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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

 นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตดัสินใจ
ทางการเมือง ในเร่ืองส าคญั การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจ รัฐ โดยวิธีการประชุมปรึกษาหารือกบักลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือชุมชน 
การท าประชาพิจารณ์ หรือประชามติแล้วแต่กรณี โดยให้สถาบนัทางวิชาการ ส่ือสารมวลชน 
องค์กรอาชีพภาคเอกชน และองค์กรเอกชน สาธารณประโยชน์เข้ามามีบทบาทในการร่วม
ด าเนินการการมีส่วนร่วมทางการเมือง (political participation) เป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีมี
ความส าคญัในรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ดงันั้นประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ต่างก็พยายามส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การลงสมคัรรับเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การแสดง
ประชามติ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือแมก้ระทัง่การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง  
 จากความส าคญัของการมีส่วนร่วมทางการเมืองน้ีเอง ท าให้ประเทศต่างๆ ทัว่โลก ไม่วา่จะ
มีการปกครองในรูปแบบคอมมิวนิสต์ สังคมนิยมเผด็จการและประชาธิปไตย ต่างส่งเสริมให้
ประชาชนในการปกครองเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเคร่ืองสนบัสนุนความชอบธรรมทาง
การเมือง (political Legitimacy) ในการเขา้มา “ครองอ านาจรัฐ” (power of the state) “การใชอ้ านาจรัฐ” 
และ “การรักษาอ านาจรัฐ” การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นปัจจยัในการน าเสนอความตอ้งการ 
(demand) และการสนบัสนุน (support) ต่อระบบการเมือง (political system) ท าให้ระบบการเมือง
ด ารงอยูไ่ด ้และประการสุดทา้ยการมีส่วนร่วมทางการเมือง ก่อให้เกิดความปรองดอง ความสามคัคี 
และความยอมรับระหวา่งปัจเจกชนในชาติ (consensus) 
 พื้นท่ีในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เป็นพื้นท่ีท่ีมี
ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงถือวา่เป็นรากฐาน
ส าคญัของระบบเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน ความส าคญัของการพฒันาทอ้งถ่ินและชุมชนตอ้งค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในทุกๆ ดา้น  ดงันั้นหากทราบถึงระดบัของความคิดเห็นเกียวกบัการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นท่ีก็จะท าให้ฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินได้
น าไปศึกษาวเิคราะห์และหาแนวทางในการก าหนดนโยบาย การพฒันาให้เป็นไปตามความตอ้งการ
ของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
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 ส าหรับปัญาหาของ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอไทรโยค  ประชากรส่วนใหญ่ท า
การเกษตรปัญหาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองถนนหนทาง น ้ า และขาดแคลนไฟฟ้าบางพื้นท่ี โดยท่ีผ่านมาฝนตก
ค่อนขา้งมาก ท าให้ถนนลูกรังในหมู่บา้นเสียหาย บางสายขาด ชาวบา้นไดรั้บความเดือดร้อนมาก  
อีกเร่ืองคือน ้าอุปโภคบริโภค ซ่ึง อบต. ไดแ้กปั้ญหาดว้ยการเดินท่อประปาเขา้ไป ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ า
ริมแม่น ้าแควนอ้ยเพิ่มเติม พร้อมเคร่ืองกรองน ้ าเพื่อสุขภาพของชาวบา้น  ตอนน้ีชาวบา้นร่วมกนัท าแผน
แม่บทพึ่งพาตนเองข้ึน และวางแผนแกปั้ญหาดว้ยการแปรรูปสินคา้เกษตร ลดตน้ทุนโดยการผลิตเอง
ใชเ้อง ท าใหมี้เงินหมุนเวยีนภายในชุมชน มีการพึ่งพากนัระหวา่งหมู่บา้น ร่วมกนัสร้างตลาดชุมชน
ต่อรองราคากบัพ่อคา้คนกลาง  นอกจากน้ียงัตอ้งพฒันาสุขอนามยั สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เฝ้าระวงั
ยาเสพติด อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ตน้น ้าล าธาร  พฒันาศกัยภาพคนในชุมชนโดยเนน้การมีส่วนร่วม
พฒันาดา้นการศึกษา  (มติชน ฉบบัวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2550 หนา้ 8)  
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองถือเป็นบริบทท่ีส าคญัยิ่งในการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เป็นการสะท้อนอ านาจอธิปไตยท่ีเป็นของ
ประชาชนอยา่งแทจ้ริง  และเม่ือรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  2550  ไดก้ าหนดบทบาทของประชาชนในการมี
ส่วนร่วมทั้งการเมือง  การพฒันาตามบริบทของทอ้งถ่ินมากข้ึน  ในบางชุมชนบทบาทส าคญัทาง
การเมืองมกัจะอยู่กบัผูน้ าชุมชนเป็นส่วนใหญ่  ส่วนบทบาทของประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
ยงัไม่ปรากฏชัดเจนว่ามากเพียงใด  ด้วยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมุ่งท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน  ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุรี  ว่ามี
ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัใด  เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 

 1.  เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุรี 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุรี 
 
ขอบเขตของกำรวจิัย 
 

 ประชำกร 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุรี  จ  านวน  37,923  คน   
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 ตัวอย่ำง 
 ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุรี  จ  านวน  396  คน   
 
 ผู้ให้ข้อมูล 
 ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุรี  จ  านวน  9  คน   
 
 เนือ้หำ 
 เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 6 ดา้น คือ การออกเสียง
เลือกตั้ง  การเป็นเจา้หน้าท่ีพรรคการเมืองและผูร้ณรงค์หาเสียงเลือกตั้งการเป็นผูมี้บทบาทร่วม
พฒันาชุมชน  การติดต่อสัมพนัธ์กบัทางราชการ  การร่วมชุมนุมทางการเมือง และการเป็นผูส่ื้อสาร
ทางการเมือง   
 
นิยำมศัพท์ 
  
 “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน”  หมายถึง  การแสดงออกทางดา้นความรู้สึก
นึกคิดของประชาชน  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัค่านิยม  ความเช่ือ  การเขา้ไปร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
ตัวแทนเข้าไปบริหารและพัฒนาท้องถ่ิน  โดยมีการเปิดโอกาสของฝ่ายบริหารท้องถ่ินท่ีให้
ประชาชนไดเ้ขา้ไปร่วมคิด  ร่วมท า  และให้ขอ้เสนอแนะในการก าหนดนโยบาย  ระเบียบ  รวมถึง
ขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ินท่ีส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (อปท.)”  หมายถึง  รูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ิน 2 
รูปแบบหลกั  คือ  การปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมี
อยูใ่นทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ ไดแ้ก่เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั (อบจ.)  และการปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มีระบบการบริหารจดัการท่ีต่าง
จากรูปแบบทัว่ไป ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 

 “เทศบาลต าบล”  หมายถึง เขตทอ้งถ่ินชุมชนท่ีมีประชากรรวมกนั 5,000 คนข้ึนไป ทั้งมี
รายไดอ้นัสมควรในการปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัเทศบาล หรือ เป็นสุขาภิบาลเดิมมาก่อน
การยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล และแมว้า่ "เทศบาลต าบล" จะมีช่ือเรียกคลา้ยกนัหรือช่ือ
เดียวกนักบั "ต าบล" แต่เทศบาลต าบลไม่จ  าเป็นจะตอ้งครอบคลุมต าบลเพียงต าบลเดียว หรือไม่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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จ าเป็นตอ้งครอบคลุมต าบลตามช่ือเทศบาลนั้น เช่น เทศบาลต าบลแม่สาย ครอบคลุมบริเวณเมือง
ต่อเน่ืองระหว่างต าบลเวียงพางค า และต าบลแม่สาย พื้นท่ีนอกเหนือทอ้งท่ีเทศบาลน้ี มีฐานะเป็น
ทอ้งท่ีต าบล ซ่ึงต่อมาก็ยกข้ึนเป็นเทศบาลภายหลงั 
 “องคก์ารบริหารส่วนต าบล”  หมายถึง  อบต.  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็นราชการบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง  ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัท่ี  6  พ.ศ.  2552  โดยยกฐานะจากสภาต าบลท่ีมีรายได้
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสามปีเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ปีละหน่ึงแสนหา้หม่ืนบาท 

 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ทราบถึงระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุรี 
 2.  ทราบแนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุรี 
 3.  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงรูปแบบท่ีเหมาะสมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน 
 4.  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุรี  ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงยิง่ข้ึน 
 5.  ประชาชนในทอ้งถ่ินไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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