน้ือแท!คําน้ีถูกบัญญัติมาจากภาษาอังกฤษว�าเดมอกเครี (Democracy) ซึ่งมาจากภาษากรีกว�า  เดมอกเครเทีย (Demokratia) แปลว�า การปกครองโดยประชาชน (Government by the People) ประชาธิปไตยเป/นกรอบแนวคิด (Concept) ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดและเป/นกรอบแนวคิดท่ีเก�าแก�ท่ีสุดแนวคิดหน่ึงในทางรัฐศาสตร?ซึ่งประชาธิปไตยเป/นรูปแบบการปกครองรูปแบบหน่ึงซึ่งแปลมาจากคําภาษาอังกฤษว�า “Democracy” มีรากศัพท?มาจากคําในภาษากรีก 2 คําคือ “ Demos” แปลว�าประชาชนสามัญและ “Kratos” แปลว�าการปกครองเมื่อรวมเรียกว�า “Demokratia” คือรูปแบบของรัฐธรรมนูญท่ีประชาชนสามัญเป/นผู!ปกครอง (วิสุทธ  โพธิแท�น, 2538: 21)  



 7  2. การแบ�งปCนการร�วมมือและการประสานงานกันได!แก�การอาสารับทํางานตามความสามารถการมีความร�วมมือทําตามอัตภาพการทําตามมติของส�วนรวมได!วางแผนกัน 3. การมีความเช่ือมั่นในวิธีการแห�งปCญญาได!แก�การทํางานหรือกิจกรรมใดๆด!วยความรอบคอบ อริสโตเต้ิล ได!ให!คําจากัดความหมายของประชาธิปไตยว�า “ประชาธิปไตย คือ สภาวะท่ีคนท่ีเป/นไทยและคนยากจน ซึ่งมี จํานวนข!างมากในสังคมได!รับมอบหมายให!กุมอํานาจของรัฐไว!ในมือประชาธิปไตยท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด ได!รับการเรียกเช�นน้ันได!ก็เพราะมีสภาพแห�งความเสมอภาคปรากฏอยู�ท่ีน้ันและกฎหมายของรัฐมุ�งรับรองความเสมอภาคน้ัน และเพราะว�าคนยากจนจะไม�ต!องอยู�ภายใต!บังคับของกฎหมายตํ่าต!อยกว�าคนรวย หรือว�าอํานาจสูงสุดจะไม�ต!องอยู�ในกํามือของฝmายใดท้ังสองฝmายจะมีส�วนใช!อํานาจน้ันด!วยกัน ถ!าตามท่ีคนส�วนใหญ�เห็นว�าเสรีภาพ และความเสมอภาคมีอยู�ในประชาธิปไตยแล!วทุกแผนการของรัฐบาลก็ต!องเปnดประตูให!กับทุกคน ดังน้ันท่ีใดท่ีเป/นประชาชนเป/นฝmายข!างมากและส่ิงท่ีพวกเขาลงคะแนนแล!วจะเป/นกฎหมายจึงเป/นข!อพิสูจน?ได!ว�าในสภาวะเช�นน้ันก็ควรจะเรียกได!ว�าเป/นประชาธิปไตย” (อมร  รักษาสัตย? และคณะ, 2539: 9-10)  วิลเลียม ริเคอร? กล�าวว�า “ประชาธิปไตย” คือรูปของรัฐบาลท่ีพลเมืองท่ีมีสัดส�วนพอสมควรมีส�วนร�วมในการปกครองประเทศโดยตรง หรือโดยอ!อมจึงแตกต�างชัดเจนจากรัฐบาลท่ีคนชนช้ันหน่ึง หรือกลุ�มหน่ึงควบคุมหรือโดยคนๆเดียว ในประชาธิปไตยโดยตรงพลเมืองออกเสียงลงมติออกกฎหมายในท่ีประชุมใหญ� ดังเช�น นครรัฐกรีกโบราณ และในเมืองแถบนิวอิงแลนด? ในปCจจุบันประชาธิปไตยโดยอ!อมพลเมืองเลือกเจ!าหน!าท่ีมาเป/นตัวแทนตนในรัฐบาล ซึ่งการมี ตัวแทนในรัฐบาลเป/นแบบอย�างประชาธิปไตยสมัยใหม�ในโลกตะวันตกลักษณะสําคัญของประชาธิปไตยจึงได!แก� ลักษณะท่ีว�าพลเมืองต!องมีอิสระในการพูด และการประชุมเป/นต!นเพื่อท่ีจะก�อต้ังพรรคการเมืองท่ีจะมารณรงค?ให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังสามารถเลือกผู!สมัครจากพรรคเหล�าน้ี ในการเลือกต้ังท่ีทํากันอยู�เป/นปกติ และท�านยังได!อธิบายอุดมการณ?ของประชาธิปไตยว�ารวมถึงการมีส�วนร�วมของประชาชน ความยุติธรรมในอุดมคติเสรีภาพท่ีจะมีความคิดเห็นท่ีแตกต�างกันสิทธิในร�างกายท่ีจะไม�ถูกจับกุม และความเสมอภาคอย�างน!อยก็เสมอภาค   ในการมีโอกาสเท�าเทียมกัน (อมร  รักษาสัตย? และคณะ, 2539: 28-29)  Joseph Schumpeter กล�าวว�าประชาธิปไตยเป/นระบบการเมืองท่ีมีการเลือกต้ังอย�างเสรี ซึ่งได!สร!างระบบการตรวจสอบ ได!ผู!ปกครองมาจากการลงคะแนนของมวลชน ในปCจจุบันบริบทท่ีเราสนใจมักอยู�ท่ีประชาธิปไตยทางการเมือง ซึ่งเป/นท่ียอมรับร�วมกันเป/นการคงอยู�ของสิทธิทางการเมือง และเสรีภาพของพลเมือง รวมถึงการแข�งขันระหว�างกลุ�มต�างๆ (บวรศักด์ิ  อุวรรณโร, 2548: 4)  Robert A.Dahl กล�าวว�าประชาธิปไตยคือระบบการเมืองระบอบหน่ึงท่ีทางรัฐบาลต!องตอบสนองความชอบของประชาชนท่ีถือว�าเป/นความเท�าเทียมของการเมือง  ซึ่งเป/นส่ิงสําคัญของประชาธิปไตย ความรับผิดชอบประชาชนต!องมีโอกาสในการกําหนด ความพอใจของเขาน้ันคือต!องประกันว�าประชาชนมีเสรีภาพท่ีจะรวมตัวกันมีเสรีภาพในการแสดงออกสิทธิ ในการลงคะแนนมีแหล�งทางเลือกของข!อมูลมีเสรีภาพ มีการเลือกต้ังท่ียุติธรรม ผู!นําทางการเมืองในการแข�งขันเพื่อการเลือกต้ัง



 8  และมีสถาบันในการดําเนินการตามนโยบาย ท่ีมาจากการเลือกต้ัง และการแสดงออกของประชาชน  (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2548: 6)  Elzioni - Halevy กล�าวว�า ประชาธิปไตยเป/นระบอบการปกครองท่ีอํานาจในการปกครองของรัฐบาลมาจากการยินยอมของประชาชนส�วนใหญ� การยินยอมน้ีแสดงออกโดยการดําเนินการให!ประชาชนได!รับ และใช!อํานาจโดยสม่ําเสมอเสรีมีการเลือกต้ังท่ีเป/นการแข�งขัน โดยผู!ท่ีเป/นผู!ใหญ�ทุกคนมีสิทธิเท�าเทียมกันในการเลือกต้ังหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย คือเสรีภาพของประชาชนท่ีรวมเสรีภาพในการพูดได!รับข!อมูลสมาคม และมีส�วนร�วมในการแข�งขันทางการเมือง (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2548:7)  บวรศักด์ิ กล�าวว�าประชาธิปไตยค�อนข!างเป/นพลวัต เพราะมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและตามการเปล่ียนแปลงของสังคม และยังมีการอภิปรายกันถึงความหมายท่ีแท!จริงอยู�อย�างกว!างขวางแต�มิติท่ีสําคัญของประชาธิปไตย ก็คือการแข�งขั้นการมีส�วนร�วมและเสรีภาพทางการเมือง ณัชชาภัทร อุ�นตรงจิต (2547: 105) ได!ให!ความหมายของประชาธิปไตยไว! 2 รูปแบบคือแบบแคบและแบบกว!างซึ่งความหมายของประชาธิปไตยแบบแคบ คือรูปแบบการปกครองรูปแบบหน่ึงซึ่งมีลักษณะพิเศษท่ีประชาชนผู!เป/นเจ!าของประเทศ เป/นเจ!าของอํานาจอธิปไตยมีสิทธิอํานาจ และโอกาสในการเข!าควบคุมกิจการทางการเมืองของชาติ และความหมายแบบกว!างคือปรัญชาของสังคมมนุษย?หรือวิถีชีวิตท่ียึดถืออุดมคติ หรือหลักการท่ีกําหนดพฤติกรรมระหว�างมุนษย?ในสังคม ในกิจการทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม และเช�นเดียวกัน บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ (2548: 12-15) ได!ทําการศึกษาและอธิบายรูปแบบต�างๆของประชาธิปไตยดังน้ี 2. ประชาธิปไตยทางตรง (Direct  Democracy) ประชาธิปไตยทางตรงเป/นระบบท่ีให!ประชาชนเจ!าของอํานาจอธิปไตยเป/นผู!ใช!อํานาจอธิปไตยด!วยตนเอง หรือร�วมใช!อํานาจอธิปไตยโดยมีองค?ประกอบสําคัญ 2 ประการคือ (1) ประชาชนเป/นผู!ริเริ่มโดยการริเริ่มน้ันต!องมีสภาพบังคับให!มีการเริ่มต!นกระบวนและ (2) ประชาชนเป/นผู!ตัดสินใจขั้นสุดท!ายการขาดองค?ประกอบใดองค?ประกอบหน่ึงย�อมทําให!รูปแบบการมีส�วนร�วมทางการเมืองน้ัน ๆ ไม�อาจเป/นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ?ได!การตัดสินใจ  ในขั้นสุดท!ายโดยประชาชนถือเป/นองค?ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของประชาธิปไตยทางตรง  ประชาธิปไตยโดยตรง จึงเป/นรูปแบบท่ีสมบูรณ?ท่ีสุดของการเมือง ของพลเมืองเพราะพลเมืองเป/นผู!มีส�วนร�วมโดยตรงในการเมืองด!วย การลงมติตัดสินชะตาของตนเองด!วยตนเอง และเพื่อตนเองทุกเรื่องโดยไม�ต!องมีแทนราษฎรปCจจุบันมีการใช!ประชาธิปไตยทางตรงในเรื่องของการลงประชามติ (Referenda) การเสนอร�างกฎหมายโดยประชาชน (initiative) การถอดถอนผู!แทนรายบุคคลหรือท้ังสภา (Recall) อย�างไรก็ดีดังกล�าวแล!ว ถึงแม!ประชาธิปไตยทางตรงจะมีลักษณะค�อนข!างสมบูรณ?แบบ แต�ในทางปฏิบัติเป/นเรื่องท่ีเป/นไม�ได!สําหรับรัฐสมัยใหม�ท่ีมีขนาดใหญ�มีประชากรจํานวนมาก และมีโครงสร!างสังคมท่ีสลับซับซ!อนท่ีจะให!ประชาชนทุกคนปกครองประเทศด!วยตนเอง และเป/นไปไม�ได!ในความเป/นจริงท่ีประชาชนทุกคนจะสามารถใช!อํานาจอธิปไตยท้ังนิติบัญญัติบริหาร และตุลาการด!วยตนเองโดยตรงด!วยมีข!อจํากัดในเรื่องท่ีประชุมและเวลาการประชุม 



 9  ด!วยเหตุน้ี ประเทศส�วนใหญ�ในโลกท่ีต!องการให!พลเมืองมีส�วนร�วมในการเมืองจึงหันมานิยมระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู!แทนราษฎร  ด!วยการให!ราษฎรเลือกผู!แทนราษฎรเข!าไปทาหน!าท่ีตัดสินใจบริหารบ!านเมืองแทนตนเอง 2. ประชาธิปไตยแบบผู!แทน (Representative  Democracy) ประชาธิปไตยแบบผู!แทนเป/นระบบท่ีให!ประชาชนเลือกผู!แทนไปใช!อํานาจอธิปไตยแทนตนเองถ!าเป/นระบบรัฐสภาประชาชนจะเลือกต้ังเฉพาะสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป/นฝmายนิติบัญญัติและสมาชิกรัฐสภาจะไปแต�งต้ังฝmายบริหารเองถ!าเป/นระบบประธานาธิบดีประชาชนจะเลือกต้ังท้ังฝmายนิติบัญญัติและฝmายบริหารด!วยตนเองประชาธิปไตยแบบผู!แทนอาจกล�าวได!ว�าเป/นประชาธิปไตยทางอ!อม (Indirect  Democracy) อย�างไรก็ดีประชาธิปไตยแบบผู!แทนยังมีปCญหาอยู�ท่ีว�าผู!แทนท่ีประชาชนเลือกเข!าไปน้ันจะทําหน!าท่ีสมกับการเป/นผู!แทนของปวงชนหรือไม�เพราะมักพบว�าเมื่อผู!แทนได!รับอํานาจก็จะมีบางคนท่ีใช!อํานาจไปในทางท่ีไม�ถูกต!องเหมาะสมเป/นธรรมและบางครั้งเป/นไปเพื่อตนเองหรือกลุ�มของตนและมีการตัดสินใจท่ีประชาชนไม�ได!รับทราบทําให!รูปแบบของประชาธิปไตยอ่ืนๆมีการนามาใช!ในเวลาต�อมา 3. ประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม (Participatory  Democracy) แนวคิดของประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วมกําเนิดขึ้นต้ังแต�กรีกโบราณและศตวรรษท่ี 18-20 ซึ่งได!เผยแพร�ในโลกตะวันตกอีกครั้งใน   ค.ศ. 1960 โดย GarolPatman ประชาธิปไตยแบบมีส�วนรวมเป/นการเรียกระบอบประชาธิปไตยแบบ    ผู!แทนท่ีเปnดโอกาสให!ประชาชนมีส�วนร�วมในทางการเมืองการปกครอง และในการตัดสินใจระดับต�างๆมากขึ้นมิใช�ว�าประชาชนจะสามารถทําได!แต�เพียงเลือกต้ังอย�างเดียวยังเปnดโอกาสให!ประชาชนมีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจเรื่องต�างๆเช�นการเปnดช�องทางให!ประชาชนมีส�วนร�วมรับรู!ข!อมูลข�าวสารความเคล่ือนไหวและความคืนหน!าของการบริหารจัดการประเทศโดยผู!ท่ีทําหน!าท่ีแทนประชาชนหรือการเปnดโอกาสให!ประชาชนร�วมแสดงความคิดเห็นและให!ข!อมูลแก�ผู!ท่ีทําหน!าท่ีแทนตนเพื่อใช!ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต�างๆรวมท้ังการท่ีประชาชนเข!าไปมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ และถอดถอนผู!ท่ีทําหน!าท่ีแทนประชาชนซึ่งขาดประสิทธิภาพบกพร�องต�อหน!าท่ี หรือไม�สุจริตแล!วแต�กรณี ประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม (Participatory Democracy) เกี่ยวข!องกับวิธีการกระจายอํานาจและทรัพยากรต�างๆท่ีไม�เท�าเทียมกันอันมีผลกระทบต�อชีวิตความเป/นอยู�ของประชาชนและวิธีการท่ีประชาชนเหล�าน้ันมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจท่ีมีผลกระทบต�อตนประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วมจึงหมายถึงการท่ีอํานาจในการตัดสินใจไม�ควรเป/นของกลุ�มคนจํานวนน!อยแต�อํานาจควรได!รับการจัดสรรในระหว�างประชาชนเพื่อทุกๆคนได!มีโอกาสท่ีจะมีอิทธิพลต�อกิจกรรมส�วนรวม หลักการหรือองค?ประกอบสําคัญของคําว�าประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วมคือการให!ประชาชนมีส�วนร�วมในการเมืองและการบริหาร 1) เน!นการกระจายอํานาจในการตัดสินใจและการจัดทรัพยากรต�างๆในระหว�างประชาชนให!เท�าเทียมกัน  



 10  2) อํานาจในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต�างๆน้ันจะส�งผลกระทบต�อชีวิตความเป/นอยู�ของประชาชน 3) เพิ่มการคุ!มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 4) มีความยืดหยุ�นได!กล�าวคือมีโครงสร!างการทํางานท่ีสามารถตรวจสอบได!มีความโปร�งใสและคํานึงถึงความต!องการทรัพยากรของผู!มีส�วนร�วม 5) การมีส�วนร�วมของประชาชนมีท้ังในระดับท!องถิ่นและระดับชาติ 6) ประชาชนสามารถเข!าถึงข!อมูลข�าวสารกระบวนการทางนโยบายและกระบวนการยุติธรรม ระบอบประชาธิปไตยเป/นระบบการเมืองท่ีสะท!อนถึงความมีอารยธรรม(Civilization) ของสังคมมนุษย?จนเป/นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว�าระบอบประชาธิปไตยเป/นระบอบการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป/นการปกครองของประชาชนหมายถึงประชาชนท้ังมวลเป/นเข!าของอํานาจอธิปไตย การปกครองแบบประชาธิปไตยเป/นการปกครองโดยประชาชนหมายถึงประชาชนเป/นผู!เลือกตัวแทนเข!ามาทําหน!าท่ีในการปกครอง และการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป/นการปกครองเพื่อประชาชนหมายความว�า ตัวแทนท่ีประชาชนเลือกต้ังเข!ามาทําหน!าท่ีในการปกครอง จะต!องใช!อํานาจในการปกครองเพื่อประโยชน?สุขของประชาชน จะใช!อํานาจเพื่อประโยชน?ของตนเอง และพรรคพวกมิได!ถ!าเมื่อใดปรากฏว�าผู!แทนท่ีเข!ามาทําหน!าท่ีในการปกครอง มิได!ใช!อํานาจเพื่อสร!างสรรค?ประโยชน?สุขให!แก�ประชาชนประชาชน ในฐานะเจ!าของอํานาจอธิปไตยสามารถถอดทอนผู!ปกครองได!ทุกโอกาส  2.2 แนวคิดเก่ียวกับการมีส.วนร.วมทางการเมือง  นักวิชาการหลายท�าน ได!ให!ความหมายของการมีส�วนร�วมทางการเมือง ไว!หลากหลายแตกต�างกันไปตามแนวคิด และมุมมองของแต�ละบุคคลท้ังในความหมายอย�างกว!าง และอย�างแคบแคบดังนี้ Mc Closky (1968: 252) ได!กล�าวว�าการมีส�วนร�วมทางการเมือง เป/นกิจกรรมต�างๆท่ีกระทําโดยความสมัครใจของสมาชิกในสังคม เพ่ือมีส�วนร�วมในการท่ีจะเลือกผู!นําของตน และกําหนดนโยบายสาธารณะโดยการกระทํานั้นอาจกระทําโดยทางตรงหรือทางอ!อมก็ได! กิจกรรมเหล�านั้นประกอบด!วยการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การติดตามข�าวสารทางการเมือง การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง การร�วมชุมนุมทางการเมืองการ ให!ความสนับสนุนทางการเงิน และการติดต�อสัมพันธ?กับผู!แทนราษฎร ส�วนบุคคลท่ีไม�ยุ�งเก่ียวกับกิจกรรมเหล�านี้คือพวกท่ีเฉยเมยทาง



 11  การเมือง (Apathy) ซ่ึงเป/นภาวะท่ีบุคคลถอนตัวจากกิจกรรมทางการเมืองหรือไม�รู!สึกแยแสทางการเมือง Huntingtion และ Nelson (1982: 4) ได!กล�าวว�าการมีส�วนร�วมทางการเมืองหมายถึงกิจกรรมท่ีพลเมืองกระทําเพ่ือจะมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจของรัฐบาล โดยเขากําหนดขอบเขตไว!ว�าเป/นการกระทํากิจกรรมทางการเมืองของคนธรรมดา ซ่ึงอาจจะมีลักษณะเป/นช�วงๆไม�ต�อเนื่องและอาจจะเป/นบทบาทท่ีรองจากบทบาทอ่ืน นอกจากนั้นยังมีจุดมุ�งหมายเพ่ือมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจของรัฐบาลซ่ึงเป/นผู!มีความชอบธรรมในการตัดสินใจแบ�งสรรสิ่งท่ีมีคุณค�าซ่ึงมีอยู�อย�างจํากัดในสังคม ท้ังนี้ไม�ว�าการกระทํานั้นจะประสบผลสําเร็จหรือไม�และการมีส�วนร�วมทางการเมืองนั้นอาจเป/นไปด!วยความสํานึกของตนเองหรือถูกชักจูงให!เข!าร�วมก็ได!   ไนซ? และเวอร?บาร? (Nie & Verba, 1975: 4 อ!างถึงในมนัส นพรัตน?, 2541 : 12)ได!กล�าวว�า “การมีส�วนร�วมทางการเมือง” หมายถึงกิจกรรมทางกฎหมายของพลเมืองท่ีมีจุดมุ�งหมายเพ่ือมีอิทธิพลในการเลือกกําหนดบุคคลในวงการรัฐบาล หรือกดดันรัฐบาลให!กระทําตามท่ีพลเมืองผู!นั้นหรือกลุ�มนั้นต!องการ”   Verba, Nie และ Kim (1978: 46) ได!กล�าวว�า ความหมายของการมีส�วนร�วมทางการเมืองเป/นกิจกรรมต�างๆท่ีชอบด!วยกฎหมายซ่ึงประชาชนพลเมืองกระทําโดยมีเป|าหมายเพ่ือให!มีอิทธิพลต�อการคัดเลือกเจ!าหน!าท่ีของรัฐบาลหรือภารกิจต�างๆท่ีรัฐบาลจะกระทํา Weiner (ใน Binder และคณะ, 1971: 159-205) ได!กล�าวว�า การมีส�วนร�วมทางการเมืองในลักษณะต�างๆซ่ึงมีขอบเขตครอบคลุมไว!ดังนี้ 1.การมีส�วนร�วมทางการเมือง หมายถึง การกระทําท่ีเป/นการสนับสนุนหรือการกระทําเพ่ือเรียกร!องต�อผู!นํารัฐบาล 2. การมีส�วนร�วมทางการเมือง หมายถึง ความพยายามเพ่ือให!เกิดสัมฤทธิผลในการสร!างผลกระทบต�อการดําเนินงานของรัฐบาล หรือการเลือกผู!นํารัฐบาลเช�นการวิพากษ?วิจารณ?ในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยของบุคคลหรือกลุ�มบุคคล 3. การมีส�วนร�วมทางการเมือง หมายถึง การกระทําของพลเมืองท่ีมีความถูกต!องตามตัวบทกฎหมาย 4. การมีส�วนร�วมทางการเมือง หมายถึง การกระทําท่ีมีตัวแทนทางการเมืองซ่ึงตามความหมายนี้ผู!ท่ีเห็นด!วยก็คือพวกท่ีเชื่อในระบอบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนพวกท่ีไม�เห็นด!วยก็คือพวกท่ีนิยมแบบประชาธิปไตยโดยตรง 5. การมีส�วนร�วมทางการเมือง หมายถึง สภาพท่ีบุคคลเกิดความรู!สึกแปลกแยก (Alienation) ไม�อยากเข!าร�วมทางการเมือง ด!วยความรู!สึกนี้ทําให!บุคคลขาดความสนใจและขาดการกระทําได!ซ่ึงอาจก�อให!เกิดผลตามมาแต�ปCญหาก็มีให!คิดว�าจะยึดถือปฏิบัติอย�างไร ในการท่ีจะถือว�าการไม�กระทํา



 12  อันใดเนื่องมาจากความรู!สึกแปลกแยกเป/นการมีส�วนร�วมแต�การไม�กระทําในกรณีอ่ืนๆไม�เป/นการมีส�วนร�วม 6. ผู!ท่ีมีส�วนร�วมทางการเมือง จะหมายความรวมถึง ผู!ท่ีมีความกระตือรือร!นหรือต่ืนตัวทางการเมืองอย�างมาก เช�น ผู!ท่ีสมัครเข!ารับการเลือกต้ังการสมัครเป/นสมาชิกพรรคการเมือง การเข!าร�วมประชุมทางการเมือง และการให!เวลาสนใจต�อปCญหาส�วนรวม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการมีส�วนร�วมทางการเมืองในระดับแรกๆ ด!วย เช�น การไปใช!สิทธิหรือไม�ไปใช!สิทธิเลือกต้ังการพูดคุยปCญหาทางการเมืองกับเพ่ือนบ!านการแสดงทัศนะทางการเมือง และการรับรู!ข�าวสานทางการเมืองผ�านสื่อมวลชน 7. การมีส�วนร�วมทางการเมือง หมายถึง การกระทําท่ีมีความต�อเนื่องตลอดเวลากิจกรรมซ่ึงอยู�ในสภาพท่ีสามารถวัดได!และมีลําดับจะเห็นได!จากสถาบันซ่ึงมีลักษณะต�อเนื่องและเป/นระบบหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยฉับพลันและมีระดับความรุนแรงเช�นการรวมกลุ�มยกพวกทําร!ายกันหรือการลอบสังหารทางการเมืองเป/นต!น 8. การมีส�วนร�วมทางการเมือง หมายถึง การกระทําท่ีมีจุดมุ�งหมายในการเลือกผู!นําและกํากับนโยบายสาธารณะรวมถึงความพยายามท่ีจะมีอิทธิพลต�อระบบราชการ 9. การมีส�วนร�วมทางการเมือง หมายถึง การกระทําท่ีมีผลกระทบต�อการเมืองท้ังในระดับชาติและระดับท!องถ่ิน ในท่ีนี้ Weiner ได!สรุปความหมายของการมีส�วนร�วมทางการเมืองไว!กว!างๆว�า การมีส�วนร�วมทางการเมืองหมายถึงการกระทําใดๆก็ตามท่ีเกิดข้ึนโดยความเต็มใจไม�ว�าจะประสบความสําเร็จหรือไม�มีการจัดอย�างเป/นระเบียบหรือไม�เกิดข้ึนเป/นครั้งคราวหรือต�อเนื่องกันจะใช!วิธีถูกต!องตามกฎหมายหรือไม�ถูกต!องเพ่ือผลในการท่ีจะมีอิทธิพลต�อการกําหนดนโยบายของรัฐหรือต�อการบริหารงานของรัฐตลอดจนการเลือกผู!นําทางการเมืองของรัฐบาลไม�ว�าจะในระดับชาติหรือระดับท!องถ่ิน จากความหมายต�างๆท่ีกล�าวมานี้สามารถสังเกตได!ว�าจะเน!นการเมืองท่ีอยู�ในระบอบประชาธิปไตยผ�านระบบตัวแทนซ่ึงมีเป|าหมายอยู�ท่ีการเลือกผู!นําตลอดจนการมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจของรัฐบาลซ่ึงประชาชนจะมีส�วนร�วมได!ก็โดยผ�านกลไกหรือรูปแบบท่ีรัฐกําหนดข้ึนการมีส�วนร�วมทางการเมืองในความหมายเหล�านี้จึงมี “รัฐ” เป/น “ศูนย?กลาง”  ในขณะท่ีนักวิชาการอีกท�านหนึ่งคือ Lawrence A. Scaff (1975: 454-455 อ!างถึงในอภิชาต การิกาญจน?, 2534: 15) ได!ให!ความหมายของการมีส�วนร�วมทางการเมืองไว! 2 แนวทางโดยแนวท่ีหนึ่งอธิบายการมีส�วนร�วมทางการเมือง ในฐานะการกระทําเพ่ือเป/นเครื่องมือไปสู�เป|าหมายซ่ึงจะเน!นใน10.  การมีส�วนร�วมทางการเมือง  หมายถึง  การกระทําทางการเมืองซ่ึงแต�ละสังคมจะมีความคิดเห็นแตกต�างกันไปในสังคมหนึ่งอาจจะถือว�าเป/นการกระทําทางการเมืองแต�อีกสังคมหนึ่งอาจจะถือว�าไม�เป/นก็ได!หรือในช�วงเวลาหนึ่งถือว�าเป/นการกระทําทางการเมืองแต�อีกช�วงเวลาอาจไม�ถือว�าเป/นการกระทําทางการเมืองก็ได! 



 13  ความเก่ียวพันของอิทธิพล และอํานาจเป/นการแบ�งปCนอํานาจทางการเมืองการเมืองในท่ีนี้จึงเป/นเรื่องของการต�อสู! เ พ่ือให!ได!มาซ่ึงทรัพยากรทางอํานาจอันทรงคุณค�า ในขณะท่ีแนวคิดท่ีสองได!ให!ความหมายของการมีส�วนร�วมทางการเมืองในฐานะของการปฏิสังสรรค?ซ่ึงเน!นความคิดในฐานะท่ีบุคคลเป/นสมาชิกของสังคมเป/นผู!ตระหนักตน ในฐานะพลเมืองท่ีจะต!องมีส�วนได!รับความเป/นธรรมและมีแนวทางในการปฏิบัติตนต�อส�วนรวมในฐานะพลเมืองดี การเมืองในแนวทางนี้จึงเป/นชุดของกิจกรรมและความสัมพันธ?ซ่ึงเก่ียวข!องกับการดํารงอยู�ของสังคมส�งเสริมให!เกิดความร�วมมือระหว�างบุคคลกลุ�มสังคมและกระตุ!นให!มีการแสดงความคิดเห็นผ�านสื่อมวลชน แนวคิดท่ีสองนี้ มีความคล!ายคลึงกับแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย ซ่ึงให!ความหมายของการเมืองว�าเป/นการร�วมกันคิดร�วมกันทํา เพ่ือประโยชน?ของส�วนรวมเป/นการเมืองเพ่ือความสมัครสมานมากกว�าเพ่ือการแข�งขันแตกแยกขัดแย!ง (อเนก  เหล�าธรรมทัศน?, 2540: 7) การมีส�วนร�วมทางการเมืองในความหมายนี้ สอดคล!องกับแนวคิด “Civil Society” ซ่ึงแปลเป/นภาษาไทยโดยใช!คําหลายคํา เช�น ประชาสังคมสังคมเข!มแข็งชุมชนเข!มแข็งความเป/นชุมชนเป/นต!น ประเวศ วะสี (อ!างถึงในอนุชาติ พวงสาลี และวีรบูรรณ? วิสารทสกุล, 2540: 4) อธิบายได!ว�าในสภาพสังคมไทยปCจจุบันภาคหลัก (Sectors) ของสังคมท่ีมีความเข!มแข็ง และมีความสัมพันธ?เชื่อมโยงกันอย�างมากคือภาครัฐ (รัฐานุภาพ) และภาคธุรกิจเอกชน (ธนานุภาพ) ซ่ึงปรากฏการณ?เหล�านี้ทําให!สังคมขาดดุลยภาพและเกิดความล!าหลังของฝmายประชาชนหรือภาคสังคม (สังคมานุภาพ) ดังนั้นการเสนอแนวคิดจึงมุ�งไปท่ีการทําอย�างไรให!ภาคสังคมหรือภาคประชาชนเกิดความเข!มแข็งท่ีเรียกว�า “สังคมานุภาพ” โดยนัยนี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี เชื่อว�าจะต!องพัฒนาให!เกิดความเข!มแข็งท่ีชุมชน (Community Strengthening) ซ่ึง “ชุมชน” ในท่ีนี้หมายถึง “การท่ีประชาชนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงค?ร�วมกัน มีอุดมคติร�วมกัน หรือมีความเชื่อมโยงร�วมกันในบางเรื่องมีการติดต�อสื่อสารกันหรือมีการรวมกลุ�มกัน มีความเอ้ืออาทรต�อกันมีความรักมีมิตรภาพ มีการเรียนรู!ร�วมกันในการปฏิบัติบางสิ่งบางอย�างและมีระบบการจัดการในระดับกลุ�ม” ธีรยุทธ บุญมี (2536: 189-190) ได!ให!ความสําคัญกับแนวคิด “สังคมเข!มแข็ง”                  (Civil Society) สอดคล!องกับแนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี โดยให!ความเห็นว�าการแก!ไขปCญหาสังคมนั้นควรให!ความสําคัญกับ “พลังท่ีสาม” หรือพลังของสังคม หากสังคมโดยรวมมีความเข!มแข็งนักธุรกิจนักวิชาชีพนักศึกษาปCญญาชน และชาวบ!านสามารถร�วมแรงร�วมใจกันผลักดันสังคมปCญหาต�างๆท่ีเป/นปCญหาพ้ืนฐานก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได!“สังคมเข!มแข็ง” หรือ (Civil Society) สอดคล!องกับแนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี โดยให!ความเห็นว�าการแก!ไขปCญหาสังคมนั้นควรให!ความสําคัญกับ “พลังท่ีสาม” หรือพลังของสังคมหากสังคมโดยรวม  มีความเข!มแข็งนักธุรกิจนักวิชาชีพนักศึกษาปCญญาชน และชาวบ!านสามารถร�วมแรงร�วมใจกันผลักดันสังคม  ปCญหาต�างๆท่ีเป/นปCญหาพ้ืนฐานก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได! “สังคมเข!มแข็ง” หรือ Civil Society ในท่ีนี้ จะเน!นลักษณะท่ีกระจัดกระจาย 



 14  (Diffuse) พลังมีมาจากทุกส�วนทุกวิชาชีพทุกระดับรายได!ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยไม�จําเป/นต!องมีระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองหรือเป|าหมายทางการเมืองท่ีเหมือนกัน ชัยอนันต? สมุทวนิช (2540: 39-52) ให!ความหมายต�อ Civil Society ว�าหมายถึงทุกๆส�วนของสังคมโดยรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ด!วยถือว�าท้ังหมดเป/น Civil Society โดยทุกฝmายเข!ามาร�วมกันทํา (Partnership) เป/นการมีส�วนร�วม (Participation) ไม�ใช!เป/นเรื่องของตัวแทน (Representation) จากแนวคิดดังกล�าว จะเห็นว�าแต�ละท�านมีจุดเน!นแตกต�างกัน กล�าวคือในขณะท่ี              ศ.นพ.ประเวศ วะสี และ ธีรยุทธ บุญมี ให!ความสําคัญกับการทําให!ภาคสังคมให!เข!มแข็งชัยอนันต? สมุทวนิช ได!เน!นท่ีการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน ในสังคมไม�แยกรัฐกับประชาชนส�วน อเนก  เหล�าธรรมทัศน?  ได!ให!ความสนใจเป/นพิเศษกับชนชั้นกลาง อย�างไรก็ตาม จากความหมายท่ีได!กล�าวมาพอจะสรุปได!ว�าประชาสังคม หมายถึงการท่ีคนในสังคมซ่ึงมีจิตสํานึกร�วมกันมารวมตัวกันในลักษณะท่ีเป/นหุ!นส�วนกัน ในการกระทําบางอย�าง ท้ังนี้ด!วยความรัก และความเอ้ืออาทรต�อกันภายใต!ระบบ การจัดการให!เกิดความรู!ร�วมกันซ่ึงจากความหมายดังท่ีได!กล�าวมานี้ “รัฐ” จะไม�ได!เป/น “ศูนย?กลาง” เช�นเดิม อีกท้ังประชาชนจะไม�ได!เพียงแต�มีส�วนร�วมทางการเมืองผ�าน “ตัวแทน” เท�านั้นแต�ทุกๆฝmายจะต!องร�วมมือกัน ในการวิจัยครั้งนี้ ให!ความหมายของการมีส�วนร�วมทางการเมือง ซ่ึงครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ีประชาชนร�วมกันคิด ร�วมกันทํา เพ่ือประโยชน?ต�อส�วนรวม ตลอดจนมีอิทธิพลต�อการดําเนินงานของรัฐหรือกํากับนโยบายสาธารณะ โดยนัยของการมีส�วนร�วมท่ีนํามาใช!ในการวิจัยครั้งนี้ เป/นการชี้ถึงการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนท่ีมีอยู�อย�างมากมายต�อการเมืองในยุคปCจจุบัน 2.1 รูปแบบของการมีส.วนร.วมทางการเมือง รูปแบบของการมีส�วนร�วมทางการเมือง มีมากมายหลายประการ โดยบุคคลอาจจะเข!าร�วมในรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบก็ได! ซ่ึงนักวิชาการแต�ละท�านได!จัดแบ�งรูปแบบของการมีส�วนร�วมทางการเมืองไว!ต�างๆกัน ข้ึนอยู�กับการให!คําจํากัดความหรือนิยามนั้นๆ อเนก  เหล�าธรรมทัศน? (2540: 73-89) ได!ให!ความหมายของ “ประชาสังคม” หรือ“อารยสังคม”ท่ีครอบคลุมทุกชั้นของสังคม โดยเน!นความสมานฉันท?ความกลมเกลียว ความกลมกลืนในภาคประชาสังคมมากกว�าการดูความแตกต�าง หรือแตกแยก ภายใจและให!ความสนใจเป/นพิเศษกับ “ชนชั้นกลาง” “การมีส�วนร�วม” “ความผูกพัน” และ”สํานึกของความเป/นพลเมือง” กล�าวคือ “ประชาสังคม” โดยนัยนี้มิได!หมายถึง ความเป/นชุมชนของสังคมชนบทเท�านั้น แต�รวมถึงคนชั้นกลางภาคเมืองท่ีไม�จําเป/นต!องมีความสัมพันธ?ใกล!ชิด เป/นเครือญาติหรือเป/นแบบคุ!นหน!า (Face to Face Relationship) แต�เป/นความผูกพัน (Bond) ของผู!คนท่ีหลากหลายบนฐานแห�งความร�วมมือและการแสวงหาการมีส�วนร�วม และด!วยสํานึกท่ีมีต�อความเป/นพลเมือง (Citizenship)  



 15  Verba, Nie และ Kim (1979: 53-54) ได!จําแนกลักษณะการมีส�วนร�วมทางการเมืองออกเป/น 4 รูปแบบคือ 1. การใช!สิทธิเลือกต้ัง (Voting) เป/นกิจกรรมของบุคคลแต�ละคนในการเลือกตัวแทนของตนเข!าไปใช!อํานาจในทางการเมือง และนับว�าเป/นเครื่องมือสําคัญในการควบคุมรัฐบาลแต�การใช!สิทธิเลือกต้ังจะแตกต�างไปจากกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีต!องการริเริ่มเพียงเล็กน!อยและสังคมเป/นผู!กําหนดโอกาสให! 2. การรณรงค?หาเสียงเลือกต้ัง(Campaign Activity) เป/นกิจกรรมท่ียากข้ึนและต!องการความคิดริเริ่มมากกว�าการเลือกต้ัง ท้ังยังเป/นกิจกรรมท่ีสามารถสื่อสารหรือชี้ให!เห็นถึงความนิยมของประชาชนเพราะผู!ร�วมรณรงค?จะมีความสัมพันธ?และเก่ียวข!องกับผู!สมัครเลือกต้ังอย�างใกล!ชิดยิ่งข้ึน 3. การร�วมกิจกรรมของชุมชน(Communal Activity) เป/นกิจกรรมของกลุ�มหรือองค?กรทางสังคมท่ีพลเมืองร�วมกันดําเนินการเพ่ือแก!ไขปCญหาสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองในกรณีนี้ประชาชนจะร�วมมือกันเพ่ือใช!สิทธิต�อการดําเนินงานของรัฐ กิจกรรมในรูปแบบนี้เป/นไปอย�างมีเป|าหมายแน�นอนและมีอิทธิพลมาก 4. การติดต�อเป/นการเฉพาะ (Particularized Contacts) เป/นรูปแบบของการเข!ามีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนเป/นรายบุคคลผู!ซ่ึงไปติดต�อกับเจ!าหน!าท่ีของรัฐ หรือข!าราชการเพ่ือแก!ไขปCญหาต�างๆเฉพาะตัวหรือของครอบครัวกิจกรรมรูปแบบนี้ มีอิทธิพลต�อการกําหนดนโยบายของรัฐบาลน!อยมาก ลักษณะการแบ�งรูปแบบการมีส�วนร�วมทางการเมืองของ Verba และคณะดังกล�าวข!างต!นจะเห็นได!ว�าให!ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมทางการเมือง ในลักษณะของกิจกรรมท่ีถูกต!องตามกฎหมายซ่ึงเป/นส�วนหนึ่งของการมีส�วนร�วมทางการเมืองเท�านั้น Huntington และ Nelson (1982: 12-13) ก็ได!จัดแบ�งรูปแบบการมีส�วนร�วมทางการเมืองในลักษณะท่ีคล!ายคลึงกับท่ี Verba, Nie และ Kim เสนอไว!แต�ได!เพ่ิมเติมรูปแบบข้ึนอีกเพ่ือให!ครอบคลุมเนื้อหายิ่งข้ึนโดยจัดแบ�งออกเป/น 5 รูปแบบดังนี้ 1. กิจกรรมการเลือกต้ัง (Electoral Activity) หมายถึง กิจกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังและการรณรงค?หาเสียงในการเลือกต้ังทุกรูปแบบ 2. การลอบบ้ี (Lobby) หมายถึง ความพยายามของบุคคลหรือกลุ�มบุคคลท่ีจะเข!าหาเจ!าหน!าท่ีของรัฐบาลหรือผู!นําทางการเมืองเพ่ือหาทางเข!าไปมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายโดยให!ข!อมูลต�างๆเพ่ือประโยชน?ของกลุ�มเป/นเกณฑ? 3. กิจกรรมเชิงองค?การ (Organization Activity) เป/นกิจกรรมทางการเมืองของกลุ�มองค?การใดองค?การหนึ่งโดยมีจุดมุ�งหมายท่ีจะเข!าไป มีอิทธิลพต�อประเด็นท่ีเก่ียวข!องกับผลประโยชน?เฉพาะอย�างหรืออาจจะเป/นผลประโยชน?ต�อส�วนรวมซ่ึงการมีบุคคลเข!ามาเป/นสมาชิกของกลุ�มหรือองค?การ



 16  ประเภทนี้แม!บุคคลนั้นจะไม�ได!กระทําการเพ่ือมีอิทธิพลต�อรัฐบาลด!วยตนเอง ก็ถือว�าเป/นการมีส�วนร�วมทางการเมืองแบบหนึ่ง 4. การติดต�อเป/นการเฉพาะ (Contacting) หมายถึงการเข!าหาเจ!าหน!าท่ีของรัฐหรือข!าราชการเป/นส�วนตัวโดยจะมุ�งหวังประโยชน?ส�วนตัวหรือครอบครัวหรือหมู�คณะของตนเอง 5. การใช!กําลังรุนแรง (Violence) หมายถึงกิจกรรมท่ีประชาชนบางคน หรือบางกลุ�มพยายามท่ีจะสร!างข้ึนให!มีผลกระทบต�อการตัดสินใจ กําหนดนโยบายของรัฐบาลโดยการทําร!ายร�างกายหรือทําลายทรัพย?สินกิจกรรมเช�นนี้ อาจจะดําเนินไปโดยมีจุดมุ�งหมายท่ีจะเปลี่ยนแปลงผู!นําทางการเมืองเช�น ลอบสังหารผู!นําทางการเมือง และรัฐประหารหรืออาจจะมุ�งท่ีจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเช�นปฏิวัติเป/นต!น 2.2 ป0จจัยท่ีมีผลต.อการมีส.วนร.วมทางการเมือง การท่ีประชาชนจะเข!าไปมีบทบาท หรือมีส�วนร�วม หรือไม�เข!าร�วมนั้นมีเง่ือนไขหลายประการท่ีมีผลต�อการตัดสินใจเข!ามา มีส�วนร�วมซ่ึงอาจเป/นไปด!วยความเต็มใจหรือถูกบีบบังคับ หรือผลักดันให!เข!าไปมีส�วนร�วมดังนั้นเง่ือนไขในการเข!ามามีส�วนร�วมของประชาชน จึงข้ึนอยู�กับหลายลักษณะด!วยกันดังนักวิชาการได!กล�าวถึงเง่ือนไขการมีส�วนร�วมไว!ดังนี้ โคเฮน และอัพฮอพ Cohen and Uphoff (1977: 17-19) ได!เสนอว�าบริบทหรือเง่ือนไขแวดล!อมของการมีส�วนร�วมประกอบด!วย 1) ลักษณะของโครงการโดยพิจารณาจากความสลับซับซ!อน ของเทคโนโลยีทรัพยากรท่ีต!องการลักษณะประโยชน?ท่ีได!รับความเชื่อมโยงของโครงการความยืดหยุ�น ของโครงการการเข!าถึงการบริหารจัดการโครงการและการครอบคลุมเนื้อหาการบริหารงานโครงการ 2) สภาพแวดล!อมของงานหรือกิจกรรมตามโครงการในปCจจัยต�างๆได!แก� ปCจจัยทางกายภาพและชีวภาพเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรม และด!านประวัติศาสตร? องค?การสหประชาชาติ United Nations (1981 อ!างถึงใน พงษ?ธร  จันทร?สวัสด์ิ, 2540: 23) เสนอเง่ือนไขเบ้ืองต!นของการมีส�วนร�วมไว! 5 ประการคือ 1) รัฐบาลจะต!องมีการยอมรับในแนวความคิดการมีส�วนร�วม ของประชาชนก�อนในเบ้ืองต!นและได!บรรจุหลักการนี้ไว!ในแผน หรือนโยบายในระดับต�างๆด!วย 2) ประชาชนต!องมีพ้ืนฐานองค?กรประชาชนท่ีสามารถเป/นตัวแทนในการเจรจาต�อรอง กับกลุ�มผลประโยชน?และบุคคลอ่ืนๆได! 3) ประชาชนต!องมีอิสระในความคิดริเริ่ม และในการตัดสินใจในระดับท!องถ่ินเพ่ือกําหนดกิจกรรมของตนเอง 4) ชุมชนต!องมีการไหลเวียนของข�าวสาร และความรู!ใหม�ๆ โดยเฉพาะหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเทคนิควิธีการในการจัดสรรทรัพยากร และความรู!ทางการบริหารงาน 



 17  5) ชุมชนจะต!องได!รับการสนับสนุน ทางด!านสิ่งของ และความคิดเทคนิคท่ีจําเป/น(โดยเฉพาะในระยะแรก)  นิรันดร?  จงวุฒิเวศน? (2527: 183-184) กล�าวว�า เง่ือนไขการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประฃาฃนในแนวทางกว!าง มีอย�างน!อย 3 ประการคือ 1) ประชาชนจะต!องมีอิสระท่ีจะมีส�วนร�วม 2) ประชาชนต!องสามารถท่ีจะมีส�วนร�วม 3) ประชาชนต!องเต็มใจท่ีจะมีส�วนร�วม อนุภาพ  ถิรลาภ (2528: 21-22) กล�าวว�า เง่ือนไขพ้ืนฐานของประชาชนในการเข!าไปมีส�วนร�วมในการพัฒนามี 4 ประการคือ 1) ประชาชนต!องมีความสามารถท่ีจะมีส�วนร�วม กล�าวคือประชาชนจะต!องมีศักยภาพท่ีจะเข!าร�วมในการดําเนินกิจกรรมต�างๆเช�น ประชาชนจะต!องมีความสามารถในการค!นหาความต!องการวางแผนจัดการตลอดจนบริหารองค?กรและการใช!ทรัพยากรในท่ีสุด 2) ประชาชนต!องมีความพร!อมเข!ามีส�วนร�วม กล�าวคือประชาชนจะต!องมีสภาพทางเศรษฐกิจวัฒนธรรม และกายภาพท่ีเปnดโอกาสให!มีส�วนร�วม 3) ประชาชนจะต!องมีความประสงค?ท่ีจะเข!าร�วมกล�าวคือ ประชาชนจะต!องมีความเต็มใจเห็นประโยชน?ในการเข!าร�วมจะต!องมิใช�เป/นการบังคับ หรือผลักดันให!เข!าร�วมโดยท่ีประชาชนมิได!ประสงค?จะเข!าร�วมในนัยหนึ่งนัยใด 4) ประชาชนจะต!องมีความเป/นไปได!ท่ีจะเข!าร�วมกล�าวคือ ประชาชนจะต!องมีโอกาสท่ีจะเข!าร�วมซ่ึงเป/นการกระจายอํานาจให!แก�ประชาชนในการตัดสินใจ และกําหนดกิจกรรมพัฒนาท่ีต!องการในระดับท่ีเหมาะสมประชาชนจะต!องมีโอกาส และความเป/นไปได!ท่ีจะจัดการด!วยตนเองในระบบพ้ืนฐานทางการเมืองเป/นสําคัญ ปาริชาติ  วลัยเสถียร (2542: 130-132) ได!สรุปเง่ือนไขท่ีจะทําให!ประชาชนเข!ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาแบ�งได! 6 ประเภทคือ 1) เง่ือนไขทางการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 2) เง่ือนไขของโครงการพัฒนา 3) เง่ือนไขของนักพัฒนา 4) เง่ือนไขของผู!นํา 5) เง่ือนไขทางการบริหารจัดการ 6) เง่ือนไขทางสังคมและจิตวิทยา   



 18  เง่ือนไขท่ีประชาชนไม�เข!ามามีส�วนร�วมทางการเมืองเท�าท่ีควรนั้นเป/นเพราะเหตุดังนี้ วุฒิสาร  ตันไชย (2543: 105-112)  1) ทัศนะของประชาชนท่ีมีต�อการเมืองคิดว�าการเมืองเป/นเรื่องไกลตัวไม�ตอบสนองความต!องการของคนในท!องถ่ิน มองการเมืองเป/นเรื่องของนักการเมืองไม�ใช�เรื่องของประชาชน 2) ความรู!สึกของประชาชนท่ีมีต�อท!องถ่ิน และความเป/นท!องถ่ินกล�าวคือคนไทยขาด Civic Culture ขาดความรู!สึกผูกพันกับท!องถ่ิน ไม�สนใจติดตามตรวจสอบกํากับดูแลให!องค?กรปกครองส�วนท!องถ่ินทําหน!าท่ีตอบสนองความต!องการ และพัฒนาท!องถ่ินให!ก!าวหน!า 3) วิถีชีวิตของประชาชนในแต�ละท!องถ่ินคือ ชาวบ!านจะมีความประนีประนอมสูงเพราะมีความสัมพันธ?ในเครือญาติและมีความเกรงใจประกอบกับชาวบ!านมีการพูดคุยกันเม่ือเกิดปCญหา 4) วัฒนธรรมการยึดตัวบุคคล เป/นผลมาจากสังคมไทยเป/นระบบอุปถัมภ?ประชาชนขาดความรู!ท่ีแท!จริงทําให!ถูกชี้นา และขาดอิสระในการตัดสินใจ กล�าวโดยสรุปการมีส�วนร�วมของประชาชนข้ึนอยู�กับเง่ือนไข 3 ประการคือ 1) เง่ือนไขตัวบุคคลได!แก�ทัศนคติค�านิยมความเชื่อส�วนบุคคลวิถีชีวิตความรู!สึก และความผูกพันกับท!องถ่ินความรู!ความสามารถ และศักยภาพของประชาชนความพึงพอใจความเต็มใจและอิสระในการเข!ามีส�วนร�วม 2) เง่ือนไขเก่ียวกับโครงการได!แก� ลักษณะของกิจกรรมโครงการพัฒนาการเข!าถึงการบริหารจัดการโครงการผลประโยชน?ท่ีคาดว�าจะได!รับ ระบบบริหารจัดการความยืดหยุ�นของโครงการความต�อเนื่องของโครงการความสลับซับซ!อนของเทคโนโลยีทรัพยากรท่ีต!องการ 3) เง่ือนไขสภาพแวดล!อมได!แก� เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองการปกครองชุมชนผู!นําผู!มีอิทธิพลการไหลเวียนของข�าวสาร และความรู!ใหม�ๆในชุมชนการสนับสนุนส�งเสริมจากหน�วยงานเป/นต!น 2.3 การมีส.วนร.วมทางการเมืองตามบทบัญญัติแห.งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560  รัฐธรรมนูญ ฉบับปCจจุบัน ประกาศใช!ต้ังแต�วันท่ี 6 เมษายน 2560 รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองสิทธิของประชาชนไว!มากมาย มีสิทธิในหลายประเด็นท่ีได!รับการรับรองไว!ไม�ตํ่ากว�ารัฐธรรมนูญฉบับก�อนๆ เพียงแต�บรรยากาศและแนวทางการปกครองของรัฐบาลทหาร อาจทําให!รู!สึกได!ว�า สิทธิท่ีเขียนไว!เป/นตัวอักษรนั้นไม�ได!เป/นจริงสักเท�าไรประเด็นหนึ่งท่ีน�าสนใจ คือ สิทธิของประชาชนท่ีจะมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการกําหนดนโยบาย ออกกฎหมาย ท่ีจะมีผลกระทบต�อตัวเอง รัฐธรรมนูญกําหนดช�องทางท่ีประชาชนสามารถมีส�วนร�วมได!โดยการใช!สิทธิทางตรง มีดังนี้  ตามมาตรา 43 บุคคลและชุมชนมีสิทธิเข!าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต�อหน�วยงานรัฐ ให!ดําเนินการท่ีจะเป/นประโยชน?ต�อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว!นไม�ดําเนินการสิ่งท่ีจะก�อนผลเสีย และหน�วยงานรัฐต!องพิจารณาข!อเสนอนั้นโดยให!ประชาชนมีส�วนร�วมในการพิจารณาด!วย 



 19   ตามมาตรา 133 ผู!มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม�น!อยกว�า 10,000 คน สามารถเข!าชื่อกันเพ่ือเสนอกฎหมายเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหน!าท่ีของรัฐต�อสภาผู!แทนราษฎรได! ตามมาตรา 254 ประชาชนผู!มีสิทธิเลือกต้ังในองค?กรปกครองส�วนท!องถ่ินมีสิทธิเข!าชื่อกันเพ่ือเสนอข!อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท!องถ่ินได! โดยรัฐธรรมนูญยังไม�ได!กําหนดจํานวนรายชื่อท่ีต!องใช!ไว! ซ่ึงอาจแตกต�างกันไปตามท!องถ่ิน และจะต!องมีกฎหมายออกมากําหนดหลักเกณฑ?ต�อไป  ตามมาตรา 256 ประชาชนผู!มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม�น!อยกว�า 50,000 คน สามารถเข!าเชื่อกันเพ่ือเสนอแก!ไขรัฐธรรมนูญได! นอกจากสิทธิโดยตรงท่ีประชาชนสามารถเข!าชื่อกันเพ่ือท่ีจะเสนอกฎหมายและนโยบายแล!ว รัฐธรรมนูญยังกําหนดให!รัฐมีหน!าท่ีต!องจัดให!ประชาชนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจอีกหลายเรื่อง หลายประเด็น ดังนี้ ตามมาตรา 57 (1) รัฐต!องอนุรักษ? ฟ��นฟู และส�งเสริมภูมิปCญญาท!องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม จัดให!มีพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับการทํากิจกรรม โดยต!องส�งเสริมให!ประชาชน ชุมชน และองค?กรท!องถ่ินมีส�วนร�วมด!วย ตามมาตรา 57(2) รัฐต!องอนุรักษ? คุ!มครอง บํารุงรักษา ฟ��นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล!อม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยต!องให!ประชาชน และชุมชนท!องถ่ินมีส�วนร�วมดําเนินการและได!รับประโยชน?ด!วย  ตามมาตรา 63 รัฐต!องจัดให!มีมาตรการเพ่ือป|องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมท้ังกลไกส�งเสริมให!ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส�วนร�วมในการรณรงค? ต�อต!าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต  ตามมาตรา 65 ในกฎหมายว�าด!วยการจัดทํายุทธศาสตร?ชาติ ต!องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมีส�วนร�วมและการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส�วน  ตามมาตรา 68 รัฐต!องอุปถัมภ?และคุ!มครองพระพุทธศาสนา ส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาและเผยแพร�หลักธรรม ต!องมีมาตรการป|องกันการบ�อนทําลาย และต!องส�งเสริมให!พุทธศาสนิกชนมีส�วนร�วมดําเนินการดังกล�าวด!วย  ตามมาตรา 74 รัฐต!องจัดให!มีระบบแรงงานสัมพันธ? หรือ ระบบความสัมพันธ?ระหว�างสหภาพลูกจ!างและนายจ!าง ท่ีทุกฝmายมีส�วนร�วม  ตามมาตรา 78 รัฐต!องให!ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาประเทศด!านต�างๆ การจัดทําบริการสาธารณะ การตรวจสอบการใช!อํานาจรัฐ การต�อต!านการทุจริต รวมท้ังการตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต�อประชาชน  ตามมาตรา 178 รัฐต!องออกกฎหมายท่ีจะให!ประชาชนมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็น และได!รับการเยียวยาจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาระหว�างประเทศ 



 20   ตามมาตรา 252 ผู!บริหารขององค?กรปกครองส�วนท!องถ่ินรูปแบบพิเศษ จะมาจาการเลือกต้ังหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท!องถ่ิน หรือวิธีอ่ืนก็ได!แต�ต!องให!ประชาชนมีส�วนร�วมด!วย  ตามมาตรา 253 ในการดําเนินงานขององค?กรปกครองส�วนท!องถ่ิน ให!เปnดเผยข!อมูลและรายงานผลให!ประชาชนทราบ และมีกลไกให!ประชาชนในท!องถ่ินมีส�วนร�วมด!วย  ตามมาตรา 257(3) การปฏิรูปประเทศต!องทําเพ่ือให!ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส�วนร�วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย?ทรงเป/นประมุข  ตามมาตรา 259 กฎหมายว�าด!วยข้ันตอนและแผนการปฏิรูปประเทศ ต!องระบุถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนและหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังกําหนดให!รัฐมีหน!าท่ีต!องเปnดรับฟCงความคิดเห็นของประชาชน อีกอย�างน!อย 4 ประเด็นสําคัญ ดังนี้   1) ตามมาตรา 58 การดําเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล!อม สุขภาพอนามัย ฯลฯ รัฐต!องจัดให!มีการรับฟCงความคิดเห็นของผู!มีส�วนได!เสีย ประชาชน และชุมชนท่ีเก่ียวข!องก�อน เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการ  2) ตามมาตรา 65 ในกฎหมายว�าด!วยการจัดทํายุทธศาสตร?ชาติ ต!องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมีส�วนร�วมและการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส�วน  3) ตามมาตรา 77 ก�อนการออกกฎหมายทุกฉบับ รัฐต!องจัดรับฟCงความคิดเห็นของผู!เก่ียวข!อง วิเคราะห?ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย รวมท้ังเปnดเผยผลการรับฟCงความคิดเห็นต�อประชาชน  4) ตามมาตรา 178 รัฐต!องออกกฎหมายท่ีจะให!ประชาชนมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็น และได!รับการเยียวยาจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาระหว�างประเทศ  3. แนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง (Election)   ชลธิชา ณ เชียงใหม� (2546:25-28) กล�าวว�า การเลือกต้ังเป/นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมืองการปกครองของประชาชนเป/นแนวทางในการได!มาซ่ึงผู!ปกครองประเทศนั่นเองในระบบประชาธิปไตยการเลือกต้ังถือว�าเป/นหัวใจสําคัญ เพราะเป/นการสรรหาตัวแทนเข!าไปทําหน!าท่ีแทนประชาชนซ่ึงเราเรียกว�าประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) เพราะเหตุผลว�าประชาชนทุกคนไม�สามารถท่ีจะเข!าไปทําหน!าท่ีในสภาได!ทุกคน เพราะประชาชนมีเป/นจํานวนมากแนวคิดเก่ียวกับการเลือกต้ังสรุปได!ดังนี้   



 21   3.1 ความสําคัญของการเลือกตั้ง    3.1.1 เป/นการเลือกผู!นําหรือผู!ปกครองประเทศ   3.1.2 การเลือกต้ังเป/นข!อห!ามทางการเมืองกล�าวคือหากผู!ปกครองท่ีเลือกข้ึนมาปกครองประเทศไปในทางท่ีไม�ถูกต!องก็ใช!การเลือกต้ังเป/นตัวตัดสินไม�ให!ผู!ปกครองคนนั้นเข!ามาอีกในการเลือกต้ังครั้งต�อไปทําให!ต!องมีการกําหนดระยะเวลาในการบริหารประเทศเช�น 4 ป�เลือกต้ัง 1 ครั้งเป/นต!น    3.1.3 การเลือกต้ังเป/นกลไกในการเชื่อมโยงระหว�างความต!องการของประชาชนกับรัฐบาลนั่นคือผู!ท่ีลงเลือกต้ังจะต!องนําเอาความต!องการของประชาชนมากําหนดเป/นนโยบาย    3.1.4 การเลือกต้ังเป/นตัวสร!างความชอบธรรมในทางการเมืองให!กับผู!ปกครองเพราะรัฐบาลท่ีผ�านการเลือกต้ังจะมาจากความยินยอมของคนส�วนใหญ�  3.2 ประเภทของการเลือกตั้ง    3.2.1 การเลือกต้ังท่ัวไป (General Election) เป/นการเลือกต้ังใหญ�ท่ัวประเทศ    3.2.2 การเลือกต้ังซ�อม (By-Election) กรณีท่ีสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตายลาออกหรือขาดคุณสมบัติจนเป/นเหตุให!ต!องออกจากตําแหน�ง    3.2.3 การเลือกต้ังซํ้า (Re-Election) จะทําในกรณีการเลือกต้ังครั้งแรกไม�บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเกิดปCญหาในการเลือกต้ัง  3.3 ประโยชน-ท่ีประชาชนได�รับจากการเลือกตั้ง    3.3.1 ประชาชนจะได!ผู!แทนซ่ึงเป/นตัวแทนของคนส�วนใหญ�    3.3.2 ได!รับการเลือกต้ังท่ีบริบูรณ?    3.3.3 การเลือกต้ังช�วยส�งเสริมให!คนดีมีความรู!เข!ามาสู�การเมืองซ่ึงจะข้ึนอยู�กับประชาชนว�าเลือกคนดีจริงๆเข!ามาหรือไม�    3.3.4 การเลือกต้ังช�วยส�งเสริมระบอบประชาธิปไตย    3.3.5 การไปเลือกต้ังเป/นการทําหน!าท่ีของพลเมืองดี    3.3.6 การเลือกต้ังช�วยลดความขัดแย!งเช�นถ!าเกิดปCญหาในการบริหารประเทศ หรือเกิดความขัดแย!งข้ึนในพรรคร�วมรัฐบาลก็จะใช!วิธีการยุบสภาเพ่ือเลือกต้ังใหม�    3.3.7 การเลือกต้ังช�วยสร!างบูรณาการทํางานการเมือง    3.3.8 การเลือกต้ังนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงผู!นําอย�างสันติ  3.4. ป0จจัยท่ีมีผลต.อการเลือกตั้ง    3.4.1 การศึกษาถือว�าเป/นตัวแปรสําคัญท่ีมีผลต�อการเลือกต้ังมากอย�างหนึ่งจากการศึกษาวิจัยในการเลือกต้ังในอเมริกาพบว�าคนท่ีมีการศึกษาสูงจะไปเลือกต้ังมากกว�าคนการศึกษาตํ่าหรือคนท่ีไม�ได!รับการศึกษาการศึกษาในอเมริกาข้ันตํ่าคือ Hi-School ส�วนในประเทศไทยเราปCจจุบัน



 22  ยังไม�ถึงระดับม.6 คือยังมีการจบการศึกษาภาคบังคับอยู�ยังไม�แยกแยะว�านโยบายของพรรคคืออะไรมีอุดมการณ?ว�าอย�างไรเม่ือมีคนนําผลประโยชน?มาให!ก็จะรับทันที    3.4.2 เศรษฐกิจเป/นเรื่องของรายได!ของประชาชนเป/นเรื่องของปากท!องปCจจุบันรายได!ต�อหัวของประชากรในประเทศไทยยังตํ่ามากดังนั้นเม่ือประชาชนท!องก่ิวไม�มีจะกินถ!ามีคนนําสิ่งของนําเงินมาให!ก็จะต!องรับเพ่ือความอยู�รอดไม�สนใจว�าบุคคลท่ีให!อยู�พรรคไหนมีอุดมการณ?อย�างไรจะพัฒนาไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจึงมีผลต�อการเลือกต้ังอย�างมากปากท!องของประชาชนจะต!องมาก�อนการเมืองด!วยเหตุนี้จึงมีการซ้ือเสียงในการเลือกต้ังมาโดยตลอด    3.4.3 สังคมของประเทศไทยจะเป/นสังคมแบบหลวมๆ ไม�ผิดระเบียบกฎเกณฑ?ไม�มีการฝ�กคนไทยเป/นคนเอาอย�างไรก็ได!ง�ายๆ ไม�เรื่องมากจากการศึกษาพบว�าสังคมไทย     1) เป/นระบบอุปถัมภ? คนไทยยังชอบการแต�งต้ังอยู�ชอบพรรคพวกกันเคยฝากอะไรกันไว!เคยทําให!ยังรักพ่ีรักพ!องรักเจ!านายรักลูกน!องดังนั้นถ!ามีการฝากว�าเลือกให!หน�อยนะคนนี้เพ่ือนกันก็ได!ถือว�าช�วยๆกันการซ้ือเสียงจึงเกิดข้ึนแน�นอน     2) เป/นระบบเครือญาติสังคมไทย เป/นระบบครอบครัวใหญ�ยังมีสายใยความผูกพันกันอยู�มีปูmย�าตายายลุง ป|าน!าอายังเกรงใจฝากมาคนนี้เป/นญาติฝmายแม�นะลงสมัครฝากหน�อยก็เลือกญาติต!องช�วยญาติไม�สนใจว�านโยบายพรรคหรือไม�อย�างไรโดยไม�สามารถแยกเรื่องเครือญาติหรือเรื่องส�วนตัวออกจากการเมืองได!     3) เป/นระบบอาวุโสคนไทยยังมีระบบอาวุโสมีระบบผู!บังคับบัญชาฝากมาก็เลือกๆตามผู!อาวุโสโดยไม�คิดถึงเรื่องการเมือง     4) ระบบสะสมมรดก คือสังคมไทยชอบการสะสมมรดกไว!ให!ลูกหลานทําอย�างไรก็ได!ขอให!ได!เงินมามากๆ เพ่ือสะสมไว!ให!ลูกหลานของตน วิธีท่ีจะได!มาง�ายก็คือการมีอํานาจทางการเมืองเพราะมีช�องทางในการหาเงินได!มาก    3.4.4 ค�านิยมค�านิยมของคนไทยจะมีความชอบอยู�มากเช�น     1) ค�านิยมชอบคนมีบารมีมีอิทธิพลร่ํารวยโดยมิได!สนใจว�าเขามีนโยบายพรรคว�าอย�างไรแต�ชอบคนนี้แหละจึงเลือกเพราะเขามีบารมีส�วนเลือกแล!วเขาจะไปทําอะไรบ!างไม�ได!คิด     2) ค�านิยมชอบคนใจนักเลงพูดจริงทําจริงคําไหนคํานั้นแต�ไม�ใช�ทําเพ่ือประชาชนของชาติแต�เป/นประโยชน?ส�วนตัวคนไทยชอบเพราะใจนักเลงดีคนตรงแต�ไม�ได!พิจารณาว�าเขาอยู�พรรคไหนมีนโยบายอย�างไรเลือกเขาเพราะชอบปCจจัยท่ีเก่ียวข!องดังนี้   - ชอบคนใจกว!างใจใหญ�ทําบุญมากๆบริจาคมาก   - ชอบของฟรีคนไทยจะชอบมากของฟรีอะไรก็ได!ขอให!ได!มาฟรีๆ 



 23    - ชอบคนท่ีดีเด�นมีชื่อเสียงถ!าดังมีชื่อเสียงลงสมัครรับเลือกต้ังคนไทยจะชอบเลือกโดยไม�สนใจว�าเขาลงเพราะมีอุดมการณ?ทางการเมือง    3.4.5 ชอบลืมง�ายคนไทยจะเป/นคนท่ีลืมอะไรง�าย ๆไม�ค�อยจาว�าในอดีตท่ีผ�านมาได!ทําอะไรผิดไปบ!างเวลาผ�านไปเพียงไม�ก่ีวันก็จะลืมคนท่ีเขาสมัครใหม�ก็จะเลือกอีกจนลืมไปว�าเขาเคยสร!างผลงานหรือไม�จําได!แต�ว�าเคยเลือก    3.4.6 เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษคนไทยจะเป/นคนท่ีเชื่อบาปบุญคุณโทษเม่ือได!รับเงินรับสิ่งของเขามาแล!วก็จะต!องเลือกเขาเพราะกลัวจะบาปโดยไม�สนว�าเขาได!รับเลือกต้ังแล!วเขาจะไปทําอะไรบ!าง    3.4.7 ชอบเชื่อเรื่องโชคลางผีสางเทวดาดูดวงแล!วคนนี้ได!รับเลือกต้ังก็ได!รับเรื่องการดูดวงเชื่อผีบอก    3.4.8 ชอบคนบริจาคมากถ!าบริจาคมากๆก็ชอบเขาบริจาคเงินสร!างวัดสร!างถนนให!จะต!องเลือกๆเพราะเขาทําให!ไม�สนใจว�าเขาเล�นการเมืองเพราะมีนโยบายว�าอะไร    3.4.9 ชอบให!อภัยถ!านักการเมืองทําผิดมาในอดีตเขาออกมาขอโทษก็ให!อภัยให!เล�นการเมืองต�อได!เลือกเขาอีกและถ!าทําผิดอีกก็ขอโทษและให!อภัยอีกเรื่อยๆ    3.4.10 ชอบการเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�นิสัยคนไทยแต�โบราณมาแขกมาบ!านให!ต!อนรับยิ่งเขามีของมาฝากด!วยยิ่งต!อนรับมาขอคะแนนถึงประตูบ!านนําของมาฝากด!วยจะต!องเลือกเขา    3.4.11 ไม�ค�อยมีจริยธรรมคนไทยไม�ยึดติดกับระเบียบแบบแผนการเมืองไม�มีจริยธรรมทางการเมือง    3.4.12 ถืออาวุโสต!องเชื่อผู!ใหญ�ดังนั้นเม่ือผู!ใหญ�บอกให!เลือกใครก็เลือกผู!บังคับบัญชาให!เลือกใครก็เลือกโดยไม�สนใจว�ามีอุดมการณ?เมืองหรือไม�    3.4.13 คนไทยมีความกตัญ�ูเช�นเคยฝากเขาให!เอาลูกเข!าโรงเรียนฝากลูกให!ทํางานหรือช�วยเหลือเขาโดยยืมเงินเขาจึงต!องเลือกเขา  4. แนวคิดเก่ียวกับ กกต. (คณะกรรมการการเลือกตั้ง)  4.1 องค-ประกอบของ กกต  กกต. ประกอบด!วย กรรมการ 7 คน พระมหากษัตริย?ทรงแต�งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากบุคคลดังนี้   1) จํานวน 5 คน ได!รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จากบุคคลผู!มีความรู!ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต�างๆ ท่ียังประโยชน?แก�การบริหารและจัดการการเลือกต้ังให!เป/นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 



 24    2) จํานวน 2 คน คัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกา จากผู!มีความรู! ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ?ด!านกฎหมาย และเคยดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าอธิบดีผู!พิพากษา หรือตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าอธิบดีอัยการมาแล!วเป/นเวลาไม�น!อยกว�า 5 ป�  4.2 คณะกรรมการสรรหา กกต. ประกอบด!วย   1) ประธานศาลฎีกา เป/นประธานกรรมการ   2) ประธานสภาผู!แทนราษฎร และผู!นําฝmายค!านในสภาผู!แทนราษฎร เป/นกรรมการ   3) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป/นกรรมการ   4) บุคคลซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญและองค?กรอิสระท่ีมิใช�คณะกรรมการการเลือกต้ัง แต�งต้ังจากผู!มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด องค?กรละ 1 คน   5) ให!เลขาธิการวุฒิสภาเป/นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และให!สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน!าท่ีเป/นหน�วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา  4.3 วาระการดํารงตําแหน.งของ กกต.  มีวาระ 7 ป� นับแต�วันท่ีพระมหากษัตริย?ทรงแต�งต้ัง และให!ดํารงตําแหน�งได!เพียงวาระเดียว  4.4 กรณีการพ�นจากตําแหน.ง และการสรรหา กกต. ใหม.   1) กรณีพ!นจากตําแหน�ง เม่ือ    (1) ตาย    (2) ลาออก    (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต!องห!ามตามท่ีกฎหมายกําหนด  เม่ือประธาน กกต. พ!นจากตําแหน�ง ให!พ!นจากตําแหน�ง กกต. ด!วย ในระหว�างท่ีกกต. พ!นจากตําแหน�ง และยังไม�แต�งต้ัง กกต. แทนตําแหน�งท่ีว�างให! กกต. เท�าท่ีเหลืออยู�ปฏิบัติหน!าท่ีต�อไป แต�ถ!าเหลืออยู�ไม�ถึง 4 คน ให!กระทําได!แต�เฉพาะการท่ีจําเป/นอันไม�อาจหลีกเลี่ยงได!   2) การสรรหา กกต. ใหม�   กรณีพ!นจากตําแหน�งตามวาระ ให!ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกกกต. ใหม� ภายใน 120 วัน ก�อนวันครบวาระ   กรณีพ!นจากตําแหน�งด!วยเหตุอ่ืน ให!ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือก กกต. ใหม� ภายใน 90 วัน นับแต�วันท่ีตําแหน�งว�าง  4.5 การปฏิบัติหน�าท่ีของ กกต.   1) ปฏิบัติหน!าท่ีเต็มเวลา การปฏิบัติหน!าท่ีและการใช!อํานาจต!องเป/นไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม กล!าหาญและปราศจากอคติท้ังปวงในการใช!ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให!ถูกต!องตามมาตรฐานทางจริยธรรม 



 25    2) จะเข!ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใดๆ มิได!เว!นแต�เป/นหลักสูตรหรือโครงการท่ีกกต. เป/นผู!จัดข้ึนโดยเฉพาะสําหรับ กกต.  4.6 อํานาจ กกต. เพ่ิมเติมจาก รธน.   1) หน!าท่ีและอํานาจท่ีกําหนดไว!ใน พ.ร.ป. กกต. และกฎหมายอ่ืน   2) ออกข!อกําหนด ระเบียบ หรือประกาศตาม พ.ร.ป. กกต. และกฎหมายอ่ืน   3) วินิจฉัยชี้ขาดปCญหาหรือข!อโต!แย!งเก่ียวกับข!อกําหนด ระเบียบ หรือประกาศของ กกต.   4) วางระเบียบการปฏิบัติหน!าท่ีของสํานักงาน ข!าราชการ พนักงาน หรือลูกจ!างของหน�วยงานของรัฐ หรือเจ!าหน!าท่ีอ่ืนของรัฐ เก่ียวกับการเลือกต้ัง การสืบสวนและไต�สวน   5) ส�งเสริม สนับสนุน ให!หน�วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค?กรเอกชน ในการสร!างความรู!ความเข!าใจท่ีถูกต!องให!แก�ประชาชนเก่ียวกับ    (1) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย?ทรงเป/นประมุข    (2) การมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชน    (3) ให!ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบการเลือกต้ัง    (4) ความรู!ท่ีถูกต!องเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ   6) วางระเบียบเก่ียวกับการชําระค�าเสียหายและค�าใช!จ�ายสําหรับการจัดการเลือกต้ัง   7) กํากับและติดตามการใช!จ�ายเงินอุดหนุนท่ีพรรคการเมืองได!รับการจัดสรร   8) รายงานผลการปฏิบัติประจําป�และข!อสังเกตต�อรัฐสภา และเผยแพร�ให!ประชาชนทราบท่ัวกัน   9) จัดให!มีการศึกษา วิเคราะห? หรือวิจัย เพ่ือกําหนดวิธีการหรือมาตรการให!การเลือกต้ังเป/นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือเป/นไปโดยชอบด!วยกฎหมาย   10) ออกระเบียบ กําหนดหลักเกณฑ? วิธีการและเง่ือนไขในการเปnดเผยข!อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติหน!าท่ีของคณะกรรมการและสํานักงาน  นอกจากนี้ กกต. มีหน!าท่ีและอํานาจท่ีจะต!องดําเนินการสอดส�อง สืบสวน หรือไต�สวนเพ่ือป|องกันและขจัดการกระทําหรือการงดเว!นการกระทําใดอันจะก�อให!เกิดความไม�สุจริตหรือไม�เท่ียงธรรมในการเลือกต้ังได!ไม�ว�าจะเป/นเวลาในระหว�างประกาศใช!พระราชกฤษฎีกาให!มีการเลือกต้ังหรือไม�ก็ตาม  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรภายใต�รัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรไทยเป/นการท่ัวไป พ.ศ. 2562 เป/นการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรไทยเป/นการท่ัวไปครั้งท่ี 28 กําหนดให!มีข้ึนในวันท่ี 24 มีนาคม 2562 เพ่ือ



 26  เลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรจํานวน 500 คน นับเป/นการเลือกต้ังท่ัวไปครั้งแรกหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 และภายใต!รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 5.1 ความสําคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรมีความสําคัญต�อคนไทยทุกคนท่ีต!องไปทําหน!าท่ีเพ่ือมอบอํานาจอธิปไตยของเราโดยการเลือกผู!แทนไปทําหน!าท่ีในการปกป|องผลประโยชน?และดูแลทุกข?สุขของประชาชน รวมท้ังบริหารงบประมาณของประเทศชาติถึงป�ละหนึ่งล!านล!านบาท ดังนั้นการเลือกผู!แทนท่ีเป/น "คนดี” มีความซ่ือสัตย? เห็นแก�ประโยชน?ส�วนรวมของประชาชนให!เข!าไปทํางานทางการเมืองเราจะทําให!สามารถใช!งบประมาณทุกบาททุกสตางค?ท่ีมาจากเงินภาษีของประชาชนไปพัฒนาประเทศชาติได!อย�างเต็มท่ี 5.2 ท่ีมาของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร สมาชิกสภาผู!แทนราษฎรมีจํานวน 500 คน มาจากการเลือกต้ัง 2 แบบ ได!แก� ส.ส. แบบแบ�งเขต มีจํานวน 350 คน คือ ส.ส. ท่ีมาจากเขตเลือกต้ังโดยการแบ�งเขตเลือกต้ังท่ัวประเทศออกเป/น 350 เขต ในแต�ละเขตเลือกต้ังมี ส.ส. ได! 1 คน ผู!ท่ีได!รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว�าคะแนนเสียงไม�เลือกผู!ใดเป/นผู!ได!รับเลือกเป/นสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ มีจํานวน 150 คน โดยพรรคการเมืองจะต!องจัดทําบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี ซ่ึงรายชื่อไม�ซํ้ากับรายชื่อผู!สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ�งเขต ส�งให!กรรมการการเลือกต้ังก�อนปnดการรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบแบ�งเขตเลือกต้ัง  การลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใช!บัตรเลือกต้ังใบเดียวกันกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู!แทนราษฎรแบบแบ�งเขตเลือกต้ัง โดยการคํานวณจํานวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อท่ีแต�ละพรรคพึงจะได!รับ มาจากการจัดสรรคะแนนท่ีประชาชนเลือกผู!สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. จากพรรคต�างๆ ท้ังประเทศ มาคํานวณจํานวน ส.ส. ของพรรคการเมืองท่ีจะได!รับในการเลือกต้ัง โดยพรรคการเมืองจะมีจํานวน ส.ส.ท้ังสองประเภทได!ไม�เกินจํานวนโควตาท่ีพรรคการเมืองได!รับ 5.3 คุณสมบัติสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2) มีอายุไม�น!อยกว�า 25 ป� นับถึงวันเลือกต้ัง 3) เป/นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวติดต�อกัน ไม�น!อยกว�า 90 วัน นับถึงวันเลือกต้ัง ส.ส. แบบแบ�งเขตเลือกต้ัง จะต!องมีลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้ด!วย 4) มีชื่ออยู�ในทะเบียนบ!านในจังหวัดท่ีสมัครติดต�อกันไม�น!อยกว�า 5 ป� นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 5) เกิดในจังหวัดท่ีสมัคร 6) เคยเรียนในจังหวัดท่ีสมัครไม�น!อยกว�า 5 ป�การศึกษา 



 27  7) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน!าท่ีในหน�วยงานรัฐ / เคยมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ!านในจังหวัดท่ีสมัคร ติดต�อกันไม�น!อยกว�า 5 ป� และต!องไม�มีลักษณะต!องห!าม ดังต�อไปนี้ 1) ติดยาเสพติดให!โทษ 2) เป/นบุคคลล!มละลายหรือเคยเป/นบุคคลล!มละลายทุจริต 3) เป/นเจ!าของหรือผู!ถือหุ!นในกิจการหนังสือพิมพ?หรือสื่อมวลชนใด ๆ 4) เป/นบุคคลผู!มีลักษณะต!องห!ามมิให!ใช!สิทธิเลือกต้ัง (ตามมาตรา 96 (1) (2) หรือ (4) แห�งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560) 5) อยู�ระหว�างถูกระงับการใช!สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป/นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 6) ต!องคําพิพากษาให!จําคุกและถูกคุมขังอยู�โดยหมายของศาล 7) เคยได!รับโทษจําคุกโดยได!พ!นโทษมายังไม�ถึงสิบป�นับถึงวันเลือกต้ัง เว!นแต�ในความผิดอันได!กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 8) เคยถูกสั่งให!พ!นจากราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต�อหน!าท่ีหรือถือว�ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 9) เคยต!องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงท่ีสุด ให!ทรัพย?สินตกเป/นของแผ�นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือเคยต!องคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดให!ลงโทษจําคุก เพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว�าด!วยการป|องกันและปราบปรามการทุจริต 10) เคยต!องคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดว�า กระทําความผิดต�อตําแหน�งหน!าท่ีราชการหรือต�อตําแหน�งหน!าท่ีในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว�าด!วยความผิดของพนักงานในองค?การหรือหน�วยงานของรัฐ หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย?ท่ีกระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว�าด!วยการกู!ยืมเงินท่ีเป/นการฉ!อโกงประชาชน กฎหมายว�าด!วยยาเสพติดในความผิดฐานเป/นผู!ผลิต นําเข!า ส�งออก หรือผู!ค!า กฎหมายว�าด!วยการพนันในความผิดฐานเป/นเจ!ามือหรือเจ!าสํานัก กฎหมายว�าด!วยการป|องกันและปราบปรามการค!ามนุษย? หรือกฎหมายว�าด!วยการป|องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 11) เคยต!องคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดว�ากระทําการอันเป/นการทุจริตในการเลือกต้ัง 12) เป/นข!าราชการซ่ึงมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํานอกจากข!าราชการการเมือง 13) เป/นสมาชิกสภาท!องถ่ินหรือผู!บริหารท!องถ่ิน 14) เป/นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป/นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม�เกินสองป� 15) เป/นพนักงานหรือลูกจ!างของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ เป/นเจ!าหน!าท่ีอ่ืนของรัฐ 16) เป/นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู!ดํารงตําแหน�งในองค?กรอิสระ 



 28  17) อยู�ในระหว�างต!องห!ามมิให!ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 18) เคยพ!นจากตําแหน�งเพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือมาตรา 235 วรรคสาม แห�งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  5.4 หน�าท่ีของสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 1) ออกกฎหมายเพ่ือประโยชน?ของประเทศชาติและประชาชน 2) เป/นผู!เลือก ส.ส. ท่ีจะไปดํารงตําแหน�งเป/นนายกรัฐมนตรี 3) ควบคุมการบริหารราชการแผ�นดิน 4) จัดสรรงบประมาณแผ�นดินเพ่ือพัฒนาประเทศ 5) นําปCญหาความเดือดร!อนและความต!องการของประชาชนเสนอรัฐบาล  5.5 คุณสมบัติผู�มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 1) มีสัญชาติไทย แต�บุคคลผู!มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต!องได!สัญชาติไทยมาแล!วไม�น!อยกว�า 5 ป� 2) อายุไม�ต่ํากว�า 18 ป� ในวันเลือกต้ัง 3) มีชื่ออยู�ในทะเบียนบ!านในเขตเลือกต้ังมาแล!วเป/นเวลาไม�น!อยกว�า 90 วัน นับถึงวันเลือกต้ัง 4) ลักษณะต!องห!ามของผู!มีสิทธิเลือกต้ัง 5) เป/นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 6) อยู�ในระหว�างถูกเพิงถอนสิทธิการเลือกต้ัง 7) ต!องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบด!วยกฎหมาย 8) วิกลจริต จิตฟC�นเฟ�อน หรือไม�สมประกอบ 5.6 การลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล.วงหน�า การลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตจังหวัด ผู!ท่ีทํางานหรืออาศัยอยู�คนละจังหวัดกับทะเบียนบ!านหรือผู!มีชื่ออยู�ในทะเบียนบ!านปCจจุบันไม�ถึง 90 วัน สามารถไปลงคะแนนเลือกต้ัง ส.ส. ก�อนวันเลือกต้ัง ณ ท่ีเลือกต้ังกลางของจังหวัดท่ีท�านทํางานหรืออาศัยอยู�ได! แต�ต!องยืนคําขอลงทะเบียนเพ่ือขอใช!สิทธิเลือกต้ังก�อนวันเลือกต้ัง ต�อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท!องถ่ิน ก�อนวันเลือกต้ังไม�น!อยกว�า 30 วัน จึงจะมีสิทธิ กรณีเขตเลือกต้ังใดมีพระราชกฤษฎีกาให!มีการเลือกต้ัง ส.ส. แทนตําแหน�งท่ีว�าง หรือมีการเลือกต้ังใหม� บุคคลผู!ลงทะเบียนขอใช!สิทธิดังกล�าวก็สามารถเดินทางกลับไปใช!สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ณ หน�วยเลือกต้ังท่ีตนมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ!านได! การลงคะแนนเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง ผู!ท่ีอยู�อาศัยในบ!านตามทะเบียนบ!าน แต�ในวันเลือกต้ังต!องเดินทางออกนอกเขตไม�สามารถไปใช!สิทธิได! ก็สามารถไปแสดงตนเพ่ือขอลงคะแนนเลือกต้ัง ส.ส. 



 29  ก�อนวันเลือกต้ังได! ณ ท่ีเลือกต้ังกลางในเขตเลือกต้ังท่ีตนมีสิทธิเลือกต้ัง โดยต!องยื่นคําขอลงทะเบียนขอใช!สิทธิดังกล�าวต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท!องถ่ิน ภายในระยะเวลาท่ี กกต. กําหนด 5.7 การเตรียมตัวก.อนไปเลือกตั้ง การตรวจสอบรายชื่อ 20 วัน ก�อนวันเลือกต้ัง ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังได!ท่ี ศาลากลางจังหวัด ท่ีว�าการอําเภอ ท่ีทําการเขต ท่ีทําการ อบต. สํานักงานเทศบาล ท่ีทําการผู!ใหญ�บ!าน หรือเขตชุมชน 15 วัน ก�อนวันเลือกต้ัง ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ังจากหนังสือแจ!งเจ!าบ!าน (ส.ส.12) 5.8 การเพ่ิมช่ือ – ถอนช่ือ ก�อนวันเลือกต้ังไม�น!อยกว�า 10 วัน หากเห็นว�าไม�มีชื่อตนเองหรือมีชื่อผู!ไม�มีสิทธิเลือกต้ังปรากฏอยู�ในบัญชีรายชื่อ ผู!มีสิทธิเลือกต้ังให!แจ!งนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท!องถ่ิน โดยนําหลักฐานสําเนาทะเบียนบ!าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืนใดท่ีทางราชการออกให!มาแสดงด!วย 5.9 การแจ�งเหตุท่ีไปใช�สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ไม.ได� ก�อนหรือหลังวันเลือกต้ัง 7 วัน ขอรับแบบ ส.ส. 28 หรือทําหนังสือชี้แจงเหตุท่ีทําให!ไปใช!สิทธิเลือกต้ังไม�ได! และให!ระบุเลขประจําตัวประชาชนและท่ีอยู�ตามทะเบียนบ!าน 1) ยื่นหนังสือต�อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท!องถ่ินด!วยตนเอง 2) มอบหมายผู!อ่ืนหรือส�งทางไปรษณีย?ลงทะเบียน 3) ผู!ท่ีมีเหตุทําให!ไปใช!สิทธิเลือกต้ัง ส.ส. ไม�ได! 4) ผู!มีธุรกิจจําเป/นเร�งด�วนต!องเดินทางไปพ้ืนท่ีห�างไกล 5) ผู!ปmวยและไม�สามารถเดินทางไปใช!สิทธิเลือกต้ังได! 6) ผู!พิการหรือผู!สูงอายุและไม�สามารถเดินทางไปใช!สิทธิเลือกต้ังได! 7) ผู!เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 8) ผู!มีถ่ินท่ีอยู�ห�างไกลจากท่ีเลือกต้ังเกินกว�า 100 กิโลเมตร 9) ผู!ประสบเหตุสุดวิสัย เช�น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 5.10 หลักฐานท่ีใช�ในการเลือกตั้ง 1) บัตรประชาชน (บัตรท่ีหมดอายุก็ใช!ได!) 2) บัตรหรือหลักฐานท่ีราชการหรือหน�วยงานของรัฐออกให!มีรูปถ�ายและหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน เช�นบัตรประจําตัวเจ!าหน!าท่ีของรัฐใบขับข่ีหนังสือเดินทาง (พาสปอร?ต) 5.11 ข้ันตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อและลําดับท่ีจากบัญชีรายชื่อผู!สิทธิเลือกต้ังท่ีประกาศไว!หน!าหน�วยเลือกต้ัง 



 30  1) ยื่นบัตรประชาชน ยื่นบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู!มีสิทธิเลือกต้ัง 2) รับบัตรเลือกต้ังพร!อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ?ลายนิ้วหัวแม�มือขวาบนต!นข้ัวบัตรเลือกต้ัง 3) ทําเครื่องหมายกากบาท เข!าคูหาลงคะแนน ทําเครื่องหมายกากบาท X ลงในช�องทําเครื่องหมายเลือกผู!สมัครเพียงหมายเลขเดียว 4) หากไม�ต!องการเลือกผู!สมัครรายใดเลย ให!ทําเครื่องหมายกากบาท X ในช�องไม�ลงคะแนน 5) หย�อนบัตรด!วยตนเอง เม่ือลงคะแนนเสร็จแล!วพับบัตรเลือกต้ังให!เรียบร!อยและหย�อนบัตรลงในหีบ บัตรเลือกต้ังด!วยตนเอง 5.12 การนับคะแนนและการประกาศผล เม่ือเสร็จสิ้นการลงคะแนนในเวลา 17.00 น. ของวันเลือกต้ังแล!ว จะนับคะแนน ณ ท่ีเลือกต้ังโดยเปnดเผยจนเสร็จสิ้นในรวดเดียว เพ่ือป|องกันการทุจริตเลือกต้ังท่ีอาจเกิดจากการขนย!ายหีบบัตรให!การนับคะแนนเสร็จสิ้น และสามารถประกาศผลการเลือกต้ังได!รวดเร็วหลังจากนั้น กกต.เขต จะรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน�วยเลือกต้ังภายในเขต และประกาศผลรวมคะแนนของเขตและปnดประกาศไว!ในสถานท่ีท่ีกําหนด พร!อมรายงานต�อ กกต.ประจําจังหวัด และรายงานต�อ กกต. เพ่ือประกาศและรับรองผลการเลือกต้ัง 5.13 การคัดค�านการเลือกตั้ง ผู!มีสิทธิเลือกต้ัง ผู!สมัคร หรือพรรคการเมือง ซ่ึงมีสมาชิกสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ังหนึ่งยื่นคัดค!านต�อ กกต. โดยก�อนวันการประกาศผลการเลือกต้ัง หรือภายใน 30 วัน นับแต�วันประกาศผลการเลือกต้ัง กรณีเห็นว�าการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นเป/นไปโดยไม�ถูกต!อง หรือไม�ชอบด!วยกฎหมายภายใน 180 วัน นับแต�วันประกาศผลการเลือกต้ัง กรณีเห็นว�าผู!สมัครหรือพรรคการเมืองใด ใช!จ�ายเงินในการหาเสียงเกินจํานวนท่ี กกต. กําหนดหรือผู!สมัครไม�ยื่นบัญชีรายรับ-รายจ�าย ภายใน 90 วันหลังวันเลือกต้ัง 5.14 การเสียสิทธิ 5 ประการ หากไม�ไปใช!สิทธิเลือกต้ัง และไม�ได!แจ!งเหตุอันอาจไม�ไปใช!สิทธิเลือกต้ัง หรือแจ!งเหตุฯ แล!วแต�เหตุนั้นไม�สมควร กฎหมายกําหนดให!เสียสิทธิบางประการดังต�อไปนี้ 1) สิทธิในการยื่นคําร!องคัดค!านการเลือกต้ัง ส.ส. 2) สิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังเป/น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท!องถ่ิน หรือผู!บริหารท!องถ่ิน หรือสมัครรับเลือกเป/น ส.ว. 3) สิทธิในการสมัครรับเลือกเป/นกํานันและผู!ใหญ�บ!าน 4) ต!องห!ามดํารงตําแหน�งข!าราชการการเมืองและข!าราชการรัฐสภาฝmายการเมือง 



 31  5) ต!องห!ามดํารงตําแหน�งรองผู!บริหารท!องถ่ิน เลขานุการผู!บริหารท!องถ่ิน ผู!ช�วยเลขานุการผู!บริหารท!องถ่ิน ประธานท่ีปรึกษาผู!บริหารท!องถ่ิน ท่ีปรึกษาผู!บริหารท!องถ่ิน หรือคณะท่ีปรึกษาผู!บริหารท!องถ่ินตามกฎหมายว�าด!วยการจัดต้ังองค?กรปกครองส�วนท!องถ่ิน การจํากัดสิทธิท้ัง 5 ข!อ กําหนดเวลาครั้งละ 2 ป�นับแต�วันเลือกต้ังครั้งท่ีผู!มีสิทธิเลือกต้ังไม�ไปใช!สิทธิเลือกต้ัง และหากในการเลือกต้ังครั้งต�อไปไม�ไปใช!สิทธิเลือกต้ังอีก ให!เริ่มนับเวลาการจํากัดสิทธิ 2 ป�ใหม�จากวันท่ีไม�ได!ไปใช!สิทธิครั้งล�าสุด 5.15 ข�อห�ามกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง 1) ห!ามซ้ือเสียง หรือจัดเตรียมซ้ือเสียง 2) ห!ามรับเงินและประโยชน?อ่ืนใด เพ่ือลงคะแนนเลือกต้ัง 3) ห!ามส�งเสียงและห!ามขายหรือจัดเลี้ยงสุรา ต้ังแต� 18.00 น. ของวันก�อนวันเลือกต้ังจนสิ้นสุดวันเลือกต้ัง 4) ห!ามนายจ!างขัดขวางการไปใช!สิทธิของลูกจ!าง 5) ห!ามขัดขวางหรือหน�วงเหนี่ยวมิให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังไป ณ ท่ีเลือกต้ัง 6) ห!ามจัดยานพาหนะ(ยกเว!นหน�วยงานรัฐ) ให!ผู!มีสิทธิเลือกต้ังไปเลือกต้ัง โดยไปต!องเสียค�าโดยสาร 7) ห!ามทําให!บัตรเลือกต้ังชํารุดอย�างจงใจ 8) ห!ามถ�ายภาพบัตรเลือกต้ังท่ีตนเองได!ลงคะแนนแล!วด!วยเครื่องมือหรืออุปกรณ?ใดๆ 9) ห!ามเล�นการพนันขันต�อใดๆ เก่ียวกับผลการเลือกต้ัง 10) ห!ามเปnดเผยหรือเผยแพร�ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการเลือกต้ัง (โพลล?) ในระหว�างเวลา 7 วัน ก�อนวันเลือกต้ังจนถึงเวลาปnดการลงคะแนนเลือกต้ัง  6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง นัฎฐิกาล ศรีจันทร?โท (2552) ได!ศึกษาการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค?การบริหารส�วนตําบลนาภู อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว�าการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค?การบริหารส�วนตําบลนาภู อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคามอยู�ในระดับมากผลการเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค?การบริหารส�วนตําบลนาภู อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม พบว�าประชาชนท่ีมีเพศท่ีแตกต�างกันมีส�วนร�วมทางการเมืองไม�แตกต�างกัน ส�วนประชาชนท่ีมีอายุการศึกษาอาชีพแตกต�างกันมีส�วนร�วมทางการเมืองแตกต�างกัน   



 32  ธนพล กุลเพชรโชติ (2552) ได!ศึกษาการมีส�วนร�วมทางการเมืองท!องถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ!านกรวดจังหวัดบุรีรัมย?ผลการศึกษาพบว�าการมีส�วนร�วมทางการเมืองท!องถ่ินของประชาชนในเทศบาลตําบลบ!านกรวดจังหวัดบุรีรัมย?โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากเม่ือจําแนกการมีส�วนร�วมรายด!านด!านการเมืองการเลือกต้ังของเทศบาลด!านการวางแผนพัฒนาเทศบาลและด!านการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลอยู�ในระดับมากทุกด!าน ดนูนารถ จีนอนันต? (2552 ) ได!ศึกษาการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ? ผลการศึกษาพบว�า 1) การมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ? โดยภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง 2) ปCจจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนรวมทุกด!านโดยภาพรวมพบว�าอยู�ในระดับปานกลาง 3) ผลการวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหว�างปCจจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ? พบว�ามีความสัมพันธ?กันทุกด!าน 4) ผลการเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ? จําแนกตามเพศไม�มีความแตกต�างกัน 5)ผลการเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ? จําแนกตามรายได!/เดือนโดยภาพรวมไม�มีความแตกต�างกัน 6) ผลการเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ? จําแนกตามอาชีพโดยภาพรวมมีความแตกต�างกัน 7) ผลการเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ?จําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมมีความแตกต�างกัน 8) ผลการเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ?จําแนกตามท่ีอยู�อาศัยโดยภาพรวมไม�มีความแตกต�างกัน 9) ผลการเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ? จําแนกตามสถานภาพครอบครัวโดยภาพรวมไม�มีความแตกต�างกัน 10) ผลการเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ? จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู�อาศัยในพ้ืนท่ีโดยภาพรวมไม�มีความแตกต�างกัน กิติพัฒน? ประเสริฐ (2552) ได!ศึกษาการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชน ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหางดงอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม� โดยใช!กลุ�มตัวอย�างคือประชาชนผู!มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกต้ังในเทศบาลตําบลหางดงอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม� จํานวน 200 คนพบว�าประชาชนให!ความสําคัญในการออกมาใช!สิทธิ์เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหางดง ร!อยละ 95.5 โดยให!เหตุผลว�าเป/นหน!าท่ีของพลเมืองดีโดยผลการศึกษายังพบอีกว�า ประชาชนผู!มีสิทธ?เลือกต้ังส�วนใหญ�ทราบถึงบทบาทหน!าท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลว�ามีหน!าท่ีในการช�วยเหลือและแก!ไขปCญหาความเดือดร!อนให!แก�ประชาชน และเห็นว�าการเลือกต้ังจะเป/นการเลือกบุคคลเข!ามาตอบสนองความต!องการของประชาชนได!โดยตรงนอกจากนี้ประชาชนยังมีส�วนร�วมทางการเมืองโดยการเป/นผู!ริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมืองโดยระบุเหตุผลท่ีทําให!เข!ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมทางการเมืองว�าเพราะ



 33  เป/นหน!าท่ีตามกฎหมายกําหนดนอกจากนี้พบว�าในช�วงรณรงค?หาเสียงมีกลุ�มการเมืองเข!ามาติดต�อโดยการสัญญาว�าจะช�วยเหลือในเรื่องท่ีประชาชนเดือดร!อนและช�วยเหลือในงานสาธารณกุศลและช�วยเหลือด!านการเงินเป/นต!น นภดล ปCญญา (2553) ได!ศึกษาการมีส�วนร�วมทางการเมืองท!องถ่ิน ของปกาเกอะญอ        ในองค?การบริหารส�วนตําบลบ!านกาศ อําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผลการศึกษาพบว�าศึกษาด!านความรู!ความเข!าใจของชนเผ�าท่ีมีต�อการเมืองท!องถ่ิน ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองศึกษาปCญหาอุปสรรคในการมีส�วนร�วมทางการเมืองในระดับท!องถ่ินพบว�า ประชากรมีความรู!ความเข!าใจในการมีส�วนร�วมทางการเมืองโดยรวมอยู�ในระดับกลางผู!นําชุมชนผู!นําท!องถ่ิน คิดเห็นว�าชาวเขาเผ�าปกาเกอะญอมีความเชื่อในตัวผู!นําสูง และในการมีส�วนร�วมจะมีลักษณะคล!อยตามผู!นําชุมชนหรือผู!นําท!องถ่ิน  ฉัตรชัย ถนัดกิจ (2553) ได!ศึกษาความสัมพันธ?ระหว�างปCจจัยส�วนบุคคลการเมืองสังคมและเศรษฐกิจกับการมีส�วนร�วมทางการเมืองของชาวไทยภูเขาในเขตตําบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบว�า การมีส�วนร�วมทางการเมืองของชาวไทยภูเขาในเขตตําบลคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมอยู�ในระดับน!อยด!านการใช!สิทธิ์เลือกต้ัง ด!านการแสดงความคิดเห็นด!านการตรวจสอบอยู�ในระดับน!อย ปCจจัยส�วนบุคคลปCจจัยด!านการเมืองพบว�ามีความสัมพันธ?กับการมีส�วนร�วมทางการเมืองของชาวไทยภูเขาปCจจัยทางสังคม คือระดับการศึกษาการมีตําแหน�งในชุมชนการเป/นสมาชิกของกลุ�มหรือชมรมในชุมชนการชักชวนหรือแนะนําของผู!นําชุมชนหรือผู!นําเผ�า และปCจจัยด!านเศรษฐกิจคือรายได!ต�อเดือน มีความสัมพันธ?กับการมีส�วนร�วมทางการเมืองของชาวไทยภูเขา ประเสริฐ สะภา (2554) ได!ศึกษาการมีส�วนร�วมทางการเมืองท!องถ่ินของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค?การบริหารส�วนตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ? ผลการศึกษาพบว�าการมีส�วนร�วมทางการเมืองท!องถ่ินของประชาชนในพ้ืนท่ีองค?การบริหารส�วนตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ? ท้ัง 5 ด!าน ได!แก� การไปใช!สิทธิ์เลือกต้ังด!านความสนใจในกิจกรรมทางการเมืองด!านการแสดงความคิดเห็นต�อสาธารณะด!านการรวมกลุ�มผลประโยชน? และการแสดงออกซ่ึงความต!องการต�างๆโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ฐฎา ไชยอภิรดา (2555) ได!ศึกษาเรื่องการมีส�วนร�วมทางการเมืองของสตรีในเทศบาลท�าสายลวด อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว�าสตรีในเขตเทศบาลท�าสายลวดส�วนใหญ�มีความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับการเมืองไทยในระดับสูงและให!ความสําคัญในระดับเห็นด!วยอย�างยิ่งต�อสถานการณ?ทางการเมืองในเรื่องผู!แทนของประชาชนได!รับข!อมูลข�าวสารท่ีถูกต!องและเต็มท่ีอีกท้ังประชนทุกคนควรมีส�วนในการกําหนดนโยบาลของรัฐบาล และการเมืองไทยมักมีปCญหาคอรัปชั่นของนักการเมือง 



 34   ชฎาพร โชติราดาภาณ? (2556) ได!ศึกษาบทบาทสตรีชาวม!งในการมีส�วนร�วมทางการเมืองท!องถ่ินในเขตเทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองคลาน จังหวัดกําแพงเพชรผลการศึกษาพบว�าบทบาทสตรีชาวม!ง ในการมีส�วนร�วมทางการเมืองท!องถ่ินโดยภาพรวมพบว�า อยู�ในระดับน!อยพิจารณาเป/นรายด!านพบว�า ด!านการไปใช!สิทธิ์เลือกต้ังด!านการแสดงความสนใจต�อกิจกรรมทางการเมืองด!านการแสดงความคิดเห็นด!านการเข!าร�วมประชุม หรือการร�วมชุมนุมทางการเมืองด!านการตรวจสอบ และด!านการเข!าร�วมรณรงค?หาเสียงเลือกต้ังอยู�ในระดับน!อย 



บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย  การศึกษาวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎรของ1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 2. เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย 3. การสร างเครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมข อมูล 4. การเก็บรวบรวมข อมูล  1. ตําบลปTาโปง 66 2. ตําบลกองกVอย  66 3. ตําบลแม�คะตวน 66 4. ตําบลแม�สวด  66 5. ตําบลสบเมย 66 6. ตําบลแม�สามแลบ 64 รวม 394  ประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู วิจัยใช วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ได นําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้  5. การวิเคราะหFข อมูล 3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  ประชากรและกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนผู มีสิทธิเลือกต้ัง ท่ีอยู�ในเขตอําเภอสบเมย ข อมูลตามทะเบียนราษฎรจากสํานักทะเบียนอําเภอสบเมยจํานวน 6 ตําบล ประชากรรวมท้ังสิ้น 24,535 คน สุ�มตัวอย�างแบบหลายข้ันตอน (Multi Stage Random Sampling) กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างใช สูตรของ Taro Yamane ได จํานวนประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 394 คน กลุ�มตัวอย�างท่ีใช ในการศึกษามีรายละเอียดดังนี้  ในการเก็บรวบรวมข อมูลผู ศึกษาจะเปWนผู เก็บรวบรวมข อมูลด วยตนเอง โดยนําแบบสอบถาม ท่ีสร างข้ึนไปแจกจ�ายแก�กลุ�มเปYาหมาย และอธิบายให  ทราบถึงวัตถุประสงคFและประโยชนFท่ีได รับ จากการวิจัยรวมท้ังชี้แจงให้ทราบถึงวิธีตอบแบบสอบถาม  เม่ือกลุ�มเปYาหมายตอบแบบสอบถาม  แล วเสร็จ ทําการตรวจสอบความสมบูรณFถูกต องก�อนนํากลับเพ่ือนําไปใช ในการวิเคราะหFข อมูลต�อไป ตารางท่ี 1 ข อมูลจํานวนกลุ�มตัวอย�าง ตําบล จํานวน(คน) 



36  3.2 เครื่องมือท่ีใช*ในการเก็บรวบรวมข*อมูล  เครื่องมือท่ีใช ในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถามสําหรับใช ในการเก็บรวบรวมข อมูลจากประชาชนผู มีสิทธิเลือกต้ังท้ังหมดโดยแบ�งคําถามออกเปWน3ตอนดังนี้  ตอนท่ี 1 ป[จจัยส�วนบุคคลเปWนคําถามเก่ียวกับข อมูลท่ัวไปของผู ตอบแบบสอบถามได แก�เพศสถานภาพอายุระดับการศึกษาอาชีพรายได เฉลี่ยต�อเดือนเปWนข อคําถามปลายป]ดและปลายเป]ดรวม6 ข อ  ตอนท่ี 2 เปWนแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ผู แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม�ฮ�องสอนจํานวน 5 ด านดังนี้การตรวจบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิ์เลือกต้ังการร�วมรณรงคFเลือกต้ังการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังการติดตามการนับคะแนน และการติดตามผลการเลือกต้ัง  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น และข อเสนอแนะ โดยกําหนดให แบบสอบถามมีลักษณะเปWนแบบปลายปลายเป]ด  5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก ไขแล วไปทดลองความเท่ียงตรง(Reliability) ในภาคสนามกับกลุ�มท่ีมีลักษณะใกล เคียงกับกลุ�มประชากรของการศึกษาได แก�ประชาชนผู มีสิทธิ์เลือกต้ังในเขต อําเภอแม�สะเรียง จังหวัดแม�ฮ�องสอน จํานวน 30 คนแล วนํามาคํานวณหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท�ากับ 0.82 3.3 ข้ันตอนการสร*างเครื่องมือท่ีใช*ในการเก็บรวบรวมข*อมูล  1. ศึกษาค นคว ารายละเอียดต�างๆจากหนังสือวารสารเอกสารแนวคิดทฤษฎีและรายงานวิจัยต�างๆ ท่ีเก่ียวข อง เพ่ือเปWนแนวทางในการสร างแบบสอบถามให ครอบคลุมวัตถุประสงคFการวิจัย  2. ศึกษาวิธีการสร างแบบสอบถามจากหนังสือวิธีการวิจัยให ครอบคลุมเนื้อหาในด านต�างๆแล  วประมวลผลความรู  ท่ีได  จากการศึกษามากําหนดเปWนกรอบแนวคิด  และขอบเขตการวิจัยเพ่ือ   สร างแบบสอบถาม  3. สร างแบบสอบถามจํานวน 3ตอน  ตอนท่ี 1 ป[จจัยส�วนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎร  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข อเสนอแนะ  4. นําแบบสอบถามท่ีสร างข้ึนเสนออาจารยFท่ีปรึกษาได แก� ดร.สุชาติ ใจภักดีเพ่ือตรวจสอบความถูกต องเท่ียงตรงเชิงโครงสร างของเนื้อหาและภาษาท่ีใช แบบสอบถามท่ีสร างข้ึน นี้มีความชัดเจน ถูกต อง  หรือไม�ข อความสอดคล องกับลักษณะท่ีต องการจะวัด   หรือไม�เพ่ือให เครื่องมือมีความตรงใน เนื้อหาแล วนํามาปรับปรุงแก ไขแบบสอบถามให มีความเหมาะสมยิ่งข้ึนก�อนนําไปทดลองใช  (Try-out)  



37  3.4 การเก็บรวบรวมข*อมูล การเก็บรวบรวมข อมูลเพ่ือการศึกษาครั้งนี้ได ทําการเก็บข อมูลจากประชาชนผู มีสิทธิ์เลือกต้ังในเขตอําเภอสบเมยท้ังหมด โดยการแจกแบบสอบถาม จํานวน 394 ชุด โดยผู ศึกษามีลําดับข้ันตอนดังนี้ 3.5 การวิเคราะห2ข*อมูล  การวิเคราะหFข อมูลท้ังหมดผู�ศึกษาเลือกใช�สถิติในการวิเคราะห�เพ่ือให�สอดคล�องกับลักษณะของข�อมูลโดยใช�สถิติค%าเฉลี่ย (x�) และค%าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) มีเกณฑFการให คะแนนเปWนการใช การประมาณค�าแบบ (Likert Scale) จําแนกเปWน 5ระดับคือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น อยและน อยท่ีสุดจึงมีเกณฑFการให คะแนนดังนี้    วิธีการและข้ันตอนการประเมิน  การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู วิจัยได นําเสนอแบบสอบถามท่ีได สร างข้ึนต�ออาจารยFท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความครบถ วนและความสอดคล องของเนื้อหา(Content Validity) ของแบบสอบถามท่ีตรงกับเรื่องท่ีจะศึกษาผู วิจัยได กระทําได โดยการนํานิยามเชิงปฏิบัติการและข อคําถามให ผู เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข องพิจารณาความสอดคล องและกรอกผลการพิจารณาซ่ึงดัชนีท่ีใช แสดงค�าความสอดคล องเรียกว�าดัชนีความสอดคล องระหว�างข อคําถามและวัตถุประสงคF( Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยผู เชี่ยวชาญประเมินด วยคะแนน3ระดับ  ให คะแนน +1 หากแน�ใจว�า ข อคําถามนั้นสอดคล องกับนิยามของตัวแปรท่ีกําหนด  ให คะแนน  0 หากไม�แน�ใจว�า ข อคําถามนั้นสอดคล องกับนิยามของตัวแปรท่ีกําหนด  ให คะแนน -1 หากแน�ใจว�า ข อคําถามนั้นไม�สอดคล องกับนิยามของตัวแปรท่ีกําหนด ค�าดัชนีความสอดคล องท่ียอมรับได ต องมีค�าต้ังแต� 0.50 ข้ึนไป ซ่ึงผลจากการตรวจสอบพบว�าข อคําถามทุกข อมีค�ามากกว�า 0.5 ทุกข อคําถาม สามารถนําไปใช ในการวิจัยได (กรมวิชาการ, 2545, หน า 65) 2. จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด 3. ตรวจสอบความสมบูรณFของคําตอบในแบบสอบถาม 4. จัดหมวดหมู�ของข อมูลในแบบสอบถามเพ่ือนําไปวิเคราะหFทางสถิติ 1. แจกแบบสอบถามให กับประชาชนผู มีสิทธิ์เลือกต้ัง จํานวน 394 คนและอธิบายชี้แจงเก่ียวกับวัตถุประสงคFของแบบสอบถามและวิธีการเก็บข อมูลให แก�ประชาชนผู มีสิทธิ์เลือกต้ังฟ[งโดยละเอียด 



38  ระดับการมีส�วนร�วม คะแนน มากท่ีสุด ให คะแนนอยู�ท่ีระดับ  5  มาก ให คะแนนอยู�ท่ีระดับ  4  ปานกลาง ให คะแนนอยู�ท่ีระดับ  3  น อย ให คะแนนอยู�ท่ีระดับ  2  น อยท่ีสุด ให คะแนนอยู�ท่ีระดับ  1   ผู วิจัยให เกณฑFค�าเฉลี่ย ในการแปลผลซ่ึงผลจากการคํานวณ โดยใช สูตรความกว างของอันตรภาคชั้นมีดังนี้(วิชิตอู�อ น, 2550, หน า267)   ความกว างของอันตรภาคชั้น = ข อมูลท่ีมีค�าสูงสุด– ข อมูลท่ีมีค�าตํ่าสุด        จํานวนชั้น   = 5 – 1        5   = 0.8   เกณฑFการประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบ�งออกเปWน5 ระดับโดยใช คะแนนเฉลี่ยของแต�ละตัวแปรดังต�อไปนี้    คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00   หมายถึง มากท่ีสุด    คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20   หมายถึง มาก    คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถึง ปานกลาง    คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60   หมายถึง น อย    คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80  หมายถึง น อยท่ีสุด และรวบรวมประเด็นสําคัญจากแบบสอบถามปลายเป4ดมาวิเคราะห�ข�อมูลโดยวิธีพรรณนาสรุปข�อมูลเรียบเรียงเขียนตามหัวข�อท่ีศึกษา  ใช สถิติค�าเฉลี่ย (Mean) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการพรรณนาข อมูลเก่ียวกับการมีส�วนร�วมทางการเมือง ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยจ การวิเคราะหFข อมูลเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ ผู วิจัยได ทําการวิเคราะหFข อมูลด วยคอมพิวเตอรFโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป 



บทที ่4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล  การวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีผลการวิเคราะห*ข�อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค*ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห*ข�อมูลครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห*ข�อมูลตามลําดับดังนี้ ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห*ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยกรณีศึกษา:อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยแจกแจงความถ่ีและค�าร�อยละ  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห*ข�อมูลการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย กรณีศึกษา: อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห*ข�อมูลการเปรียบเทียบป7จจัยส�วนบุคคลกับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยกรณีศึกษา : อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห��ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม การมีส"วนร"วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย กรณีศึกษา : อําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน โดยแจกแจงความถ่ี และค"าร�อยละ  ตารางท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับลักษณะของผู�ตอบแบบสอบถาม ข�อมูลส"วนบุคคล จํานวน(คน) ร�อยละ 1. เพศ   1.1 ชาย 224 56.85 1.2 หญิง 170 43.15 รวม 394 100      



 40  ตารางท่ี 2 (ต�อ) ข�อมูลส"วนบุคคล จํานวน(คน) ร�อยละ 2. สถานภาพสมรส   2.1 โสด              83 21.07 2.2 สมรส            302 76.65 2.3 หย�าร�าง               9 2.28 รวม 394 100 4.ระดับการศึกษาสูงสุด   4.1ประถมศึกษา หรือตํ่ากว�า 143 36.29 4.2 มัธยมศึกษาตอนต�น 67 17.01 4.3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 101 25.63 4.4 ปวส.หรืออนุปริญญา  36 9.14 4.5 ปริญญาตรีหรือสูงกว�า 47 11.93 รวม 394 100 5. อาชีพของท�าน   5.1 ค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว  40 10.15 5.2 เกษตรกรรม    232 58.88 5.3 รับจ�างท่ัวไป 85 21.57 5.4 รับราชการ 32 8.12 5.5 พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ   14 3.55 5.6 อ่ืนๆ 0 0 รวม 394 100   รวม 394 100 3. อายุ   3.1  18 – 29 ป E 86 21.83 3.2   30 – 39 ป E 70 17.77 3.3   40 – 49 ป E 87 22.08 3.4   50 – 59 ป E 114 28.93 3.5   60 ปEEข้ึนไป 37 9.39 



 41  ตารางท่ี 2 (ต�อ) ข�อมูลส"วนบุคคล จํานวน(คน) ร�อยละ 6. รายได�เฉลี่ยต�อเดือน   6.1 ตํ่ากว�า 5,000บาท 25 6.35 6.2 5,001 - 10,000บาท 248 62.94 6.3 10,001-15,000 บาท 74 18.78 6.4 15,001-20,000 บาท  19 4.82 6.5 20,000 บาท ข้ึนไป 28 7.11 รวม 394 100  จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห*ข�อมูลท่ัวไป ผู�ตอบแบบสอบถามการมีส�วนร�วมทางการเมือง ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย กรณีศึกษา : อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ท่ีใช�เปLนกลุ�มตัวอย�าง ในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 394 คน จําแนกตามเพศ กลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุดคือ เพศชาย จํานวน 224 คน คิดเปLนร�อยละ 56.85 รองลงมาเพศหญิงคือ จํานวน 170 คน คิดเปLนร�อยละ 43.5 สถานภาพส�วนใหญ�มีสถานภาพ สมรส คือจํานวน 302 คน คิดเปLนร�อยละ 76.65 รองลงมาคือ โสด จํานวน 83 คน คิดเปLนร�อยละ 21.07 และ หย�าร�าง จํานวน 9 คน คิดเปLนร�อยละ 9 คน อายุส�วนใหญ�มีอายุ 50 - 59 ปE มีจํานวน 114 คน คิดเปLนร�อยละ 28.93 รองลงมาคืออายุ  40 – 49 ปE มีจํานวน 87 คน คิดเปLนร�อยละ 22.08 อายุ18 -29 ปE มีจํานวน 86 คน คิดเปLนร�อยละ 21.83 อายุ 30 – 39 ปE มีจํานวน 70 คน คิดเปLนร�อยละ 17.77และอายุ60 ปE ข้ึนไปมีจํานวน 37 คนคิดเปLนร�อยละ 9.39 การศึกษาส�วนใหญ�มีการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว�า      มีจํานวน 143 คน คิดเปLนร�อยละ 36.29 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จํานวน 101 คน คิดเปLนร�อยละ 25.63 มัธยมศึกษาตอนต�น มีจํานวน 67 คน คิดเปLนร�อยละ 17.01 ปริญญาตรีหรือสูงกว�า มีจํานวน 47 คน คิดเปLนร�อยละ 11.93 และปวส.หรืออนุปริญญา มีจํานวน 36 คน คิดเปLนร�อยละ 9.14        



 42  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการมีส"วนร"วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยกรณีศึกษา : อําเภอสบเมย จังหวัดแม"ฮ"องสอน  ตารางท่ี 3 ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ในภาพรวม   การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร X S.D. ระดับ 1. ด�านการตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง 2. ด�านการร�วมรณรงค*เลือกต้ัง 3. ด�านการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 4. ด�านด�านการติดตามผลการนับคะแนน 5. ด�านด�านการติดตามผลการเลือกต้ัง 4.89 4.85      3.91       3.91 4.80  0.34 0.51 0.61  0.62 0.60  มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด  มาก มากท่ีสุด  รวม 4.37 0.35 มาก  
�= 4.94) รองลงมาคือ ด�านการตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.89) ด�านการร�วมรณรงค*เลือกต้ังอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�=4.85) ด�านการติดตามผลการนับคะแนนอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x� =4.80) และด�านการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังอยู�ในระดับมาก (x�= 3.91)       �= 4.73) พิจารณาจากประเด็นแล�วพบว�า กลุ�มตัวอย�างมีระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด�านการติดตามผลการเลือกต้ังมากท่ีสุด โดยพบว�าอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x ตารางที่ 3 ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับ มากท่ีสุด (x



 43  ตารางท่ี 4 ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ด�านการตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธืเลือกต้ัง  การมีส"วนร"วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร x� SD ระดับ ด�านการตรวจบัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิ์เลือกตั้ง    1.ผู�นําชุมชนแจ�งให�ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง 4.80 0.50 มากท่ีสุด 2.เจ�าหน�าท่ีของรัฐแจ�งให�ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง 4.99 0.07 มากท่ีสุด 3.ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ังณหน�วยเลือกต้ังท่ีว�าการอําเภอท่ีทําการองค*การบริหารส�วนตําบลท่ีทําการผู�ใหญ�บ�าน 4.89 0.36 มากท่ีสุด 4.ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ังผ�านระบบอินเตอร*เน็ต 4.81 0.68 มากท่ีสุด 5.ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง จากหนังสือแจ�งเจ�าบ�าน (ส.ส.12) 4.88 0.45 มากท่ีสุด 
�=4.89) เม่ือพิจารณาเปLนรายข�อจากมากไปน�อย พบว�า ทุกข�ออยู�ระดับมากท่ีสุด คือ เจ�าหน�าท่ีของรัฐแจ�งให�ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง (x�=4.99) ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง ณ หน�วยเลือกต้ังท่ีว�าการอําเภอท่ีทําการองค*การบริหารส�วนตําบลท่ีทําการผู�ใหญ�บ�าน (x�=4.89) ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ังจากหนังสือแจ�งเจ�าบ�าน (ส.ส.12) (x�=4.88) ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ังผ�านระบบอินเตอร*เน็ต (x�=4.81) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ ผู�นําชุมชนแจ�งให�ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง (x�=4.80)       รวม 4.89 0.34 มากท่ีสุด   ตารางท่ี 4 ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด�านการตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ังโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x



 44  ตารางท่ี 5 ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ด�านการร�วมรณรงค*เลือกต้ัง  การมีส"วนร"วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร x� SD ระดับ ด�านการร"วมรณรงค�เลือกตั้ง    6.ท�านเข�าร�วมกิจกรรมการรณรงค*ให�ประชาชนออกไปใช�สิทธิ์เลือกต้ัง 4.90 0.36 มากท่ีสุด 7.ท�านพูดคุยชักชวนให�คนในชุมชนไปใช�สิทธิ์เลือกต้ัง 4.81 0.58 มากท่ีสุด 8.ท�านเข�าร�วมรับฟ7งการหาเสียงการปราศรัยของพรรคการเมืองต�างๆ 4.80 0.68 มากท่ีสุด 9.ท�านช�วยพรรคการเมืองท่ีท�านชื่นชอบหาเสียง 4.78 0.72 มากท่ีสุด 10.ท�านแต�งกายหรือประดับสัญลักษณ*ของพรรคการเมืองท่ีท�านชื่นชอบ 4.77 0.73 มากท่ีสุด 11.ท�านต�อต�านการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง 4.91 0.33 มากท่ีสุด รวม 4.85 0.51 มากท่ีสุด   ตารางท่ี 5 ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด�านการร�วมรณรงค*เลือกต้ังโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�=4.85) เม่ือพิจารณาเปLนรายข�อจากมากไปน�อย พบว�าทุกข�ออยู�ระดับมากท่ีสุด คือท�านต�อต�านการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง  (x�=4.91) ท�านเข�าร�วมกิจกรรมการรณรงค*ให�ประชาชนออกไปใช�สิทธิ์เลือกต้ัง (x�=4.90) ท�านพูดคุยชักชวนให�คนในชุมชนไปใช�สิทธิ์เลือกต้ัง (x�=4.81) ท�านเข�าร�วมรับฟ7งการหาเสียงการปราศรัยของพรรคการเมืองต�างๆ (x�=4.80) ท�านช�วยพรรคการเมืองท่ีท�านชื่นชอบหาเสียง (x�=4.78) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือท�านแต�งกายหรือประดับสัญลักษณ*ของพรรคการเมืองท่ีท�านชื่นชอบ (x�=4.77)        



 45  ตารางท่ี 6 ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม�ฮ�องสอน  ด�านการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  การมีส"วนร"วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร x� SD ระดับ ด�านการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง    12.ท�านเข�าใจข้ันกระบวนการในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 4.80 0.50 มากท่ีสุด 13.ท�านไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังล�วงหน�าเลือกต้ังนอกเขต 1.25 0.93 น�อยท่ีสุด 14.ท�านไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรทุกครั้งท่ีมีการเลือกต้ัง 4.80 0.50 มากท่ีสุด 15.ท�านอํานวยความสะดวกให�คนในชุมชนไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังในกรณีมีป7ญหาการเดินทาง 4.80 0.61 มากท่ีสุด รวม 3.91 0.61 มากท่ีสุด   ตารางท่ี 6 ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด�านการการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (x�=3.91) เม่ือพิจารณาเปLนรายข�อจากมากไปน�อย พบว�าท�านเข�าใจข้ันกระบวนการในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�=4.80) ท�านไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรทุกครั้งท่ีมีการเลือกต้ังต้ังอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�=4.80) ท�านอํานวยความสะดวกให�คนในชุมชนไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังในกรณีมีป7ญหาการเดินทางต้ังอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�=4.80) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือท�านไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังล�วงหน�าเลือกต้ังนอกเขต อยู�ในระดับน�อยท่ีสุด (x�=1.25)          



 46  ตารางท่ี 7 ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม�ฮ�องสอน  ด�านการติดตามผลการนับคะแนน  การมีส"วนร"วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร x� SD ระดับ ด�านการติดตามผลการนับคะแนน    16.ท�านติดตามการนับคะแนน ณ หน�วยเลือกต้ัง 4.82 0.59 มากท่ีสุด 17.ท�านติดตามการนับคะแนน ณ ท่ีว�าการอําเภอ 4.77 0.72 มากท่ีสุด 18.ท�านติดตามการนับคะแนนจากสื่อต�างๆ 4.80 0.50 มากท่ีสุด 19.ท�านสังเกตการณ*การกระทําความผิดหรือทุจริตขณะทําการนับคะแนน ณ หน�วยเลือกต้ัง 4.81 0.59 มากท่ีสุด 20.ท�านติดตามการนับคะแนนต้ังแต�เริ่มต�นจนแล�วเสร็จ 4.79 0.70 มากท่ีสุด รวม 4.80 0.62 มากท่ีสุด   ตารางท่ี 7 ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด�านการติดตามผลการนับคะแนน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�=4.80) เม่ือพิจารณาเปLนรายข�อจากมากไปน�อย พบว�าทุกข�ออยู�ระดับมากท่ีสุด คือท�านติดตามการนับคะแนนณหน�วยเลือกต้ัง (x�=4.82) ท�านสังเกตการณ*การกระทําความผิดหรือทุจริตขณะทําการนับคะแนน ณ หน�วยเลือกต้ัง (x�=4.81) ท�านติดตามการนับคะแนนจากสื่อต�างๆ (x�=4.80) ท�านติดตามการนับคะแนนต้ังแต�เริ่มต�นจนแล�วเสร็จ (x�=4.79) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือท�านติดตามการนับคะแนน ณ ท่ีว�าการอําเภอ (x�=4.77)             



 47  ตารางท่ี 8 ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ด�านการติดตามผลการเลือกต้ัง  การมีส"วนร"วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร x� SD ระดับ ด�านการติดตามผลการเลือกตั้ง    21.ท�านติดตามความเคลื่อนไหวของ ส.ส. ท่ีท�านเลือก 4.81 0.50 มากท่ีสุด 22.ท�านติดตามการจัดต้ังรัฐบาล 4.94 0.30 มากท่ีสุด 23.ท�านติดตามการเลือกนายกรัฐมนตรี 4.93 0.33 มากท่ีสุด 24.ท�านติดตามการแต�งต้ังคณะรัฐมนตรี 4.89 0.44 มากท่ีสุด 25.ท�านติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาล 4.91 0.37 มากท่ีสุด 26.ท�านติดตามการดําเนินงานของรัฐบาล 4.94 0.36 มากท่ีสุด 27.ท�านติดตามการดําเนินงานของฝTายค�าน 4.93 0.28 มากท่ีสุด รวม 4.81 0.60 มากท่ีสุด โดยภาพรวม 4.73 0.13 มากท่ีสุด   ตารางท่ี 8 ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด�านการติดตามผลการเลือกต้ัง โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�=4.73) เม่ือพิจารณาเปLนรายข�อจากมากไปน�อย พบว�าทุกข�ออยู�ระดับมากท่ีสุด คือ ท�านติดตามการจัดต้ังรัฐบาล (x�=4.94) ท�านติดตามการดําเนินงานของรัฐบาล (x�=4.94) ท�านติดตามการดําเนินงานของฝTายค�าน (x�=4.93) ท�านติดตามการเลือกนายกรัฐมนตรี (x�=4.93) ท�านติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาล (x�=4.91) ท�านติดตามการแต�งต้ังคณะรัฐมนตรี (x�=4.89) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือท�านติดตามความเคลื่อนไหวของ ส.ส. ท่ีท�านเลือก (x�=4.81)           



 48  ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห*ข�อมูลการเปรียบเทียบป7จจัยส�วนบุคคลกับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย กรณีศึกษา: อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ตารางท่ี 9 ป7จจัยส�วนบุคคลด�านเพศ กับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย  เพศ การมีส"วนร"วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย n x� SD t Sig ชาย 224 4.90 .133 1.112 .292 หญิง 170 4.89 .152   *Sig< 0.05   จากตารางท่ี 9 พบว�าป7จจัยส�วนบุคคลด�านเพศ ไม�ส�งผลต�อ การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย  ตารางท่ี 10 ป7จจัยส�วนบุคคลด�านสถานภาพ กับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย  สถานภาพ ss df ms F Sig. Between Groups 2.421 4 .605 6.302  .000*  Within Groups 37.357 389 .096 Total 39.777 393  *นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  จากตารางท่ี 10 พบว�าป7จจัยส�วนบุคคลด�านสถานภาพ ส�งผลต�อ การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว�าแตกต�างกันอย�างน�อย1 คู�จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบscheffe 



 49  ตารางท่ี 11 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบ scheffe ด�านสถานภาพ  สถานภาพ โสด สมรส หย�าร�าง โสด -   สมรส 0.084 -  หย�าร�าง 0.156* 0.072 - * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05   จากตารางท่ี 11 พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีสถานภาพโสดมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย แตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีสถานภาพหย�าร�าง  ตารางท่ี 12 ป7จจัยส�วนบุคคลด�านอายุ กับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย  อายุ ss df ms F Sig. Between Groups 1.510 4 .378 3.520  .008*  Within Groups 41.729 389 .107 Total 43.240 393  *นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  จากตารางท่ี 12 พบว�าป7จจัยส�วนบุคคลด�านอายุ ส�งผลต�อ การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05แสดงว�าแตกต�างกันอย�างน�อย1 คู�จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบScheffe       



 50  ตารางท่ี 13 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบ scheffe ด�านอายุ  อายุ 18 - 29ปE 30 - 39ปE 40 - 49ปE 50 - 59ปE 60ปEEข้ึนไป 18 – 29 ปE -     30 – 39 ปE 0.009 -    40 – 49 ปE 0.027 0.037 -   50 – 59 ปE 0.110 0.119 0.082 -  60 ปEE ข้ึนไป 0.096 0.087 0.124 0.206* - * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05   ระดับการศึกษา ss df ms F Sig. Between Groups 2.201 4 .550 5.215  .000*  Within Groups 41.039 389 .105 Total 43.240 393  *นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05     จากตารางท่ี 13 พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีอายุ 50 – 59 ปE มีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ัง สมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย  แตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีอายุ  60  ปEE ข้ึนไป  ตารางท่ี 14 ป7จจัยส�วนบุคคล ด�านระดับการศึกษาสูงสุด กับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการ เลือกต้ังสมาชิกสภา ผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย  จากตารางท่ี 14 พบว�าป7จจัยส�วนบุคคล ด�านระดับการศึกษาส�งผลต�อการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว�าแตกต�างกันอย�างน�อย 1 คู�จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบ scheffe 



 51   ตารางท่ี 15 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบscheffeด�านระดับการศึกษา  ระดับการศึกษา ประถมศึกษา หรือตํ่ากว�า มัธยมศึกษาตอนต�น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ปวส.หรืออนุปริญญา ปริญญาตรีหรือสูงกว�า ประถมศึกษา หรือตํ่ากว�า -     มัธยมศึกษาตอนต�น 0.113 -    มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 0.173* 0.059 -   อาชีพ ss df ms F Sig. Between Groups .254 4 .064 3.214  .013*  Within Groups 7.700 389 .020 Total 7.955 393  *นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  จากตารางท่ี 16 พบว�าป7จจัยส�วนบุคคลด�านอาชีพ ส�งผลต�อ การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว�าแตกต�างกันอย�างน�อย1 คู�จึงทําการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบ scheffe  ปวส.หรืออนุปริญญา  0.151 0.037 0.021 -  ปริญญาตรีหรือสูงกว�า 0.154* 0.040 0.018 0.002 - * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05   จากตารางท่ี 15 พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีมีการศึกษาประถมศึกษา หรือตํ่ากว�ามีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย แตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. และการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว�า  ตารางท่ี 16 ป7จจัยส�วนบุคคลด�านอาชีพกับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย  



 52   ตารางท่ี 17 แสดงการทดสอบเปรียบเทียบรายคู�แบบ scheffe ด�านอาชีพ  อาชีพ ค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว เกษตรกรรม รับจ�างท่ัวไป รับราชการ พนักงานบริษัท   ค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว  -     เกษตรกรรม    0.073 -    รับจ�างท่ัวไป 0.130 0.056 -   รับราชการ 0.111 0.038 0.218* -  พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ   0.065 0.007 0.064 0.045 - * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05   จากตารางท่ี 17 พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีอาชีพรับจ�างท่ัวไปมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย แตกต�างกับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีอาชีพรับราชการ  



บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ  การวิจัย เรื่อง การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค, เพ่ือศึกษาระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม�ฮ�องสอน ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาจากประชาชนผู�มีสิทธิเลือกต้ังในเขตอําเภอสบเมยจังหวัดแม�ฮ�องสอน จํานวน 24,535 คน ได�จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 394 คน และสุ�มตัวอย�างมาวิจัยโดยวิธีสุ�มตัวอย�างแบบหลายข้ันตอน (Multi Stage Random Sampling) กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างใช�สูตรของ Taro Yamane เครื่องมือท่ีใช�รวบรวมข�อมูล คือ แบบสอบถามการมีส�วนร�วมทางการเมือง ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน สถิติท่ีใช�วิเคราะห,ข�อมูลได�แก�ค�าเฉลี่ย 5.1 สรุปผลการวิจัย ผลการวิเคราะห, การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน สรุปผลได�ดังนี้ 1. ผลการวิเคราะห,ข�อมูลท่ัวไป ผู �ตอบแบบสอบถามการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย กรณีศึกษา : อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ท่ีใช�เปQนกลุ�มตัวอย�างในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 394 คน จําแนกตามเพศกลุ�มตัวอย�างท่ีมีมากท่ีสุดคือ เพศชาย จํานวน 224 คน คิดเปQนร�อยละ 56.85 รองลงมาเ พศหญิงคือ จํานวน 170 คน คิดเปQนร�อยละ 43.5 สถานภาพสมรสส�วนใหญ�มีสถานภาพสมรส คือจํานวน 302 คน คิดเปQนร�อยละ 76.65 รองลงมาคือ โสด จํานวน 83 คน คิดเปQนร�อยละ 21.07 และ หย�าร�าง จํานวน 9 คน คิดเปQนร�อยละ 9 คน อายุส�วนใหญ�มีอายุ 50-59 ปX มีจํานวน 114 คน คิดเปQนร�อยละ 28.93 รองลงมาคืออายุ 40-49 ปX มีจํานวน 87 คน คิดเปQนร�อยละ 22.08 อายุ18 -29 ปX มีจํานวน 86 คน คิดเปQนร�อยละ 21.83 อายุ 30 – 39  ปX มีจํานวน 70 คน คิดเปQนร�อยละ 17.77 และอายุ 60 ปXข้ึนไปมีจํานวน 37 คน คิดเปQนร�อยละ 9.39 การศึกษาสวนใหญ�มีการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว�า มีจํานวน 143 คน คิดเปQQนร�อยละ 36.29 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จํานวน101 คน คิดเปQนร�อยละ 25.63 มัธยมศึกษาตอนต�น มีจํานวน 67 คน คิดเปQนร�อยละ 17.01 ปริญญาตรีหรือสูงกว�า มีจํานวน 47 คน คิดเปQนร�อยละ 11.93 และปวส.หรืออนุปริญญา มีจํานวน 36 คน คิด เปQนร�อยละ 9.14 



54   2. ผลการวิเคราะห, ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรด�านการตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�=4.89) เม่ือพิจารณาเปQนรายข�อจากมากไปน�อย พบว�าทุกข�ออยู�ระดับมากท่ีสุด คือ เจ�าหน�าท่ีของรัฐแจ�งให�ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง (x�=4.99) ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง ณ หน�วยเลือกต้ังท่ีว�าการอําเภอท่ีทําการองค,การบริหารส�วนตําบลท่ีทําการผู�ใหญ�บ�าน (x�=4.89) ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ังจากหนังสือแจ�งเจ�าบ�าน (ส.ส.12) (x�=4.88) ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ังผ�านระบบอินเตอร,เน็ต (x�=4.81) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ ผู�นําชุมชนแจ�งให�ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง (x�=4.80)   ด�านการร�วมรณรงค,เลือกต้ัง ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�=4.85) เม่ือพิจารณาเปQนรายข�อจากมากไปน�อย พบว�าทุกข�ออยู�ระดับมากท่ีสุด คือท�านต�อต�านการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง  (x�=4.91) ท�านเข�าร�วมกิจกรรมการรณรงค,ให�ประชาชนออกไปใช�สิทธิ์เลือกต้ัง (x�=4.90) ท�านพูดคุยชักชวนให�คนในชุมชนไปใช�สิทธิ์เลือกต้ัง (x�=4.81)ท�านเข�าร�วมรับฟaงการหาเสียงการปราศรัยของพรรคการเมืองต�างๆ (x�=4.80) ท�านช�วยพรรคการเมืองท่ีท�านชื่นชอบหาเสียง (x�=4.78) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือท�านแต�งกายหรือประดับสัญลักษณ,ของพรรคการเมืองท่ีท�านชื่นชอบ (x�=4.77)    ด�านการการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (x�=3.91) เม่ือพิจารณาเปQนรายข�อจากมากไปน�อย พบว�าท�านเข�าใจข้ันกระบวนการในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�=4.80) ท�านไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภา ของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน อยู�ในระดับ มากท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย = 4.73)พิจารณาจากประเด็นแล�วพบว�า กลุ�มตัวอย�างมีระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ด�านการติดตามผลการเลือกต้ังมากท่ีสุด โดยพบว�าอยู�ในระดับมากท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย = 4.94) รองลงมาคือ ด�านการตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง อยู�ในระดับมากท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย = 4.89) ด�านการร�วมรณรงค,เลือกต้ังอยู�ในระดับมากท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย = 4.85) ด�านการติดตามผลการนับคะแนนอยู�ในระดับมากท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย = 4.80) และด�านการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย = 3.91) สามารถสรุปเปQนรายด�าน ดังนี้  



55  ผู�แทนราษฎรทุกครั้งท่ีมีการเลือกต้ังต้ังอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�=4.80) ท�านอํานวยความสะดวกให�คนในชุมชนไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังในกรณีมีปaญหาการเดินทางต้ังอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�=4.80) และ ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือท�านไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังล�วงหน�าเลือกต้ังนอกเขต อยู�ในระดับน�อยท่ีสุด (x�=1.25)    ด�านการติดตามผลการนับคะแนน  ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิก สภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x�=4.80) เม่ือพิจารณาเปQนรายข�อจากมากไปน�อย พบว�าทุกข�ออยู�ระดับมากท่ีสุด คือท�านติด ตามการนับคะแนนณหน�วยเลือกต้ัง (x�=4.82) ท�านสังเกตการณ,การกระทําความผิดหรือทุจริตขณะทําการนับคะแนน ณ หน�วยเลือกต้ัง (x�=4.81) ท�านติดตามการนับคะแนนจากสื่อต�างๆ (x�=4.80) ท�านติดตามการนับคะแนนต้ังแต�เริ่มต�นจนแล�วเสร็จ (x�=4.79) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือท�านติดตามการนับคะแนนท่ีว�าการอําเภอ (x�=4.77)    ด�านการติดตามผลการเลือกต้ัง ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ี สุด (x�=4.73) เม่ือพิจารณาเปQนรายข�อจากมากไปน�อย พบว�าทุกข�ออยู�ระดับมากท่ีสุด คือ ท�านติด ตามการจัดต้ังรัฐบาล (x�=4.94) ท�านติดตามการดําเนินงานของรัฐบาล (x�=4.94) ท�านติดตามการดําเนินงานของฝdายค�าน (x�=4.93) ท�านติดตามการเลือกนายกรัฐมนตรี (x�=4.93) ท�านติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาล (x�=4.91) ท�านติดตามการแต�งต้ังคณะรัฐมนตรี (x�=4.89) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือท�านติดตามความเคลื่อนไหวของ ส.ส. ท่ีท�านเลือก (x�=4.81)   5.2 อภิปรายผล ผลการวิเคราะห, การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เปQนประเด็นสําคัญท่ีผู �วิจัยนํามาอภิปรายผลดังต�อไปนี้ 5.2.1 ผลการวิเคราะห, ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน อยู�ในระดับ มากท่ีสุด สะท�อนให�เห็นถึงการให�ความสําคัญในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนของอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ท้ัง 6 ตําบล คือ ตําบลปdาโปงตําบลกองกeอย ตําบลแม�คะตวน ตําบลแม�สวด ตําบลสบเมย และตําบลแม�สามแลบ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากมาจากสถานการณ,ของประเทศชาติในปaจจุบันส�งผลให�ประชาชนต่ืนตัวและให�ความสําคัญแก�การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรมากกว�าในอดีตท่ีผ�านมา สอดคล�องกับการวิจัยของ  ธนพลกุล เพชรโชติ (2552) ได�ศึกษาการมีส�วนร�วมทางการเมือง



56  ท�องถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ�านกรวด จังหวัดบุรีรัมย, ผลการศึกษาพบว�าการมีส�วนร�วมทางการเมืองท�องถ่ินของประชาชนในเทศบาลตําบลบ�านกรวด จังหวัดบุรีรัมย, โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือจําแนกการมีส�วนร�วมรายด�านด�านการเมืองการเลือกต้ังของเทศบาล ด�านการวางแผนพัฒนาเทศบาล และด�านการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลอยู�ในระดับมากทุกด�าน สามารถอภิปรายผล รายด�าน ดังนี้  ด�านการตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด อาจเปQนเพราะเจ�าหน�าท่ีของรัฐแจ�งให�ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ังผู�ใช�สิทธิ์เองก็ตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง ณ หน�วยเลือกต้ังท่ีว�าการอําเภอท่ีทําการองค,การบริหารส�วนตําบลท่ีทําการผู�ใหญ�บ�าน สอดคล�องกับแนวทางการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แนราษฎรภายใต�รัฐธรรมนูญไทย 2562 ท่ีว�าการเตรียมตัวก�อไปเลือกต้ัง การตรวจสอบรายชื่อ 20 วันก�อนวันเลือกต้ัง ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังได�ท่ี ศาลากลางจังหวัด ท่ีว�าการอําเภอ ท่ีทําการเขต ท่ีทําการ อบต. สํานักงานเทศบาล ท่ีทําการผู�ใหญ�บ�าน หรือเขตชุมชน15วัน ก�อนวันเลือกต้ัง ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ังจากหนังสือแจ�งเจ�าบ�าน (ส.ส.12) ด� านการร� วมรณรงค, เลื อก ต้ั งระ ดับการ มีส� วนร� วมทางการ เ มืองในการ เลื อก ต้ั งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด อาจเปQนเพราะผู�เลือกต้ังต�อต�านการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง และเข�าร�วมกิจกรรมการรณรงค,ให�ประชาชนออกไปใช�สิทธิ์เลือกต้ังพูดคุยชักชวนให�คนในชุมชนไปใช�สิทธิ์เลือกต้ัง ดังแนวคิดของLawrence A. Scaff (1975: 454-455 อ�างถึงใน อภิชาต การิกาญจน,, 2534: 15) ได�ให�ความหมายของการมีส�วนร�วมทางการเมืองไว� 2 แนวทางโดยแนวท่ีหนึ่งอธิบายการมีส�วนร�วมทางการเมืองในฐานะการกระทําเพ่ือเปQนเครื่องมือไปสู�เปlาหมายซ่ึงจะเน�นในความเก่ียวพันของอิทธิพลและอํานาจเปQนการแบ�งปaนอํานาจทางการเมือง การเมืองในท่ีนี้จึงเปQนเรื่องของการต�อสู�เพ่ือให�ได�มาซ่ึงทรัพยากรทางอํานาจอันทรงคุณค�า ในขณะท่ีแนวคิดท่ีสองได�ให�ความหมายของการมีส�วนร�วมทางการเมืองในฐานะของการปฏิสังสรรค, ซ่ึงเน�นความคิดในฐานะท่ีบุคคลเปQนสมาชิกของสังคม เปQนผู�ตระหนักตนในฐานะพลเมืองท่ีจะต�องมีส�วนได�รับความเปQนธรรม และมีแนวทางในการปฏิบัติตนต�อส�วนรวม ในฐานะพลเมืองดีการเมืองในแนวทางนี้จึงเปQนชุดของกิจกรรม และความสัมพันธ, ซ่ึงเก่ียวข�องกับการดํารงอยู�ของสังคมส�งเสริมให�เกิดความร�วมมือระหว�างบุคคลกลุ�มสังคมและกระตุ�นให�มีการแสดงความคิดเห็นผ�านสื่อมวลชน ด�านการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก อาจเปQนเพราะผู�มีสิทธิ์เลือกต้ังเข�าใจข้ันกระบวนการในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังอยู�ใน



57  พ้ืนท่ีและไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ทุกครั้งท่ีมีการเลือกต้ังสอดคล�องกับแนวทางการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรภายใต�รัฐธรรมนูญไทย 2562 ข้ันตอนการลงคะแนนเลือกต้ังตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ และลําดับท่ีจากบัญชีรายชื่อผู�สิทธิเลือกต้ังท่ีประกาศไว�หน�าหน�วยเลือกต้ังยื่นบัตรประชาชน ยื่นบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิเลือกต้ังรับบัตรเลือกต้ังพร�อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ,ลายนิ้วหัวแม�มือขวาบนต�นข้ัวบัตรเลือกต้ัง ทําเครื่องหมายกากบาท เข�าคูหาลงคะแนน ทําเครื่องหมายกากบาท X ลงในช�องทําเครื่องหมายเลือกผู�สมัครเพียงหมายเลขเดียวหากไม�ต�องการเลือกผู�สมัครรายใดเลย ให�ทําเครื่องหมายกากบาท X ในช�องไม�ลงคะแนน หย�อนบัตรด�วยตนเอง เม่ือลงคะแนนเสร็จแล�วพับบัตรเลือกต้ังให�เรียบร�อยและหย�อนบัตรลงในหีบ บัตรเลือกต้ังด�วยตนเอง ด�านการติดตามผลการนับคะแนน  ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด อาจเปQนเพราะผู� มีสิทธิ์ เลือกต้ังติดตามการนับคะแนนณหน�วยเลือกต้ังหรือสังเกตการณ,การกระทําความผิดหรือทุจริตขณะทําการนับคะแนน ณ หน�วยเลือกต้ัง รวมถึงการติดตามการนับคะแนนจากสื่อต�างๆ ด�วยปaจจุบันระบบเทคโนโลยีก�าวไกลทันสมัยมีสื่อให�เลือกหลากหลายช�องทางให�ติดตามการนับคะแนน ด�านการติดตามผลการเลือกต้ัง ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด อาจเปQนเพราะผู�มีสิทธิ์เลือกต้ังติดตามการจัดต้ังรัฐบาลติดตามการดําเนินงานของรัฐบาลรวมถึงการติดตามการดําเนินงานของฝdายค�านสอดคล�องกับฐฎา ไชยอภิรดา(2555) ได�ศึกษาเรื่องการมีส�วนร�วมทางการเมืองของสตรีในเทศบาลท�าสายลวดอําเภอแม�สอดจังหวัดตากผลการศึกษาพบว�าสตรีในเขตเทศบาลท�าสายลวดส�วนใหญ�มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการเมืองไทยในระดับสูงและให�ความสําคัญในระดับเห็นด�วยอย�างยิ่งต�อสถานการณ,ทางการเมืองในเรื่องผู�แทนของประชาชนได�รับข�อมูลข�าวสารท่ีถูกต�องและเต็มท่ี 5.2.1 จากผลการวิเคราะห,ข�อมูลการเปรียบเทียบ ปaจจัยส�วนบุคคลกับการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยกรณีศึกษา : อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอนพบว�าปaจจัยส�วนบุคคลด�านสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ส�งผลต�อ การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ส�วนปaจจัยส�วนบุคคลด�านเพศไม�ส�งผลต�อ การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย ท้ังนี้เนื่องจาก การเมืองคือกิจกรรมทางสังคมหรือความสัมพันธ,ทางสังคมท่ีเกี่ยวข�องกับอํานาจสังคมมีแบบแผนต�างๆท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมหรือความสัมพันธ,ทางอํานาจเช�นแบบแผนท่ีกําหนดว�าใครเปQนผู�มี



58  อํานาจการท่ีจะได�อํานาจมีกฎเกณฑ,วิธีการอย�างไรมีการแบ�งสรรอํานาจกันอย�างไรมีวิธีการ และขอบเขตในการใช�อํานาจอย�างไรตลอดจนแบบแผน ในการสืบทอดหรือเปล่ียนแปลงอํานาจแบบแผนเหล�าน้ีเรียกว�าสถาบันการเมือง ถือว�าเปQนสถานบันการเมืองเปQนส�วนหน่ึงของการจัดระเบียบสังคม ในฐานะเปQนวิธีการควบคุมทางสังคมอย�างเปQนทางการ ดังน้ันแล�วไม�ว�าบุคคลในสังคมทุกคนล�วนต�างมีความต�องการมีส�วนร�วมในกิจกรรมเหล�าน้ีท้ังส้ิน ด�วยเหตุน้ีจึงทําให� ปaจจัยส�วนบุคคลด�านสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ส�งผลต�อ การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภา ผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยแตกต�างกัน ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคล�องกับการศึกษาของ นัฎฐิกาลศรีจันทร,โท (2552) ได�ศึกษาการมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค,การบริหารส�วนตําบลนาภูอําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว�า การมีส�วนร�วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค,การบริหารส�วนตําบลนาภู อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม อยู�ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตองค,การบริหารส�วนตําบลนาภู อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม พบว�าประชาชนท่ีมีเพศท่ีแตกต�างกันมีส�วนร�วมทางการเมืองไม�แตกต�างกัน ส�วนประชาชนท่ีมีอายุ การศึกษา อาชีพ แตกต�างกัน มีส�วนร�วมทางการเมืองแตกต�างกัน และสอดคล�องกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย ถนัดกิจ(2553) ได�ศึกษาความสัมพันธ,ระหว�างปaจจัยส�วนบุคคลการเมืองสังคมและเศรษฐกิจกับการมีส�วนร�วมทางการเมืองของชาวไทยภูเขาในเขตตําบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบว�า ปaจจัยส�วนบุคคลปaจจัยด�านการเมืองมีความสัมพันธ,กับการมีส�วนร�วมทางการเมืองของชาวไทยภูเขา  5.3 ข�อเสนอแนะ ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 1. ควรส�งเสริมให�ประชาชนเห็นความสําคัญในการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรเพ่ิมมากข้ึน โดยรณรงค,ให�ความรู�แก�ทุกเพศทุกวัย และเน�นช�วงวัยท่ีมีสิทธิ์เลือกต้ังมากเปQนพิเศษ โดยทําการประชาสัมพันธ,อย�างต�อเนื่องและจริงจัง 2. ควรให�ประชาชนได�รับข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการเมืองมากกว�านี้ และควรเพ่ิมช�องทางการรับข�อมูลข�าวสารท่ีหลากหลาย และเปpดโอกาสให�ได�รับข�อมูลข�าวสารอย�างเปQนอิสระ ไม�ควรปpดก้ันในการรับข�อมูลข�าวสารของประชาชน 3. ควรให�นักการเมืองให�ความสําคัญกับประชาชนมากกว�านี้ ควรเปpดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นรอบด�านในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายของพรรคการเมือง และนักการเมืองด�วย  



59  4. ควรให�โอกาสประชาชนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจท้ังเชิงนโยบายระดับพรรคการเมือง นักการเมืองไม�ควรมองประชาชนเปQนเพียงผู�รับผลประโยชน,จากนโยบายเท�านั้น 5. ควรเปpดโอกาสให�ประชาชนได�ติดตามการหาเสียงของนักการเมือง การลงคะแนนในคูหาเลือกต้ัง เนื่องจากการประชาสัมพันธ,ให�ทราบถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองยังไม�ครอบคลุมในเชิงพ้ืนท่ี ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต&อไป 1. ควรมีการวิจัยสภาพปaญหาการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 2. ควรมีการศึกษาการมีส�วนร�วมในด�านอ่ืน ๆ ประกอบด�วย ด�านทรัพยากรสิ่งแวดล�อม ด�านสังคม ด�านวัฒนธรรมประเพณี และค�านิยม  
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ภาคผนวก 



 ภาคผนวก ก : แบบสอบถามในการวิจัย 



 แบบสอบถาม การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมยกรณีศึกษา : อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แบบสอบถามนี้มีจุดมุ�งหมายเพ่ือการศึกษา การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของประชาชนในเขตอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ข�อมูลท่ีได�นี้ถือเป1นความลับและนําไปใช�ประโยชน4เฉพาะทางการศึกษาเท�านั้น ผู�วิจัยขอขอบคุณเป1นอย�างสูงท่ีท�านได�กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้   ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  คําช้ีแจง : กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงใน (   ) ให�ตรงกับข�อเท็จจริงท่ีเก่ียวข�องกับตัวท�าน   1. เพศ  (  ) ชาย  (  ) หญิง  2. สถานภาพสมรส (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หย�าร�าง 3. อายุ  (  ) 18 – 29 ปB (  ) 33 – 39 ปB  (  ) 40 – 49 ปB  (  ) 50 – 59 ปB (  ) 60 ปBข้ึนไป 4. ระดับการศึกษาสูงสุด    (  ) ประถมศึกษาหรือตํ่ากว�า  (  ) มัธยมศึกษาตอนต�น (  ) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. (  ) ปวส.หรืออนุปริญญา  (  ) ปริญญาตรีหรือสูงกว�า  5. อาชีพของท�าน      (  ) ค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว     (  ) เกษตรกรรม        (  ) รับจ�างท่ัวไป   (  ) รับราชการ     (  ) พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ    (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ............... 6. รายได�เฉลี่ยต�อเดือน    (  ) ตํ่ากว�า 5,000      (  ) 5,001 - 10,000บาท   (  ) 10,001-15,000 บาท    (  ) 15,001-20,000 บาท (  ) 20,000 บาท ข้ึนไป  66 



 ตอนท่ี 2 คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในช�องว�างท่ีสอดคล�องกับความคิดเห็นของท�าน                              มากท่ีสุด คําถาม : ท�านคิดว�าการมีส�วนร�วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรของท�าน เป1น              อย�างไร  การมีส�วนร�วมทางการเมือง ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมือง ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น�อย (2) น�อยท่ีสุด (1) ด�านการตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง  1.ผู�นําชุมชนแจ�งให�ท�านตรวจบัญชีรายชื่อ ผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง      2.เจ�าหน�าท่ีของรัฐแจ�งให�ท�านตรวจบัญชีรายชื่อ ผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง      3.ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ังณ หน�วยเลือกต้ังท่ีว�าการอําเภอท่ีทําการองค4การบริหารส�วนตําบลท่ีทําการผู�ใหญ�บ�าน      4.ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง ผ�านระบบอินเตอร4เน็ต      5.ท�านตรวจบัญชีรายชื่อผู�มีสิทธิ์เลือกต้ัง จากหนังสือแจ�งเจ�าบ�าน (ส.ส.12)      ด�านการร�วมรณรงค4เลือกต้ัง  6.ท�านเข�าร�วมกิจกรรมการรณรงค4ให�ประชาชนออกไปใช�สิทธิ์เลือกต้ัง      7.ท�านพูดคุยชักชวนให�คนในชุมชนไปใช�สิทธิ์เลือกต้ัง      8.ท�านเข�าร�วมรับฟPงการหาเสียงการปราศรัยของพรรคการเมืองต�างๆ       9.ท�านช�วยพรรคการเมืองท่ีท�านชื่นชอบหาเสียง      10.ท�านแต�งกายหรือประดับสัญลักษณ4ของพรรคการเมืองท่ีท�านชื่นชอบ      11.ท�านต�อต�านการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง      67 



  การมีส�วนร�วมทางการเมือง ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ระดับการมีส�วนร�วมทางการเมือง ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น�อย (2) น�อยท่ีสุด (1) ด�านการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  12.ท�านเข�าใจข้ันกระบวนการในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง      13.ท�านไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังล�วงหน�าเลือกต้ังนอกเขต      14.ท�านไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรทุกครั้งท่ีมีการเลือกต้ัง      15.ท�านอํานวยความสะดวกให�คนในชุมชนไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังในกรณีมีปPญหาการเดินทาง      ด�านการติดตามผลการนับคะแนน  16.ท�านติดตามการนับคะแนนณหน�วยเลือกต้ัง      17.ท�านติดตามการนับคะแนนณท่ีว�าการอําเภอ      18.ท�านติดตามการนับคะแนนจากสื่อต�างๆ  (วิทยุ,โทรทัศน4,อินเตอร4เน็ต)      19.ท�านสังเกตการณ4การกระทําความผิดหรือทุจริตขณะทําการนับคะแนนณหน�วยเลือกต้ัง      20.ท�านติดตามการนับคะแนนต้ังแต�เริ่มต�นจนแล�วเสร็จ      ด�านการติดตามผลการเลือกต้ัง  21.ท�านติดตามความเคลื่อนไหวของบทบาทหน�าท่ีของส.ส. ท่ีท�านเลือก      22.ท�านติดตามการจัดต้ังรัฐบาล      23.ท�านติดตามการเลือกนายกรัฐมนตรี      24.ท�านติดตามการแต�งต้ังคณะรัฐมนตรี      25.ท�านติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาล      26.ท�านติดตามการดําเนินงานของรัฐบาล      27.ท�านติดตามการดําเนินงานของฝSายค�าน      68 
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            ภาคผนวก ข :     หนังสือขอความอนุเคราะห&เป(นผู*เช่ียวชาญตรวจ แบบสัมภาษณ&ในการวิจัย                 



               ภาคผนวก ค : รายช่ือผู*เช่ียวชาญตรวจ              



รายช่ือผู*เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย 1. ดร.ขํา แสงจันทร4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู�บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ�านเขาชะโงก ต.บ�านกล�วย อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ4 เขต 1 2. นายล�อมเดช  ยาใจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสนศาสตร4) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เจ�าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ กลุ�มงานบริหารงานปกครอง อําเภอสบเมย 3. ดร.นพปฎล บุญพงษ4 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ�างทอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ�างทอง 72 



ภาคผนวก ง : หนังสือขอความอนุเคราะห&ในการเก็บรวบรวมข*อมูล 





 ประวัติผู*วิจัย ช่ือนามสกุล นายธีระพัฒน4  แสงจันทร4 วันเดือนป1เกิด วันท่ี 31 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2529 ท่ีอยู2ป3จจุบัน 324 หมู� 5 บ�านคอนผึ้ง ตําบลแม�คะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 58110 0843648090  ตําแหน2งหน*าท่ีการงานป3จจุบัน นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ท่ีอยู2ท่ีทํางาน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสบเมย ชั้น 2 ท่ีว�าการอําเภอสบเมย ตําบลแม�สวด อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 58110 ประวัติการศึกษา 2552 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร4  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    75 
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