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บทที ่2 
 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการพฒันาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนท่ีอาศยั
อยูใ่นทอ้งถ่ิน  ผูว้ิจยัจึงไดต้รวจสอบเอกสาร  แนวคิด  และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งโดยแยกเป็นแต่ละส่วน  
ดงัน้ี 
 1.  แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.  แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 3.  แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน 
 4.  แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 5.  รูปแบบและองคป์ระกอบขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
 6.  ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 
 7.  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 
 
    การมีส่วนร่วม  (participation)  เป็นการปะทะสังสรรคท์างสังคม  มกัมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทั้ งปัจเจกบุคคลและกลุ่ม  โดยจะมีการเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหน่ึง
ในสถานการณ์ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าให้การทาํเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่ม
ข้ึนกบัทั้งทาํใหเ้กิดความรู้สึกความรับผดิชอบต่อกลุ่มดว้ย  (นิรันดร์  จงวฒิุเวศย,์ 2547  หนา้ 25-27) 
    สาํหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน  คือ  การท่ีประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถ
ของตนเองในการจดัการ  และควบคุมการใชแ้ละการกระจายทรัพยากรและปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่
ในสังคม  เพ่ือประโยชน์ในการดาํรงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจาํเป็นอยา่งสมศกัด์ิศรี
ในฐานะสมาชิกสังคมในการมีส่วนร่วม  ประชาชนไดพ้ฒันาการรับรู้และภูมิปัญญา  ซ่ึงแสดงออกใน
รูปการตดัสินใจในการกาํหนดวิถีชีวิตของตนอยา่งเป็นตวัของตวัเอง (อคิน ระพีพฒัน์, 2527, หนา้ 
100-104) 
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  สาระสําคญัและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 
   ยวุฒัน์ วุฒิเมธี  (2546, หนา้ 25)  ไดก้ล่าวถึงสาระสาํคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชน   
ไดมี้ส่วนร่วมในความคิดริเร่ิม  การพิจารณาตดัสินใจ  การร่วมปฏิบติัและร่วมรับผดิชอบในเร่ืองต่าง ๆ 
อนัมีผลกระทบถึงตวัประชาชน  การท่ีสามารถทาํให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
เพื่อแกไ้ขปัญหาและนาํมาซ่ึงสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีดีข้ึนนั้น  ผูท้าํการเปล่ียนแปลงตอ้ง
ยอมรับปรัชญาการพฒันาชุมชนพื้นฐานว่ามนุษยทุ์กคนต่างมีความปรารถนาท่ีจะอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น
อยา่งมีความสุข  ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น  พร้อมท่ีจะอุทิศตนเพื่อ
กิจกรรมของชุมชน  ขณะเดียวกนัตอ้งยอมรับดว้ยความบริสุทธ์ิใจว่า  มนุษยน์ั้นสามารถพฒันาได้
ถา้มีโอกาสและไดรั้บการช้ีแนะอยา่งถูกตอ้ง 
 พฒัน์  บุญยรัตพนัธ์  (2547, หนา้ 145)  กล่าววา่การมีส่วนร่วมของชุมชนจะตอ้งมีข้ึนโดยตลอด
ตั้งแต่การวางแผนโครงการ การเสียสละกาํลงัแรงงาน วสัดุ กาํลงัเงินหรือทรัพยากรใดๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน          
         อุบลวรรณ  สืบยคุล  (2549,  หนา้  9)  ไดส้รุปแนวคิดของ  Paya Kapan  ถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนว่าเป็นยุทธศาสตร์ท่ีสาํคญัของหลกัการพฒันาชุมชน  ซ่ึงจะนาํประชาชนให้บงัเกิด
การพึ่งตนเองและความเช่ือมัน่ในการดาํเนินงานตามโครงการพฒันาต่างๆ  ในชุมชน  ทาํให้เกิด
ความสามารถและประสิทธิภาพในการดูแลตนเองตามระบอบประชาธิปไตย  จุดเนน้ของการมีส่วนร่วม
ไดแ้ก่  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม  การพึ่งตนเอง  การพิจารณาตดัสินใจ
และการเลือกโครงการใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและความตอ้งการพื้นฐานของประชาชนในปัจจุบนั
การมีส่วนร่วมไดเ้นน้ถึงการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมกิจกรรม  และการร่วมทาํนุบาํรุงรักษา 
 Alastair  (อา้งถึงใน  ประสานต ์ ถดัทะพงษ,์ 2547, หนา้ 9-10)  ใหค้วามเห็นวา่ การมีส่วนร่วม
ประกอบดว้ย  3  มิติดว้ยกนั  คือ  มิติท่ีหน่ึง  คือ  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจว่าอะไรควรทาํและ
ทาํอยา่งไร  มิติท่ีสองมีส่วนร่วมเสียสละในการพฒันา  การลงมือปฏิบติัการตามท่ีไดต้ดัสินใจ  มิติท่ีสาม  
คือ  การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการดาํเนินงานและในการประเมินผล  
และไดจ้ดัลาํดบัขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในลกัษณะต่างๆ  ดงัน้ี 
 1.  การร่วมประชุม 
 2.  การออกความคิดเห็น 
 3.  การตีปัญหาใหก้ระจ่าง 
 4.  การออกเสียงสนบัสนุน คดัคา้นปัญหา 
 5.  การออกเสียงเลือกตั้ง 
 6.  การบริจาคเงิน 
 7.  การบริจาควสัดุ 
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 8.  การช่วยเหลือดว้ยแรงงาน 
 9.  การใชโ้ครงการท่ีเป็นประโยชน์ใหถู้กตอ้ง 
 10.  การช่วยเหลือในการรักษาโครงการ 
 11.  การทาํงานร่วมกบัผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
  จากแนวคิดเร่ืองสาระสาํคญัและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมตามทศันะของนกัวิชาการต่างๆ 
ดงักล่าวมาขา้งตน้ สามารถจะอธิบายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบถึง
ปัจเจกบุคคลหรือชุมชน เพ่ือแกไ้ขปัญหา ปรับปรุง และพฒันาให้ดีข้ึน โดยมีส่วนร่วมในการออก
เสียงเลือกตั้ง เขา้ร่วมประชุม ติดตามประเมินผลหรือตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายบริหารให้เกิด
ความโปร่งใส การเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว  ้รวมถึงการร่วมรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินหรือชุมชน 
 ประเภทของการมีส่วนร่วม 
 Cohen & Uphoff   (อา้งถึงใน ประสานต ์ ถดัทะพงษ,์ 2547  หนา้ 11)  ไดแ้บ่งประเภทของ
การมีส่วนร่วมไวเ้ป็น  4  ประเภท  คือ 
 1.  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ประกอบไปดว้ย  3  ขั้นตอน  คือ  ริเร่ิมตดัสินใจ ดาํเนินการ
ตดัสินใจ  และตดัสินใจปฏิบติัการ 
 2.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ ประกอบดว้ย การสนบัสนุนดา้นทรัพยากร การบริหาร 
และการประสานขอความร่วมมือ 
 3.  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ไม่วา่จะเป็นผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุ ผลประโยชน์ทาง
สงัคม และผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
 4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินบุคคล  
 

แนวความคดิเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

 จากการท่ีรัฐบาลไดมี้นโยบายในการปฏิรูปการเมืองและการกระจายอาํนาจ  ซ่ึงยอ่มส่งผลให้
ประชาชนจะตอ้งติดตามความเคล่ือนไหว  และเขา้สู่การมีส่วนร่วมรับรู้  รับทราบ  ร่วมคิด  ร่วมตดัสินใจ 
และร่วมกนัพฒันาปะระเทศใหเ้จริญข้ึน 
  ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
     การมีส่วนร่วมทางการเมือง  (political Participation)  มีผูใ้หค้าํนิยามน้ี หรือความหมาย
ไวห้ลายประการ เช่น 
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     จรูญ  สุภาพ  (2544,  หน้า 333)  กล่าวว่า  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  หมายถึง  การมีส่วน

ร่วมท่ีประชาชนจะพึงมีในการกาํหนดนโยบาย  ในการตดัสินใจและกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล และ
ในทางการเมืองเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรัฐบาล  เช่น  การเขา้เป็นรัฐบาล  การมีอิทธิพล
ต่อรัฐบาล  การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 

    ทิพาพร  พิมพิสุทธ์  (2542,  หนา้  133-134)  ไดใ้หค้วามหมายของการเขา้ร่วมทางการเมืองว่า 

หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการกระทาํ (activity) ของแต่ละบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินนโยบาย
ของรัฐบาลเรียกว่า  autonomous participation และการมีส่วนร่วมซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินนโยบาย
โดยทางออ้มนอกเหนือจากแต่ละบุคคลโดยตรงแลว้  เรียกวา่  “mobilized participation” 

     ณรงค ์ สินสวสัด์ิ (2549,  หนา้  123)  กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ว่า หมายถึง  บุคคลท่ีสนใจการเมือง  มีความเขา้ใจการเมือง  เช่ือว่าตนเองมีประสิทธิภาพทาง
การเมือง  มีความศรัทธาในกระบวนการทางการเมือง  และตวันกัการเมือง  และคิดว่าการเขา้ไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหนา้ท่ีของตน เป็นคนท่ีมีความสามารถในการเขา้สงัคม และเป็นคนท่ีมีหวงั
ในชีวิต 

    ชูวงศ ์ ฉายะบุตร  (2549,  หนา้  8)  กล่าวว่า  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  มีความหมายไป

ถึงการใหค้วามร่วมมือ  ซ่ึงถือเป็นการสนบัสนุนต่อระบบการเมือง  นัน่คือการมีระเบียบวินยัเคารพ
กฎหมาย  ร่วมกบัเจา้หน้าท่ีรัฐบาล  การให้ความสนับสนุน  เป็นทางหน่ึงท่ีจะลดปัญหา ในการ
ปกครองและการบริหาร  การให้ความร่วมมือในการเสียภาษีเป็นอีกทางหน่ึง  ซ่ึงนับว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมโดยออ้ม ซ่ึงจะทาํใหไ้ม่เกิดปัญหา จนกลายเป็นประเดน็ทางการเมืองต่อไป  

    จนัทนา  สุทธิจารี  (2544,  หนา้  410)  ไดใ้หค้วามหมาย  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  หมายถึง

การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนตามสิทธิท่ีระบบการเมืองและกฎหมาย
กาํหนดให้กระทาํได ้เป็นการกระทาํท่ีตอ้งเกิดข้ึนจากความสมคัรใจของประชาชน  เพื่อใหมี้อิทธิพล
ต่อการกาํหนดนโยบายของรัฐทั้งในการเมืองการปกครองระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 

    สุจิต  บุญบงการ  (2547,  หนา้  11)  ไดส้รุปความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อยา่งกระชบัวา่การมีส่วนร่วมทางการเมือง  หมายถึง  กิจกรรมท่ีบุคคลมี จุดประสงคเ์พื่อมีอิทธิพลใน 
กระบวนการตดัสินใจของรัฐบาล  โดยแยกลกัษณะท่ีน่าสนใจไวห้ลายประการ ดงัต่อไปน้ีคือ 

    ประการแรกการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความหมายในเร่ืองกิจกรรมไม่ใช่ทศันคติไม่ใช่
เป็นเร่ืองของความคิด  ความรู้สึก  หรือความเช่ือทางการเมือง  แต่ยอมรับว่าทศันคติทางการเมือง
มีผลต่อรูปแบบหรือการแสดงออกของการมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ไม่ใช่เป็นกิจกรรม 

    ประการท่ีสอง  การมีส่วนร่วมทางการเมืองใช ้ กบับุคคลธรรมดา  ส่วนนกัการเมืองหรือ
ผูน้าํทางการเมืองนั้นถือวา่เป็นบทบาททางการเมือง  (political role) 
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    ประการท่ีสาม  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  เป็นเร่ืองของการแสดงออกเพ่ือให้มีผลต่อ
การตดัสินใจของรัฐบาลหรือผูน้าํประเทศ   เช่น  ถา้นักศึกษาชุมนุมประทว้งในมหาวิทยาลยัเพื่อไล่
อธิการบดี จากตาํแหน่งจะไม่ใช่เร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองจนกว่านกัศึกษาจะใชก้ารประทว้ง
น้ีกดดนัรัฐบาลหรือผูน้าํทางการเมืองให้ช่วยบีบบงัคบัให้อธิการบดีลาออก  ดงันั้นการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองจึงควรเป็นเร่ืองของความพยายามท่ีจะมี  ผลต่อการตดัสินใจของรัฐบาลสนบัสนุน 

    เปล่ียนแปลงผูน้าํรัฐบาล  ปกป้องหรือเปล่ียนแปลงตวัผูน้าํและสถาบนัทางการเมืองต่างๆ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นไดท้ั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย  สันติ  หรือรุนแรง  ความประสงค ์ 
ท่ีจะผลกัดนัรัฐบาลน้ีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นส่ิงท่ีสร้างหรือริเร่ิมข้ึนจากตวัผูท่ี้มีส่วนร่วมเองแต่อาจจะมา
จากผูร่้วมอ่ืนรวมทั้งผูน้าํทางการเมืองดว้ย 

    ประการสุดทา้ยการมีส่วนร่วมทางการเมืองอาจไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงการตดัสินใจ
ของผูน้าํหรือรัฐบาลแต่อย่างใด  แมว้่าผูมี้ส่วนร่วมมีวตัถุประสงค ์ กดดนัรัฐบาล  การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองจะมีผลมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัอาํนาจทางการเมืองของผูมี้ส่วนร่วมซ่ึงมกัมีอาํนาจ
ทางการเมืองไม่มากนกัและไม่สามารถผลกัดนัการตดัสินใจของรัฐบาลไดต้ลอดเวลาและทุกๆ เร่ือง 
     Weiner  (อา้งถึงใน  สิทธิพนัธ์  จนัทร์เจริญ, 2541, หนา้ 155-156) ไดส้รุปนิยามท่ีนาํมาอา้ง
กนัโดยทัว่ไป  โดยแบ่งออกเป็น  5  ความหมาย  คือ 
      1.  การใหก้ารสนบัสนุนและการเรียกร้องต่อผูน้าํในรัฐบาล  เพ่ือใหส้นองตอบต่อความ
ตอ้งการใดๆ  
     2.  ความพยายามท่ีจะสร้างผลกระทบต่อการดาํเนินงานของรัฐท่ีไดผ้ลและเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
     3.  กิจกรรมทางการเมืองท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  เช่น  การออกเสียง  การยนืขอ้งเรียกร้อง 
การประทว้ง  การลอ็บบ้ี  เป็นตน้ 
     4.  การใชสิ้ทธิเลือกตวัแทนเขา้ไปใชอ้าํนาจแทนตนเอง  (representation) 
     5.  ความรู้สึกแปลกแยกหรือตีตนออกจากระบบการเมือง  อนัเน่ืองมาจากการถูกกีดกนั
ไม่ให้เขาไดมี้โอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วม  พวกน้ีมีศกัยภาพท่ีจะกลบัเขา้มาแกไ้ขเปล่ียนแปลงระบบ
การเมืองเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีพวกเขาเป็นวา่เหมาะสมหรือยติุธรรมกวา่เก่า 
     Huntingron and Nelson  (อา้งถึงใน  สิทธิพนัธ์  จนัทร์เจริญ, 2541, หนา้ 156-157) ไดใ้ห้

คาํนิยามว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง  หมายถึง  กิจกรรมท่ีประชาชนโดยส่วนบุคคลมุ่งท่ีจะมี
อิทธิพลต่อการตดัสินนโยบายของรัฐบาล  ทั้งน้ี  การมีส่วนร่วม  หมายถึง  กิจกรรมต่างๆ  แต่ไม่
รวมถึงทัศนคติหรือความรู้สึกแต่ละคนในฐานะท่ีเป็นราษฎรเท่านั้ น  ไม่รวมถึงกิจกรรมของ
ขา้ราชการ  เจา้หนา้ท่ีพรรคผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตั้ง  นกัลอ็บบ้ีอาชีพ  หรือนกัการเมืองอาชีพ  โดย
ปกติแลว้กิจกรรมทางการเมืองของผูท่ี้เขา้ไปมีส่วนร่วมจะอยูใ่นลกัษณะท่ีไม่ต่อเน่ือง  ไม่เตม็เวลา  และ
ไม่ถือเป็นอาชีพหลกั  นอกจากน้ีกิจกรรมของประชาชนน้ีจะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งท่ีจะมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินนโยบายของรัฐบาลเท่านั้ น ดังนั้ นการประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารของ
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บริษทัเอกชนข้ึนเงินเดือนให้  จึงไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง  และกิจกรรมน้ียงัรวมถึง
กิจกรรมทุกรูปแบบท่ีมุ่งท่ีจุดมีอิทธิพลต่อการตัดสินนโยบายของรัฐบาล  ไม่ว่ากิจกรรมนั้ นจะ
ก่อใหเ้กิดผลหรือไม่กต็าม 
     โดยสรุปจึงอาจกล่าวไดว้่า  การมีส่วนร่วมทางการเมืองก็คือ  กิจกรรมของประชาชนท่ีมุ่ง
จะเขา้ไปมีอิทธิพลต่อการตดัสินนโยบายของรัฐบาลในระดบัต่างๆ  ซ่ึงรูปแบบการเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองในแต่ละสังคมยอ่มแตกต่างกนัไปตามสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดลอ้ม 
ทั้งน้ีรวมถึงการนาํเสนอความคิดเห็นผา่นตวัแทนหรือผูน้าํชุมชน ทั้งท่ีเป็นการสนบัสนุนและคดัคา้น 
     รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
     เน่ืองจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นปรากฏการณ์ของกิจกรรมทางการเมืองหลายอยา่ง
รวมกนัอยู ่ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีต่างกมุ่็งท่ีจะเขา้ไปมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายของรัฐบาลทั้งส้ิน
รูปแบบต่างๆ  ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในแต่ละสังคมอาจเนน้หรือให้ความสาํคญัแตกต่าง
กนัไป  บางสงัคมอาจใหค้วามสาํคญักบัการไปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งระดบัชาติแต่บางสงัคมอาจเขา้ไป
มีส่วนร่วมในรูปของการเดินขบวนประท้วงรัฐบาลก็ได้  โดยเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคนั้ นๆ 
ปฏิบัติการไปตามแนวทางหรือแนวนโยบายท่ีพรรควางไว้ให้ส่วนพวกท่ีติดต่อโดยตรงกับ 
ผูแ้ทนราษฎรเพ่ือหวงัท่ีจะใหผู้แ้ทนช่วยเหลือการใดๆ  กย็อ่มท่ีจะใชก้ระบวนการท่ีแตกต่างกนัไป 
     เกษม  อุทยานิน  (2546,  หนา้ 120-121)  ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองทางตรง

ของประชาชนในปัจจุบนั  ไวด้งัน้ี   
               1.  การแสดงประชามติ  (referendum)  มีการให้ประชาชนนั้น  มีส่วนร่วมในการพิจารณา  
และการตดัสินใจท่ีจะรับหรือไม่รับกฎหมาย  ซ่ึงจะออกผลบงัคบัให้แก่ตนท่ีผา่นการพิจารณาของ
สภาเป็นขั้นตน้มาแลว้  ประชามติน้ี  อาจจะมีทั้งแบบบงัคบัใช ้ ประชาชนตอ้งแสดงประชามติและ
ไม่บงัคบัใหต้อ้งแสดงประชามติกไ็ด ้ ข้ึนอยูว่า่ความจาํเป็นมากนอ้ยเพียงใด 
               2.  การริเร่ิมให้เสนอกฎมาย  (initiative)  ซ่ึงเกิดข้ึนในสวิสเป็นเวลามานานแลว้ไดแ้ก่การ
ชุมนุมของผูมี้สิทธิเลือกตั้งเหมือนกบัวิธีแบบประชุมชาวเมืองในสหรัฐอเมริกา แต่เป็นการเสนอ
กฎหมายรูปการจะเป็นการทาํคาํร้อง  และลงมติในบตัรเลือกตั้ง  จุดประสงคข์องการริเร่ิมใหเ้สนอ
กฎหมายน้ี  เพื่อใหป้ระชาชนไดผ้า่นกฎหมายบางอยา่ง  ไม่ตอ้งฟังความคิดเห็นของสภา 
                3.  การเลือกออก  (recall)  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีอาํนาจในการปลดอาํนาจ
หนา้ท่ีของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลได ้เม่ือเห็นว่าผูน้ั้นไม่ดาํเนินการตามความตอ้งการของประชาชน
หรือปฏิบติัตนไม่สมควร  แต่จะตอ้งเป็นตาํแหน่งท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
     4.  การร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจ  (plebiscite)  เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจในปัญหาท่ีสําคญั  เม่ือรัฐบาลไม่สามารถตดัสิน
ปัญหานั้นๆ ได ้
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     5.  การเลือกตวัแทน  (election)  เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเลือกตวัแทนเพื่อไปทาํ
หนา้ท่ีบริหารงาน 
     จรูญ สุภาพ  (2514,  หนา้  331-334)  ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบโบราณไว้
ดงัน้ี 
 1.  การมีส่วนร่วมแบบกรีก  (greek system)  วตัถุประสงคข์องการมีส่วนร่วมทางการเมือง
แบบน้ี  ตอ้งการให้ประชาชนซ่ึงเป็นพลเมืองของประเทศ  ไดมี้ส่วนร่วมในทางการเมืองโดยตรง 
ซ่ึงกาํหนดให้ประชาชนทั้งนครรัฐประชุมร่วมกนัเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ความตอ้งการและกาํหนดนโยบาย  รวมทั้งกาํหนดตวัผูป้กครองดว้ย 
 2.   การมีส่วนร่วมแบบโรมนั (roman System) การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบน้ีไดก้าํหนดให้
มีสภาข้ึนแทนการประชุมประชาชนทั้งหมด  ส่วนอาํนาจหนา้ท่ีสภานั้นครอบคลุมเสมือนการปกครอง
โดยประชาชนโดยตรง 
 3.   การมีส่วนร่วมแบบศกัดินา  (feudal system)  เป็นลกัษณะของความสมัพนัธ์ในระหวา่ง
เจา้นายกบัไพร่ (vassal)  ท่ีแต่ละฝ่ายมีหนา้ท่ีต่อกนั  เจา้นาย  (Lord)  มีหนา้ท่ีให้ความคุม้ครองและ
ปกครองไพร่  ส่วนไพร่มีหนา้ท่ีบริการดา้นต่างๆ  ใหเ้จา้นาย 
 4.  การมีส่วนร่วมแบบสวิส  (Swiss System)  มีลกัษณะสําคญัคือ เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง  เช่นเดียวกบัระบบกรีก 
 5.   การมีส่วนร่วมแบบนิวอิงแลนด ์ (new england system)  มีการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
โดยตรง  เช่นเดียวกบัแบบสวิส  
    สาํหรับประเทศแรกท่ีพยายามปฏิรูปการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบน้ี  คือ 
ประเทศองักฤษ  เม่ือ  ค.ศ. 1215  ไดมี้การตกลงต่อรองกนั  ระหว่างฝ่ายกษตัริยก์บัขุนนาง  เพื่อให้ฝ่าย
กษตัริยท์รงยนิยอมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมบา้นเมืองจนเกิดเอกสารสิทธิแมคนา คาร์ตา้ข้ึน 
ซ่ึงเป็นเอกสารที่ยินยอมให้ประชาชนมีโอกาสเขา้ร่วมรัฐบาล  ต่อมา โอลิเวอร์ ครอมเวลล์  
ไดด้าํเนินการใชก้าํลงัเพื่อประชาชนกลุ่มต่างๆ  ในประเทศไดมี้บทบาททางการเมืองจนทาํให้เกิด
หลกัการท่ีว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิในการออกเสียง และประชาชนทุกคนจะมีสิทธิมีตวัแทนใน
สภานิติบญัญติั และเม่ือเกิดเหตุการณ์ปฏิวติัในฝร่ังเศส  ใน  ค.ศ. 1789  สิทธิของการเขา้มีส่วนร่วม
ในทางการเมืองของประชาชนจึงขยายออกไป  จนทาํใหเ้กิดหลกัเสรีภาพ  ความเสมอภาค และการนาํเอา
เจตนารมณ์ของปวงชนมาใชใ้ห้ถูกตอ้งเหมาะสม  นอกจากนั้นในสหรัฐอเมริกาก็มีการกระตุน้ให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตั้งแต่สมยัท่ี  แซมมวล  อดมัส์  ร่วมกบัประชาชน
เรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองจากองักฤษ  และโทมสัเพน  ไดมี้ส่วนช่วยให้ประชาชนระลึก
และสํานึกถึงความสําคญัในการท่ีจะเขา้มาดาํเนินการปกครองตนเอง  โดยเร่ิมจากระดบัทอ้งถ่ิน
ขยายไปจนระดบัชาติ 
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     เฉลียว  บุรีภกัดี และคนอ่ืนๆ  (2545, หนา้  115)  ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ไวด้งัน้ี 
     1.  การมีส่วนร่ วมแบบชายขอบ  (marginal participation)  เป็ นการมีส่วนร่ วมท่ีเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ เชิงอาํนาจไม่ เท่ าเทียมกนักล่ าวคือ  ฝ่ ายหน่ึงรู้สึกด อยอาํนาจกว่ ามีทรัพยากรหรือ
ความรู้ ดอ้ยกว ่าอีกฝ่ายหน่ึง  เป็ นต ้น 
     2.  การมีส่วนร่ วมแบบบางส่ วน (partial participation) เป็นการมีส่ วนร่ วมท่ีเกิดจากการ
กาํหนดนโยบายของรัฐ  โดยไม่ รู้ความต ้องการของประชาชน  ดงันั้น  การมีส่วนร่วมจึงเป็ นเพียง
ประชาชนได ้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการดาํเนินกิจกรรมบางส่ วนบางเร่ืองเท่านั้น 
     3.  การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์   (full participation)  เป็ นการมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอน
ของการพฒันาด ้วยความเท่าเทียมกนัทุกฝ่ าย  จดัเป็ นการมีส่วนร่ วมในการพฒันาอย่างแท ้จริงของ
ประชาชนตามแนวความคิดและหลกัการพฒันาชุมชน  เม่ือนาํมาใช ้ในการเรียนรู้  จะสนับสนุน
และส่ งเสริมให ้กระบวนการเรียนรู้ ร่วมกนัของชุมชนดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
    รูปแบบการมีส่วนร่ วม  United Nation  (1981 หนา้ 8)ได ้จาํแนกตามลกัษณะการมีส่วนร่ วม
ไว ้ดงัน้ี  
     1.  การมีส่วนร่วมแบบเป็ นไปเอง  (spontaneous)  ซ่ึงโดยการอาสาสมคัรหรือการรวมตวั
กนัเองเพื่อแก ้ไขปั ญหาของตนเอง  โดยเป็ นการกระทาํไม่ ได ้รับการช่วยเหลือจากภายนอก  ซ่ึงเป็ น 
รูปแบบท่ีเป็ นเป้าหมาย 
     2. การมีส่วนร่วมแบบชกันาํ  (induced)  ซ่ึงเป็นการเขา้ร่ วมโดยความต ้องการความเห็นชอบ
หรือสนบัสนุนโดยรัฐบาล  ซ่ึงเป็นรูปแบบทัว่ไปของประเทศกาํลงัพฒันา 
     3. การมีส่วนร่ วมแบบบงัคบั  (coercived)  เป็นการเขา้ร วมโดยความต ้องการความเห็นชอบ
หรือสนับสนุนโดยรัฐบาล  ภายใตก้ารจดัการโดยเจา้หน้ าท่ี  ของรัฐหรือโดยการบงัคบัโดยตรง  
รูปแบบน้ี เป็นรูปแบบท่ีผูก้ระทาํไดรั้บผลทนัทีแต่จะไม่ ได ้ผลในระยะยาว  และมกัจะมีผลเสียตรงท่ี
ไม่ ไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชนในท่ีสุด 
 นิรันดร์ จงวฒิุเวศย ์  (2527, หนา้ 179) สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วมมี  ดงัต่อไปน้ี    

 1.  การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง  (direct participation) โดยผ ่านองค ์กรท่ีจดัตั้งโดย
ประชาชน (inclusive organization)  การรวมกลุ่ มเยาวชนต่ าง ๆ 
 2.  การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทางอ ้อม (indirect participation) โดยผา่นองค ์กรผูแ้ทนของ
ประชาชน  (representative organization)  กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน 
 3.  การมีประชาชนมีส่วนร่ วมโดยเปิ ดโอกาสให ้ (open participation) โดยผา่นองค ์กรท่ีไม่ 
ใช่ ผูแ้ทนของประชาชน  (non-representative organization) เช่ น สถาบนัหรือหน่ วยงานท่ีเชิญชวน  
หรือเปิดโอกาสให ้ประชาชนเขา้มามีส่ วนร่ วมเม่ือไรกไ็ด ้ทุกเวลา 
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     Verba Nie and Kim  (อา้งถึงใน สิทธิพนัธ์  จนัทร์เจริญ , 2541 หนา้ 158-159) ไดใ้หค้าํ
นิยามของคาํว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่าเป็นกิจกรรมท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายดงัรูปแบบต่างๆ 
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงถูกแบ่งออกเป็น  4  รูปแบบ  คือ 
     1.  การใชสิ้ทธิเลือกตั้งเป็นกิจกรรมของบุคคลแต่ละคนในการเลือกตวัแทนของตนเขา้ไป
ใชอ้าํนาจในการปกครอง  สิทธิในการเลือกตั้งจึงอาจนบัไดว้่าเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัยิ่งในการควบคุม
รัฐบาล  แต่การไปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งจะแตกต่างไปจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมในรูปแบบอ่ืนๆ 
ท่ีสงัคมเป็นผูก้าํหนดโอกาสให ้ เช่น  4  ปี  ต่อคร้ัง  จึงทาํใหค้วามรู้สึกสร้างสรรคข์องคนมีนอ้ยมาก 
     2.  กิจกรรมการรณรงคห์าเสียงเป็นกิจกรรมในลกัษณะเดียวกนักบัการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
แต่เป็นรูปของการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการรณรงคห์าเสียง  ในกรณีน้ีราษฎรจะร่วมมือกนัเพื่อใช ้
อิทธิพลท่ีเขา้ถึงมีต่อผลของการเลือกตั้งนอกเหนือไปจากเสียงหน่ึงเสียงท่ีเขาได้จากสิทธิในการ
เลือกตั้ง 
     3.  กิจกรรมของชุมชนเป็นกิจกรรมของกลุ่มหรือองคก์รท่ีราษฎรร่วมกนัดาํเนินการเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาทางสังคมและการเมือง  ในกรณีน้ีราษฎรจะร่วมมือกนัเพื่อใชอิ้ทธิพลต่อการดาํเนินงาน
ของรัฐบาลกิจกรรมในรูปแบบน้ีเป็นไปอยา่งมีเป้าหมายท่ีแน่นอนและมีอิทธิพลมาก 
     4.  การติดต่อเป็นการเฉพาะ  เป็นรูปแบบสุดทา้ยของการมีส่วนร่วมทางการเมือง  และจะ
เก่ียวเน่ืองกบัราษฎรรายบุคคลไปติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือขา้ราชการเพ่ือให้แกไ้ขปัญหาใด
เฉพาะตวั  หรือของครอบครัว  กิจกรรมในรูปแบบน้ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายของรัฐบาล
นอ้ยมาก  
     Huntington and Nelson  (อา้งถึงใน  สิทธิพนัธ์  จนัทร์เจริญ , 2541, หนา้ 159-160)  ไดจ้าํแนก
รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกัน แต่ก็ได้เพิ่มเติมบางรูปแบบ
เพื่อใหส้มบูรณ์และครอบคลุมเน้ือหามากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 
     1.  กิจกรรมการเลือกตั้งหมายรวมถึงกิจกรรมการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งและการเขา้ร่วมรณรงค์
หาเสียงในการเลือกตั้งดว้ย 
     2.  การลอ็บบ้ี  (lobby)  หมายถึง  การเขา้หาเจา้หนา้ท่ีหรือผูน้าํทางการเมืองเพ่ือหาทางเขา้ไป 
มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายของรัฐโดยใหข้อ้มูลต่างๆ  เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นเกณฑ ์
     3.  กิจกรรมองคก์รเป็นกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มองคก์รใดๆ  โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเขา้
ไปมีอิทธิพลต่อประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์เฉพาะอย่าง  หรืออาจเป็นผลประโยชน์สูงสุด
ของส่วนร่วมกไ็ด ้
     4.  การติดต่อ  หมายถึง  การเขา้หาเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือขา้ราชการเป็นการส่วนตวัโดยปกติ
จะมุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัหรือครอบครัว 
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     5.  การใชค้วามรุนแรง  คือ  กิจกรรมท่ีพยายามจะสร้างผลกระทบต่อการตดัสินโยบาย
ของรัฐบาลโดยการทาํร้ายร่างกายหรือทาํลายทรัพยสิ์นกิจกรรมน้ีอาจดาํเนินไปโดยมีจุดมุ่งหมายท่ี
จะเปล่ียนแปลงผูน้าํทางการเมือง เช่น กิจกรรมของรัฐประหาร การลอบสังหารผูน้าํทางการเมือง
หรืออาจมุ่งท่ีจะเปล่ียนแปลงระบบการเมือง เช่น การทาํการปฏิวติักไ็ด ้
     Milbrath  และ  Goel  (อา้งถึงใน  ธชัชนก  ศรีประภสัสร, หนา้ 19) ไดศึ้กษาจากผลงาน
ต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองและไดจ้ดัแยกประเภทหรือรูปแบบในการเขา้มีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนไว ้ 6  รูปแบบดว้ยกนั  คือ 
     1.  การออกเสียงเลือกตั้ง  (voting)  เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีสามารถ
แยกกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการรณรงคห์าเสียงและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพรรคการเมือง  แต่รวมไดก้บั
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับความรักชาติแบบต่างๆ  (patriotic acts)  เช่น  การเสียภาษี  การเคารพ
กฎหมายและการสนบัสนุนประเทศให้ทาํสงครามแมต้นเองจะไม่เห็นดว้ย  จึงกล่าวไดว้่า  การไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นการแสดงออกของประชาชนถึงความจงรักภกัดีต่อระบบการเมือง
มากกว่าเป็นการกระทาํตามความตอ้งการของตน  กล่าวคือ  บุคคลท่ีจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
นั้นจะกระทาํไปโดยความสาํนึกในหนา้ท่ีของพลเมืองดีมากกว่าท่ีจะเช่ือการลวงคะแนนเสียงของตน
จะมีผลสําคญัทางการเมืองท่ีแตกต่างกนัออกไป  การลงคะแนนเสียงไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัการส่ือ
ข่าวสาร  และแรงจูงใจมากเหมือนกิจกรรมทางการเมืองอ่ืนๆ  ท่ีผูท่ี้ไปลงคะแนนเสียงอาจเขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบอ่ืนก็ได ้ ในทางกลบักนัผูท่ี้เขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง
อยา่งกระตือรือร้นในรูปแบบกิจกรรมทางการเมืองอ่ืนๆ  ก็อาจไม่ไปลงคะแนนเสียงก็ได ้ อยา่งไรก็
ตามการลงคะแนนเสียงนบัว่ามีความสําคญัมากเน่ืองจากสามารถกาํหนดความเป็นไปของรัฐบาล  
หรือการปกครองไดท้นัทีทนัใด 
     2.  การเป็นเจา้หนา้ท่ีพรรคการเมืองและผูร้ณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง  (party and campaign workers)  
หมายถึง  การเขา้ร่วมในพรรคการเมืองทั้งในช่วงระหวา่งการเลือกตั้งและในการรณรงคห์าเสียงการ
บริจาคช่วยเหลือแก่พรรคหรือผูรั้บสมคัรรับเลือกตั้ง  การชกัชวนประชาชนไปลงทะเบียนเพ่ือสิทธิ
ในการลงคะแนนเสียง  การเขา้ร่วมสนับสนุนพรรคการเมือง  การพยายามชกัชวนประชาชนให้
ลงคะแนนเสียงแก่พรรคหรือผูส้มคัรท่ีตนชอบ  การลงสมคัรรับเลือกตั้ง  และการร่วมมือกบักลุ่มต่างๆ  
ในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของชุมชนการมีส่วนร่วมกบักลุ่มต่างๆ  ในการปรับปรุงความเป็นอยู่
ของชุมชนการมีส่วนร่วมทางการเมืองดงักล่าวน้ีเป็นแบบแผนของความสัมพนัธ์ขั้นตน้ระหว่าง
ปัจเจกชนกับรัฐมิลแบรท  พบว่า  ผูท่ี้เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบน้ีมีน้อยมากใน
สหรัฐอเมริกามีเพียงร้อยละ  14  เท่านั้น  เน่ืองจากการเขา้ร่วมในกิจกรรมดงักล่าว  ตอ้งอาศยัความต่ืนตวั
และสนใจอย่างแทจ้ริง  จดัเป็นพวกท่ีข้ึนเวทีต่อสู้ทางการเมือง  (gladiator)  ในขณะท่ีคนส่วนมาก
มกัจะมีบทบาทเป็นเพียงผูเ้ฝ้าดู  (spectators)  คอยตดัสินใจว่าใครจะเป็นผูช้นะดว้ยการลงคะแนน
เสียงใหค้นท่ีตนชอบ 
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     3.  การเป็นผูมี้บทบาทในชุมชน  (community activists)  เป็นการก่อตั้ งกลุ่มเพื่อ
แกปั้ญหาของสังคมหรือร่วมมือกบักลุ่มต่างๆ  ท่ีมีอยูแ่ลว้  เพื่อมีบทบาทเก่ียวกบักิจกรรมสาธารณะ
หรือติดต่อกับทางราชการในเร่ืองปัญหาสังคม  ผูมี้บทบาทในชุมชนจึงนับเป็นผูท่ี้มีความ
กระตือรือร้นสูงและมีระดบัความผกูพนัทางใจกบัชุมชนสูง  อยา่งไรกต็าม  ผูท่ี้มีบทบาทในชุมชนน้ี
แตกต่างจากเจา้หนา้ท่ีพรรคและเจา้หนา้ท่ีรณรงคห์าเสียง  ในแง่ท่ีมีความเก่ียวขอ้งในพรรคการเมือง
และการช่วยรณรงคห์าเสียงนอ้ยกวา่เจา้หนา้ท่ีพรรคและเจา้หนา้ท่ีรณรงคห์าเสียงดงักล่าว 
     4.  การติดต่อกับทางราชการ   (contacting officials)  เป็นกิจกรรมท่ีเป็นเร่ือง
เฉพาะเจาะจงของบุคคล  ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อบุคคลนั้นเองเท่านั้น  เช่น  การติดต่อกบัทางราชการ
ในเร่ืองภาษี  โรงเรียน  การทาํถนน  การติดต่อขอรับสวสัดิการทางสังคม  ฯลฯ  การเขา้มีส่วนร่วม
ทางการเมืองในรูปแบบดงักล่าวเกือบจะไม่ใช่การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามความหมายท่ีแทจ้ริง  
ดงัท่ี  เวอร์บา  และนิย ์ เรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบคบัแคบ  (parochial participation)  
หรือการติดต่อเฉพาะเร่ือง (particularized contacting) (Verba and Nie, 1996 หนา้ 26-44) 
     5.  การเป็นผูป้ระทว้ง  (protestors)  ไดแ้ก่  การเขา้ร่วมเดินขบวนตามถนนหรือการก่อจลาจล
ในกรณีท่ีจาํเป็นเพื่อบงัคบัให้รัฐแกไ้ขบางส่ิงบางอย่างซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเมืองให้ถูกตอ้ง  การประทว้ง
อยา่งแขง็ขนัและเป็นไปอยา่งเปิดเผยต่อกรณีท่ีรัฐบาลกระทาํในส่ิงท่ีผดิศีลธรรม  การใหค้วามเอาใจ
ใส่กับชุมชนประทว้งเขา้ร่วมกับกลุ่มประทว้งรัฐบาลและการปฏิเสธการยอมรับกฎหมายท่ีไม่
ยติุธรรม 
     6.  การเป็นผูส่ื้อสารทางการเมือง  (communicators)  ไดแ้ก่  การติดตามข่าวสารทางการเมือง
อยูเ่สมอ  การส่งข่าวสารแสดงการสนบัสนุนใหแ้ก่ผูน้าํทางการเมืองเม่ือเขาทาํในส่ิงท่ีเลวร้าย  การเขา้ร่วม
ถกปัญหาทางการเมือง  การให้ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัการเมืองแก่เพื่อนในชุมชนท่ีอยูอ่าศยั  การให้
ความสนใจกบัทางราชการ  และการเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์ ผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วม
ทางการเมืองดงักล่าวมกัเป็นพวกท่ีมีการศึกษาสูง  มีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัการเมืองมาก  และมีความสนใจ
ทางการเมืองมากด้วย  ผูส่ื้อสารทางการเมืองเหล่าน้ี  จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากกว่าบรรดา
เจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมืองหรือผูรั้กชาติแต่จะไม่แสดงออกดว้ยกิจกรรมประทว้ง 
     อลัมอนด ์ และโพเวล  (อา้งถึงใน  เดช  อิงคสิทธ์ิ,  2542, หนา้ 27-28)  ไดจ้าํแนกรูปแบบ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีละเอียดชดัเจน  โดยแบ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น  2  
รูปแบบ  ใหญ่ๆ  คือ 
     1.  Conventional Forms 
     2.  Unconventional Forms 
โดยแต่ละรูปแบบยงัจาํแนกออกเป็นแบบยอ่ยๆ  อีกดงัน้ี  คือ 
       Conventional Forms 
     1.  การออกเสียงเลือกตั้ง 
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     2.  การพดูจาปรึกษาเร่ืองการเมือง 
     3.  กิจกรรมการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง 
     4.  การจดัตั้งและการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ 
     5.  การติดต่อส่วนตวักบัเจา้หนา้ท่ีการเมือง 
     Unconventional Forms 
     1.  การยืน่ขอ้เรียกร้อง 
     2.  การเดินขบวน 
     3.  การเขา้ประจนัหนา้ 
     4.  การละเมิดกฎระเบียบของสงัคม 
     5.  การใชค้วามรุนแรงทางการเมือง 
     6.  สงครามกองโจรและการปฏิวติั 
 จากแนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักวิชาการต่างๆ ดังกล่าวมาขา้งต้น 
สามารถสรุปพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองทอ้งถ่ินของประชาชนได้  6  
ประเภท  ดงัน้ี     
     1.  การออกเสียงเลือกตั้ง   
     2.  การเป็นเจา้หนา้ท่ีพรรคการเมืองและผูร้ณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง 
     3.  การเป็นผูมี้บทบาทร่วมพฒันาชุมชน   
     4.  การติดต่อสมัพนัธ์กบัทางราชการ   
     5.  การร่วมชุมนุมทางการเมือง   
     6.  การเป็นผูส่ื้อสารทางการเมือง   
 การจาํแนกพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น  นอกจากจะจดัแบ่งเป็นรูปการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองไวแ้ลว้ยงัสามารถจัดลาํดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อแสดงระดับของ
พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล  ซ่ึงจะแตกต่างกนัออกไป  ดว้ยความแตกต่างทางดา้นภูมิหลงั
หรือปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลมีส่วนกาํหนดใหบุ้คคลเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
ทั้งในรูปแบบและปริมาณของกิจกรรมทางการเมืองท่ีแตกต่างกนั 
      ปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

      การมีส่ วนร่ วมทางการเมืองเป็ นปรากฏการณ์ท่ีสลบัซบัซ ้อนและข้ึนอยู่ กบัตวัแปรต่ างๆ
มากมาย  ซ่ึงมีความสาํคญัแตกต่ างกนัไป 

      นิรันดร   จงวุฒิเวศย ์  (2547, หนา้  188)  ไดก้ล่าวว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่ อการมีส่วนร่ วมเกิด

จากความศรัทธาท่ีมีต่ อความเช่ือถือบุคคลและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ความเกรงใจท่ีมีต่ อบุคคลท่ีเคารพนบัถือ
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หรือมีเกียรติยศ  ตาํแหน่ ง  อาํนาจบีบบงัคบัท่ีเกิดจากคนท่ีมีอาํนาจเหนือกว ่า  ทาํให ้เกิดการบีบบงัคบั
ใหมี้ส่ วนร่ วมในการกระทาํต่างๆ 
     ปรัชญา  เวสารัชช   (2548  หนา้ 170)  ไดก้ล่าวว่า  ปัจจยัท่ีผลกัดนัให ้ประชาชนเข ้ามามีส่ วนร่ วม
ในการพฒันาท ้องถ่ิน  ดงัน้ี 
     1.  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั้งทางกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และ
ความปลอดภยั   
      2.  ปัจจยัผลกัดนัจากบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะผู ้นาํ 
      3.  ปั จจยัท่ีเป็ นรางวลัตอบแทน  เช่นค่ าตอบแทนแรงงาน  เงินปันผลจากสหกรณ์ ออมทรัพย ์ 
     4.  ปั จจยัภายในตวับุคคล  ได ้แก่   ความคาดหวงัในประโยชน์ ส่วนร่วม  ความรู้สึกเกรงใจ
ไม่กล ้าปฏิเสธเม่ือถูกชกัชวนหรือความรู้สึกวา่เป็ นพนัธะท่ีต ้องเขา้ร่ วมเพ่ือให ้เกิดความสามคัคี 
     อภิชาต  พจน์ศรี (2534 หนา้ 2-3)  ไดก้ล่าวถึงปัจจยัการเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นระบอบการปกครองท่ีให้โอกาสสําหรับ
ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมทางการเมืองมากกวา่ระบอบอ่ืน  และถือวา่เป็นเร่ืองท่ีสาํคญั  โดยการเขา้ไป
ใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งผูแ้ทนเขา้ไปใชอ้าํนาจแทนตนในสภา  เป็นการแสดงถึงความตอ้งการ  (demand)  
และแสดงถึงความสนับสนุน  (support)  อนัเป็นส่ิงช้ีให้เห็นถึงการดาํรงอยู่ของระบบการเมือง  ตาม
ความคิดของ Easton ในระบบการเมืองประชาชนจะเขา้ไปมีส่วนร่วมไดม้ากนอ้ยไม่เท่ากนั  ซ่ึงอาจ
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคลหรือปัจจยัทางสงัคม 
     1.  ปัจจยัส่วนบุคคล  (characteristics factors)  ท่ีทาํให้บุคคลเขา้มามีส่วนร่วม  คือเป็นผูมี้
รายไดสู้งการศึกษาสูง  เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ  อยู่ในวยักลางคน  เป็นสมาชิกองคก์ารต่างๆ  และ
เป็นผูมี้สถานภาพการสมรส 
     2.  ปัจจยัทางสงัคม (social factors)  
     2.1  ความเขา้ใจอนัดีของบุคคลท่ีมีต่อนโยบายของรัฐ  (relevance of government policies 
to the individuals)  ไดแ้ก่  การตระหนกัว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงท่ีตอ้งรับผดิชอบในฐานะสมาชิก
ของสังคม  เป็นผูเ้ขา้ใจถึงปัญหาท่ีตอ้งการให้รัฐบาลแกไ้ข  และตระหนักในเร่ืองความถูกตอ้ง
เหมาะสมท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายของรัฐบาล 
     2.2  การไดรั้บทราบขอ้มูลต่างๆ  อยา่งเพียงพอ  (access to information)  ข้ึนอยูก่บัการ
ดาํเนินงานตามนโยบายของรัฐเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด  ประสบการณ์ทั้งดา้นการงานและ
ส่วนตวัการไดรั้บข่าวสารทางการเมืองอยา่งเพียงพอ  และมีเวลาว่างท่ีจะพูดคุยเสวนาในปัญหาต่างๆ 
ของบา้นเมือง 
     2.3  กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้ง  (group pressure to vote)  ไดแ้ก่  ผูท่ี้อยูใ่นกลุ่มท่ี
จะสูญเสียประโยชน์และเกิดความรู้สึกแปลกแยกทางการเมือง  เป็นสมาชิกขององค์การทาง
การเมือง  ท่ีมัน่คงซ่ึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานเพ่ือส่วนร่วมและปฏิบติัตามปทสัถานของกลุ่ม 
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     2.4  กลุ่มท่ีมีความแตกต่างทางความคิด  (cross pressure)  ซ่ึงเกิดไดจ้ากความขดัแยง้
ในเร่ืองผลประโยชน์  ความสบัสนในดา้นขอ้มูลข่าวสาร  และความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มผลประโยชน์ 
     McCosky  (อ ้างถึงใน สิริพฒัน์   ลาภจิตร, 2550,  หนา้ 44)  ไดก้ล่าวถึงการเขา้มามีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน  มีปัจจยัดงัน้ี 
     1.  ตวัแปรทางด ้านส่ิงแวดล ้อมทางสังคม  (social environment)  ได ้แก่   การศึกษาอาชีพ  
รายได ้  อายุ  เช้ือชาติ  ศาสนา  เพศ  การเล่ือนฐานะทางสังคม และถ่ินท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงมีความสัมพนัธ์
กบัระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง  แต่ ทั้งน้ีข้ึนอยู ่กบับริบททางการเมืองวฒันธรรมของสงัคมนั้นๆ 
     2.  ตวัแปรทางด ้านจิตวิทยา  (psychological variables)  การเขา้ร่ วมทางการเมืองจะดาํรงอยูไ่ด ้
ข้ึนอยู ่กบัว่ าได ้ให้ รางวลัหรือผลตอบแทนแก่ ผู ้เข ้าร่ วมอย ่างไรบา้ง  โดยเช่ือกนัว่ ามนุษย ์เข ้าร่วมทาง
การเมืองเพื่อสนองความตอ้งการต่ างๆ  ของเขาซ่ึงเป็ นแรงผลกัดนัให้ บุคคลเข ้าร่ วมในกิจกรรมทาง
การเมือง  นอกจากน้ี  คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพ  (personality traits)  บางอยา่งมีความสาํคญักบัการ
มีส่วนร่ วมทางการเมือง  เช่ น  มีความเป็นผู ้นาํ  มีความรับผิดชอบต่ อสังคม  มีความเช่ือมัน่สูงซ่ึ งผู ้ท่ี
คุณลกัษณะเหล่ าน้ีมีแนวโน ้มท่ีจะเขา้ร่ วมทางการเมืองสูงกว ่าผู ้ท่ีขาดคุณลกัษณะดงักล่าว 
     3.  ตวัแปรทางด ้านส่ิงแวดล ้อมทางการเมือง  (political environment )  เช่ น  ปั จจยัท่ีเก่ียวกบั
สถานการณ์บ ้านเมือง  (situational Factors)  ระบบพรรคการเมือง  (party system) การรณรงค ์หา
เสียง  (campaign)  อุดมการณ์ ทางการเมือง  (issues and ideology)  อิทธิพลของกลุ่ มจะมีมากน ้อยข้ึนอยู ่
กบัการจดัตั้งข้ึนมาดว้ยวตัถุประสงค ์อะไรเก่ียวข ้องกบัการเมืองมากนอ้ยเพียงใด  หากมีความเก่ียวข ้อง
กบัการเมืองในระดบัมากและตั้งข้ึนมาเพื่อพิทกัษ์ประโยชน์ของกลุ่ มแล ้ว  อิทธิพลของ กลุ่ มท่ีมีต่อ
สมาชิกกจ็ะมีมาก   
     Milbrath  (อา้งถึงใน สิริพฒัน์   ลาภจิตร , 2550, หนา้ 45)  ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน  มีปัจจยัดงัน้ี 
     1.  บุคคลท่ีเป็นสมชิกกลุ่มมีแนวโน้มท่ีจะมีความสนใจทางการเมือง  ติดตามปัญหาทางการ
เมืองและการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกวา่ผูท่ี้มิไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มเน่ืองจากผูท่ี้เป็นสมาชิกกลุ่ม
จะไดรั้บข่าวสารทางการเมืองจากกลุ่มของตน  นอกจากนั้นยงัพบว่า  ยิ่งบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมใน
กลุ่มมากข้ึนกย็ิง่มีแนวโนม้วา่บุคคลนั้นมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากข้ึน 
     2.   ในบรรดาผูท่ี้เป็ นสมาชิกกลุ่ มนั้น   ผู ้ท่ีเป็ นสมาชิกกลุ่มหลายกลุ่ ม  (cross-pressure)  จะมี  
ส่ วนร่ วมทางการเมืองน้ อยกว่ าผู ้ที่เป็ นสมาชิกกลุ่มเพียงคนเดียวและผู ้ที่เป็ นสมาชิกกลุ่ มที่มี
ความคล ้ายคลึงกนัของสมาชิก  (homogeneous) ก็จะมีส่วนร่ วมทางการเมืองมากกว่ าผู ้ท่ีเป็น สมาชิก
กลุ่ มท่ีมีสมาชิกประเภทหลากหลายการมีส่วนร่ วมทางการเมืองอาจมองได ้ทั้งในระดบัมหภาค  (macro level)  
เน ้นหน่ วยทางสังคมขนาดใหญ่   คือ ระดบัชาติ  (nation)  เป็ นหน่ วยวิเคราะห์   และระดบัจุลภาค  
(micro level)  เน ้นปั จเจกบุคคล  และพฤติกรรมดา้นการเมืองของเขาเป็ นหน่ วยวิเคราะห์   ซ่ึงใน
ระดบัจุลภาคจะตอบคาํถามว่ า  ทาํไมปั จเจกคนหรือกลุ่ มชนท่ีเขา้ร่วมและไม่ เข ้าร่ วมในทางการเมือง  
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เขา้ร่ วมเพ่ืออะไรและอย ่างไร  ซ่ึงไดแ้บ่งปั จจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการมีส่วนร่ วมทางการเมือง  เป็น  
4  ประเภท  คือ  Milbrath  และ  Goel  (อ ้างถึงใน สิริพฒัน์  ลาภจิตร, 2550 หนา้ 45-47)  
     1.  ส่ิงเร้ าทางการเมือง  (political stimuli)  เช่ น  การพดูคุยเก่ียวกบัการเมือง  การได ้รับข ้อมูล
ข่าวสาร  หรืออยู่ ในองค ์กรท่ีเก่ียวข ้องกบักิจกรรมทางการเมืองบางรูปแบบ  ซ่ึงจากผลการศึกษา
พบว่ า  บุคคลท่ีได ้รับส่ิงเร้ าทางการเมือง  โดยการพูดคุยเก่ียวกบัการเมืองอย ่างไม่ เป็ นทางการมกัจะ
เกิดกบับุคคลท่ีมีระดบัทางการศึกษาเท่ าเทียมกนัและผู ้ท่ีมีการศึกษาสูงมากมกัพบกบัส่ิงเร้ าเก่ียวกบั
การเมืองมากทาํให ้มีแนวโน มท่ีจะเข าไปมีส่วนร่ วมในรูปแบบต่ างๆ  มากกว่ าผูท่ี้ไม่ ได ้รับส่ิงเร้าทาง
การเมืองเหล่ าน้ี 
     2.  ปั จจยัส่ วนบุคคล  (personal factors) ได ้แก่   ทศันคติ  ความเช่ือ  ลกัษณะทางบุคลิกภาพ  
การสืบลกัษณะนิสัยมาจากบิดามารดา  และความต ้องการในเชิงจิตวิทยา  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ อย่ าง 
มากกบัพฤติกรรมของบุคคล  ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว ่า ความสนใจและความห่ วงใยเร่ืองการเมืองการ
มีความรู้ สึกในความสามารถของตน  การมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมสูง  โดยเฉพาะทาง
การศึกษา  การมีความรู้สึกตระหนกัในหน้ าท่ีของพลเมือง  และการมีบุคลิกภาพท่ีชอบแสดงออก
ทางสงัคม  จะมีแนวโน ้มให ้บุคคลเขา้มามีส่ วนร่ วมมากกว ่าผู ้ท่ีขาดความรู้สึกในพฤติกรรมเหล่าน้ี 
      3.  ส่ิงแวดล ้อมทางการเมือง  (Political Setting)  ประกอบด ้วย  3 ส่ วน 
      3.1  rules of the game   เช่ น  สิทธิในการเลือกตั้ง   
     3.2  สถาบนัทางการเมือง  โดยเฉพาะระบบพรรคการเมือง  ซ่ึงมีผลกระทบต่ อแบบแผน
และอตัราการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ยิง่มีการแข่งขนักนัมากอตัราการมีส่วนร่วมกย็ิง่สูง 
      3.3 ลกัษณะการรณรงคห์าเสียง 
     4.  ตาํแหน่ งทางสังคม  (social position) ได ้แก่  รายได ้  อาชีพ  ถ่ินท่ีอยู ่อาศยั  เพศ  อายุ
ศาสนา  เช้ือชาติ  ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ีไม่ ได ้ทาํให ้เกิดการมีส่ วนร่ วมทางการเมืองโดยตรง  แต่ จะเป็ นตวัแปร
ท่ีสนับสนุนตวัแปรทางดา้นทศันคติและบุคลิกภาพ  ซ่ึงจากการวิจยัพบว่ า  บุคคลท่ีอยู่ ใกลศู้นย ์กลางทาง
สงัคมอยูใ่นชนชั้นสูง  การศึกษาสูง  มีฐานะดี  มีความต่ืนตวัทางการเมือง  มีความสัมพนัธ์กบัองค ์กร
ทางการเมืองและอาศยัอยูใ่นชุมชนเป็นเวลานาน  จะมีแนวโน ้มการมีส่วนร่ วมมากยิ่งข้ึนปั จจยัท่ีทาํให้ 
บุคคลเข ้ามามีส่ วนร่ วมทางการเมือง   
     จากท่ีไดมี้ผูศึ้กษาถึงปัจจยัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนขา้งตน้  สามารถสรุป
ไดว้า่การมีส่วนร่วมของทางการเมืองประชาชน ข้ึนอยูก่บัปัจจยั 4 ประการ คือ 
     1.  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนา ทศันคติ ความเช่ือ 
      2.  ค่านิยม ความผกูพนัในชุมชน ประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกกลุ่ม ความรู้ ความ  เขา้ใจ 
            3.  ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มและสังคม ไดแ้ก่ วฒันธรรม ความสัมพนัธ์ ทางเครือญาติ 
การติดต่อส่ือสาร 
            4.  ปัจจยัทางโอกาส ไดแ้ก่ ผูน้าํทอ้งถ่ิน นโยบายการเมืองการปกครอง การเปิดโอกาส 
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     ระดับขั้นตอนของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
     Mills  (อา้งถึงใน สวนา  พรพัฒนกุล, 2550 หนา 30)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของการเขา้มีส่วนร่วม
ทางการเมือง  วตัถุประสงคข์องการเขา้ร่วมตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
     1.  การกาํหนดเป้าหมาย (goal – making)  หมายถึง  การกาํหนดลกัษณะและรูปแบบในการมี
ส่วนร่วมให้สอดคลอ้งกบัระบอบการปกครอง  เช่น  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสังคม
นิยม  และเผดจ็การซ่ึงมีลกัษณะในการกาํหนดเป้าหมายตอ้งแตกต่างกนัอออกไป 
     2.  การแสวงหาวิถีทาง (means) หนทางไปสู่เป้าหมายของการมีส่วนร่วมท่ีดีท่ีสุด  คือการ
ประหยดัระยะทางสั้นและคุม้ค่า วิถีทางแสดงถึงทิศทาง (orientation) ซ่ึงตอ้งมีข่าวสารในการติดต่อ
ท่ีดี  แลว้พิจารณาหาหนทางท่ีดีท่ีสุด  เพื่อกาํหนดระดบัของการมีส่วนร่วมใหม้าก 
     3.  มีการกระทาํ (action)  ความสาํเร็จของการเขา้ร่วมอยู่ท่ีการกระทาํ ดว้ยการประเมิน
จากสถานการณ์ 
     4.  มีตวัเร่ง (catalyst) ตวัเร่งของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีดี  คือ  การมีปฏิกิริยากนั
ทางการเมือง (Political  Interaction) การส่ือสารทางการเมืองท่ีดี และการเขา้ถึงเพื่อใหอ้ยูใ่กลศู้นย ์
กลางอาํนาจ สาํหรับการเจรจาต่อรอง 
     5.  มีการระดมพลงั (mobilization) คือการเตรียมการในเชิงหาสมคัรพรรคพวก  เคร่ืองมือ
ช่องทางสาํหรับการเขา้ร่วม 
     6.  มีการเปล่ียนแปลง (change) หมายถึง ผลของการกระทาํท่ีเกิดจากการเขา้ร่วม 
     7.  มีปรากฏการณ์ทางการเมือง (political phenomenon) ความสาํเร็จหรือลม้เหลวในการเขา้ร่วม
ใหดู้ปรากฏการณ์ทางการเมือง โดยพิจารณาความสาํเร็จจากผลทางการเมือง 
     8.  การถดถอย (regression) จะเกิดกรณีการเขา้ร่วมทางการเมืองไม่บรรลุวตัถุประสงค ์
ทาํใหก้ารเขา้มีส่วนร่วมขาดความชอบธรรม พลงัการเขา้ร่วมอาจสลายไปในช่วงน้ี 
     9.  การปะทะ (counteraction) ผลการถดถอยอาจก่อให้เกิดการปะทะจากกลุ่มอ่ืนๆ ท่ี
เหนือกวา่ได ้

   จรูญ  สุภาพ (2544  หนา้  21) ไดจ้ดัแบ่งระดบัการเขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง จากนอ้ยไป
หามาก ดงัน้ี 
     1.  รับฟังข่าวสารทางการเมือง 
     2.  ออกไปใชเ้สียงในการลงคะแนน 
     3.  ชกัชวนใหผู้อ่ื้นสนทนาเร่ืองการเมือง 
     4.  ชกัชวนใหไ้ปเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใดคนหน่ึง 
     5.  ช่วยโฆษณาให้พรรคการเมือง หรือผูส้มัครรับเลือกตั้ งด้วยการติดป้ายประกาศ
สนบัสนุนหรือประกาศสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นทราบโดยทัว่ไป 
     6.  ติดต่อแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เรียกร้องต่อเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง หรือนกัการเมือง 
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     7.  สนบัสนุนดว้ยการบริจาคใหพ้รรคการเมืองหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
     8.  ติดตามการหาเสียงของนกัการเมือง 
     9.  ช่วยผูส้มคัรรับเลือกตั้งหาเสียง 
     10. เป็นสมาชิกพรรคท่ีทาํงานใหพ้รรคการเมืองเป็นประจาํ 
     11. เขา้มีส่วนร่วมในการวางแผนของแผน 
     12. ช่วยหาเงินใหพ้รรคการเมือง 
     13. สมคัรเขา้แข่งขนัรับเลือกตั้ง 
     14. เป็นเจา้หนา้ท่ีของพรรค หรือไดรั้บเลือกตั้ง  
     สมบติั  ธํารงธัญวงศ์  (2549  หน้า 40-42)  ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยทัว่ไปของสมาชิกในสงัคม  จะแบ่งออกเป็น  2  กลุ่มคือ  กลุ่มท่ีไม่สนใจในการเมืองแต่ละอยา่ง 
กบักลุ่มท่ีสนใจกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

    โดยกลุ่มท่ีสนใจการมีส่วนร่วมทางการเมืองอาจจาํแนกไดด้งัน้ี  กลุ่มผูส้นใจติดตาม
ทางการเมืองกลุ่มผูท่ี้อยู่ระหว่างกลุ่มผูส้นใจติดตามทางการเมือง  และกลุ่มท่ีตอ้งการเขา้ไปมี
บทบาททางการเมืองกลุ่มท่ีต้องการเข้าไปต่อสู้ทางการเมืองโดยตรง  ลักษณะเหล่าน้ีมีการ
เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา  ข้ึนอยู่กบัปัจจยักระตุน้ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บบทบาทของผูท่ี้สนใจทาง
การเมืองจะเปล่ียนแปลงมากน้อยเพียงใด  ข้ึนอยู่กบัปัจจยักระตุน้จากส่ิงแวดลอ้ม  โดยทัว่ไปผูท่ี้
สนใจอาจเปล่ียนไปเป็นผูท่ี้ไม่สนใจ  และผูท่ี้ไม่สนใจอาจเปล่ียนผูท่ี้สนใจทางการเมืองก็ได ้หรือ
ในกลุ่มผูส้นใจเองกอ็าจเปล่ียนแปลงจากผูท่ี้สนใจจะเขา้ไปต่อสู้ทางการเมืองมาเป็นเพียงแค่ผูส้นใจ
ติดตามทางการเมืองเท่านั้น  แต่การเปล่ียนแปลงจากระดบัตํ่าไปสู่ระดบัสูงอาจตอ้งใชปั้จจยัผลกัดนั
จากภายนอกมาก  อาทิ  การไดรั้บการสนับสนุนการเงินจากเพ่ือน  หรือตนเอง  มีความรู้สึกอย่าง
รุนแรงต่อประเด็นทางการเมืองท่ีตอ้งการจะผลกัดนั  จึงทาํให้ตดัสินใจเขา้ร่วมต่อสู่ทางการเมือง 
และเม่ือตดัสินใจเขา้ร่วมต่อสู้ทางการเมืองแลว้จะทาํให้บุคคลตอ้งขยายบทบาททางการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของตนออกไปอยา่งกวา้งขวางผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองประกอบด้วยฐานคติ  สําคญั  2  ประการ  คือ  ประการแรก  
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํทางการเมืองอย่างใดอย่างหน่ึง  มีแนวโน้มท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัการ
กระทาํอ่ืนๆ ทางการเมือง มีลกัษณะเป็นลาํดบัขั้น กล่าวคือบุคคลท่ีอยูใ่นลาํดบัชั้นของการเก่ียวพนั
ทางการเมืองเดียวกันมีแนวโน้มท่ีจะมีกิจกรรมทางการเมืองเหมือนกัน ผูท่ี้มีลาํดับชั้นของการ
เก่ียวพนัทางการเมืองในลาํดบัสูงจะครอบคลุมกิจกรรมทางการเมืองในลาํดบัตํ่ากว่าดว้ย จากฐาน
คติดงักล่าว ไดน้าํเสนอความคิดว่าดว้ยลาํดบัขั้นตอนการเก่ียวพนัทางการเมือง ซ่ึงแสดงให้เห็น
พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลจะเร่ิมตน้จากลาํดบัตํ่าสุด คือการไม่สนใจทางการเมือง และในท่ี
ส่วนของการสนใจทางการเมืองจะแบ่งเป็นลาํดบัขั้นจากตํ่าสุดไปสู่สูงสุด ดงัภาพประกอบท่ี 2.1 
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กิจกรรม            14. การดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง 
การต่อสู ้         13. การเสนอตวัเป็นคู่แข่งทางการเมือง 
ทางการเมือง       12. การร่วมระดมทุน 
   11. การประชุมแกนนาํของพรรค 
  10. การเป็นสมาชิกสาํคญัของพรรคการเมือง 
กิจกรรม            9. การร่วมรณรงคท์างการเมือง 
ปรับเปล่ียน         8. การร่วมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง 
ทางการเมือง       7. การบริจาคเงินสนบัสนุนทางการเมือง 
    6. การติดต่อกบันกัการเมืองหรือผูน้าํทางการเมือง 
 5. การติดกระดุมหรือสต๊ิกเกอร์เพื่อแสดงการสนบัสนุน 
กิจกรรม         4. การชกัจูงผูอ่ื้นใหเ้ลือกตั้งผูท่ี้ตนสนบัสนุน 
ของผูส้นใจ       3. การริเร่ิมประเดน็พดูคุยทางการเมือง 
ทางการเมือง    2. การใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 
 1. การแสดงความสนใจทางการเมือง 

 
ภาพประกอบที ่2.1 แสดงลาํดับขั้นตอนของการเกีย่วพนัทางการเมือง 

     Campell & Miller Campell  (อางถึงใน สมบติั ธาํรงธญัวงศ ์ 2549 หนา้ 28-29)  ไดเ้สนอ
แบบการวดัหรือดชันีการมีส่วนร่วมทางการเมือง (index of political participation) โดยแบ่งระดบั
กิจกรรมทางการเมืองออกเป็น 3 ระดบั คือ 
     1.  ระดบัสูง ไดแ้ก่ การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและทาํกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบ
อ่ืนดว้ย 
     2.  ระดบักลาง ไดแ้ก่ ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 
     3.  ระดบัตํ่า ไดแ้ก่ ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่จะเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเมือง
อ่ืนๆ บา้ง  

    Lester W. Milbrath  (อา้งถึงใน จิรโชค (บรรพต)  วีระสัย  และคณะ (2538หนา้ 445 – 446)
ไดจ้ดัออกเป็น 14 ระดบั ไดแ้ก่  
     1.  รับฟังหรือรับทราบข่าวสารทางการเมือง (เป็นการเก่ียวขอ้งกบัการเมืองในระดบั
ตํ่าสุดหรือนอ้ยท่ีสุดแต่มีคนเก่ียวขอ้งดว้ยมากท่ีสุด) 
     2.  ไปออกเสียงลงคะแนน 
     3.  ชกัชวนใหผู้อ่ื้นสนทนาเร่ืองการบา้นการเมือง 
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     4.  ชกัชวนใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธิออกเสียงใหผู้ส้มคัรรับเลือกตั้งคนใดคนหน่ึง 
     5.  ช่วยโฆษณาใหพ้รรคการเมืองหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งดว้ยวิธีการต่าง ๆ กนั 
     6.  ติดต่อแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เรียกร้องต่อเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองหรือนกัการเมือง 
     7.  สนบัสนุนดว้ยการบริจาคเงินใหพ้รรคการเมือง หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
     8.  ติดตามการหาเสียงของนกัการเมืองบางคน หรือหลายคน 
     9.  ช่วยสมคัรรับเลือกตั้งรณรงคห์าเสียง 
     10. เป็นสมาชิกพรรคโดยทาํงานใหพ้รรคการเมืองเป็นประจาํเสมอ 
     11. เขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนของพรรค 
     12. ช่วยหาเงินเขา้เป็นกองทุนของพรรค 
     13. สมคัรเขา้แข่งขนัรับเลือกตั้งเพื่อตาํแหน่งทางการเมือง 
     14. เป็นเจา้หนา้ท่ีของพรรคหรือไดรั้บการเลือกตั้ง (เป็นการเก่ียวขอ้งกบัการเมืองในระดบั
ท่ีมากท่ีสุด  แต่มีผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงนอ้ยท่ีสุด 
     ณรงค ์สินสวสัด์ิ (2548, หนา้ 110)  ไดก้ล่าวถึงการจดัระดบัของการมีส่วนร่วมโดย ไดจ้ดั

ระดบัของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจากสูงไปตํ่า ดงัน้ีคือ   
       1.  เขา้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง เช่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร   
     2. สมคัรเขา้รับการเลือกตั้งเพื่อดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง   
       3. ช่วยในการโฆษณาหาเสียง เช่น แจกใบปลิว   
     4. การเขา้ร่วมโดยทางออ้ม เช่น อ่านหนงัสือพิมพ ์ดูโทรทศัน์เก่ียวกบัข่าวการเมือง ถกเถียง 
ปัญหาทางการเมือง  
       5. ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง   
       6. ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่รู้ความเป็นไปทางการเมืองเลย 
     สรุปไดว้่า ระดบัขั้นตอนของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ยงัไม่มีวิธีการใดท่ีจะบอกถึง
ขอบข่ายและความเขม้ขน้ในรูปแบบต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองใหเ้ป็นลาํดบัข้ึนไดเ้ป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัทั้งหมด เพราะวา่การท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดพยายามท่ีจะทาํใหเ้ป้าหมายของ
พวกเขาไดป้ระสบผลสําเร็จนั้น  ถา้พวกเขาเห็นว่าอาจจะทาํโดยวิธีการท่ีไม่เป็นวิธีทางการเมือง  
หรือเห็นว่าวิธีการท่ีไม่เป็นการเมืองดงักล่าว สามารถท่ีจะไดผ้ลดีกว่าท่ีวิธีทางการเมืองแลว้ก็อาจ
ทุ่มเทให้กบัวิธีการท่ีไม่เป็นทางการเมืองได ้แต่การมีส่วนร่วมทางการเมืองบางประการจาํเป็นตอ้ง
ใชว้ิถีทางการเมืองเท่านั้น จึงจะประสบผลสําเร็จ และยงัไม่มีวิธีการใดท่ีจะบอกถึงขอบข่ายและ
ความเขม้ขน้ในลกัษณะต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใหเ้ป็นลาํดบัขั้นข้ึนได้
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทั้งหมด 
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แนวความคดิเกีย่วกบัการปกครองท้องถิน่ 
 
 การปกครองทอ้งถ่ินเป็นการปกครองท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เรียกร้องปัญหา
แกไ้ขปัญหา และมีความรับผิดชอบร่วมกนั ตามท่ีรัฐบาลไดก้ระจายอาํนาจ เพื่อประชาชนจะได้
เขา้ใจสิทธิหนา้ท่ีของตน 
 ความหมายของการปกครองท้องถ่ิน 
 ความหมายของการปกครองทอ้งถ่ินนั้น  ไดมี้ผูใ้ห้ความหมาย  หรือคาํนิยามไวม้ากมายแต่
ส่วนใหญ่ แลว้คาํนิยามเหล่านั้นต่างมีหลกัการท่ีสําคญัคลา้ยคลึงกนัจะต่างกนับา้งก็คือส่วนและ
รายละเอียดปลีกยอ่ย  ซ่ึงสามารถพิจารณาได ้ ดงัน้ี 
 Montagu  (อา้งถึงใน ชูวงศ ์  ฉายะบุตร, 2549, หนา้ 12)  นิยามว่า  การปกครองทอ้งถ่ิน 

หมายถึง  การปกครอง  ซ่ึงหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้การเลือกตั้งโดยอิสระ  เพื่อเลือกผูท่ี้มีบริหาร
การปกครองทอ้งถ่ิน  มีอาํนาจอิสระ  พร้อมความรับผดิชอบซ่ึงตนสามารถท่ีจะใชไ้ดโ้ดยปลอดจาก
การควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค  แต่ทั้งน้ีหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน
ยงัตอ้งอยูภ่ายใตบ้ทบงัคบัวา่ดว้ยอาํนาจสูงสุดของประเทศ ไม่ไดก้ลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อยา่งใด 
 Holloway  (อา้งถึงใน ชูวงศ ์ ฉายะบุตร, 2549, หนา้ 11) นิยามว่า การปกครองทอ้งถ่ิน 

หมายถึง องค์การท่ีมีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลกัท่ีกาํหนดไว  ้มีอาํนาจการปกครอง
ตนเอง  มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาท้องถ่ินท่ีสมาชิกได้รับการเลือกตั้ งจาก
ประชาชน 
     Clarke  (อา้งถึงใน ชูวงศ ์ ฉายะบุตร, 2549, หนา้ 12)  นิยามว่า  การปกครองทอ้งถ่ิน 

หมายถึง หน่วยการปกครองท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการประชาชนในเขตพื้นท่ีหน่ึง
พื้นท่ีใดโดยเฉพาะ และหน่วยการปกครองดงักล่าวน้ีจดัตั้งและอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลกลาง 
     Wit  (อา้งถึงใน ชูวงศ ์ ฉายะบุตร, 25349, หนา้ 11) นิยามว่า การปกครองทอ้งถ่ิน 

หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลใหอ้าํนาจ  หรือกระจายอาํนาจไปให้หน่ายการปกครองทอ้งถ่ิน  เพื่อ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้อาํนาจในการปกครองร่วมกนัทั้งหมด  หรือเพียงแต่บางส่วน
ในการบริหารทอ้งถ่ินตามหลกัการท่ีว่า ถา้อาํนาจการปกครองมาจากประชาชนในทอ้งถ่ินแลว้  
รัฐบาลของทอ้งถ่ินก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน  ดงันั้นการ
บริหารการปกครองทอ้งถ่ิน  จึงจาํเป็นตอ้งมีองคก์รของตนเอง  อนัเกิดจากการกระจายอาํนาจของ
รัฐบาลกลางโดยให้องคก์ร  อนัมิไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของรัฐบาลกลาง  มีอาํนาจในการตดัสินใจและ
บริหารงานภายในทอ้งถ่ินในเขตอาํนาจ 
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     จากนิยามท่ีกล่าวมาสรุปหลกัการปกครองทอ้งถ่ินไดใ้นสาระสาํคญั ดงัน้ี 
     1.  การปกครองของชุมชนหน่ึง  ซ่ึงชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกนัในดา้นความ
เจริญ จาํนวนประชากร หรือขนาดของพื้นท่ี  เช่น  หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินของไทย  จดัเป็น
รูปแบบเทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพทัยา 
      2. หน่ายการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมีอาํนาจอิสระ  (autonomy)  ในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามความเหมาะสม  กล่าวคือ  อาํนาจของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมีขอบเขตพอควร  
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง  หากมีอาํนาจ
มากเกินไปไม่มีขอบเขต  หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินนั้นจะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง  เป็นผลเสีย
ต่อความมัน่ของรัฐบาล  อาํนาจของทอ้งถ่ินน้ีมีขอบเขตท่ีแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะความเจริญ
และความสามารถของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นเป็นสาํคญั  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณา
การกระจายอาํนาจใหห้น่วยการปกครองทอ้งถ่ินระดบัใดจึงจะเหมาะสม 
      3.  หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมีสิทธิตามกฎหมาย  (legal rights)  ท่ีจะดาํเนินการ
ปกครองตนเอง  สิทธิตามกฎหมายแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ 
      3.1 หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบขอ้งบงัคบัต่างๆ
ขององคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารตามหนา้ท่ีและเพื่อใชบ้งัคบัประชาชน
ในทอ้งถ่ินนั้นๆ  เช่น  เทศบญัญติั  ขอ้บญัญติัจงัหวดั  ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ขอ้บญัญติั
กรุงเทพมหานคร  และขอ้บญัญติัเมืองพทัยา  เป็นตน้ 
      3.2 สิทธิที่เป็นหลกัในการดาํเนินการบริหารทอ้งถ่ิน  คือ  อาํนาจในการกาํหนด
งบประมาณเพื่อบริหารกิจการตามอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินนั้นๆ 
     4.  มีองคก์รท่ีจาํเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง  องคก์รท่ีจาํเป็นของทอ้งถ่ิน
จดัแบ่งเป็นสองฝ่าย  คือ  องคก์รฝ่ายบริหารและองคก์รฝ่ายนิติบญัญติั  เช่น  การปกครองทอ้งถ่ิน
แบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร  และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบญัญติั  หรือในแบบ
มหานคร  คือ  กรุงเทพมหานครจะมีผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหารสภากรุงเทพมหานคร
จะเป็นฝ่ายนิติบญัญติั  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีคณะกรรมการบริหารเป็นฝ่ายบริหาร  มีสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นฝ่ายนิติบญัญติั  เป็นตน้ 
     5.  ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน  จากแนวความคิดท่ีว่าประชาชน
ในทอ้งถ่ินเท่านั้นท่ีรู้ปัญหาและวิธีการแกไ้ขของตนเองอยา่งแทจ้ริง  หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจึง
จาํเป็นตอ้งมีคนในทอ้งถ่ินจึงจาํเป็นตอ้งมีคนในทอ้งถ่ินมาบริหารงาน  เพ่ือให้สมเจตนารมณ์  และ
ความตอ้งการของชุมชน  และอยู่ภายใตก้ารควบคุมของประชาชนในทอ้งถ่ิน  นอกจากนั้นยงัเป็น
การฝึกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินเขา้ใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริงอีกดว้ย 
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      ความสําคญัของการปกครองท้องถ่ิน 
     จากแนวความคิดในการปกครองทอ้งถ่ินเพื่อสนับสนุนวตัถุประสงคท์างการปกครอง
ของรัฐในอนัท่ีจะรักษาความมัน่คงและความผาสุกของประชาชน  โดยยึดหลกัการกระจายอาํนาจ
ปกครองและเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการประชาธิปไตย  โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง  
ความสาํคญัของการปกครองทอ้งถ่ินจึงสามารถสรุปได ้ ดงัน้ี 
     1.  การปกครองทอ้งถ่ินคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  (basic democracy) 
เพราะการปกครองทอ้งถิ่นจะเป็นสถาบนัฝึกสอนการเมืองการปกครอง  การบริหารทอ้งถิ่น  
เกิดความรับผิดชอบ  และหวงแหนต่อประโยชน์อนัพึงมีต่อทอ้งถ่ินท่ีตนอยู่อาศยัอนัจะนาํมาซ่ึง
ความศรัทธาเล่ือมใสในระบอบประชาธิปไตยในท่ีสุด (ชูศกัด์ิ ประภาพนัธ์, 2518, หน้า 6-7)  
โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบญัญติัฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งเขาไปบริหารกิจการของ
ทอ้งถ่ิน นบัไดว้่าเป็นผูน้าํในทอ้งถ่ินจะไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถบริหารงานทอ้งถ่ิน  เกิดความคุน้เคย  
มีความชาํนิชาํนาญในการใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีของพลเมือง ซ่ึงจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดบัชาติต่อไป 
     2.  การปกครองทอ้งถ่ินทาํใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินรู้จกัการปกครองตนเอง  (self government) 
หวัใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ประการหน่ึงกคื็อการปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครอง
อนัเกิดจากคาํสั่งเบ้ืองบน  การปกครองตนเองคือการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง  
ซ่ึงผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนอกจากจะไดรั้บเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารทอ้งถ่ินโดยอาศยัความร่วมมือ
ร่วมใจจากประชาชนแลว้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะตอ้งฟังเสียงประชาชนดว้ยวิถีประชาธิปไตยต่างๆ เช่น  
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนออกเสียงประชามติ  (referendum) ใหป้ระชาชนมีอาํนาจถอดถอน (recall) ซ่ึง
จะทาํให้ประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคญัของตนต่อทอ้งถ่ินประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึง
อุปสรรค  ปัญหา  และช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ินของตน  (อนนัต ์ ศรีโสภา, 2521, หนา้ 6-7) 
     3.  การปกครองทอ้งถ่ินเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  ซ่ึงเป็นหลกัการสาํคญัของการ
กระจายอาํนาจการปกครองท้องถ่ิน  มีข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  
เน่ืองจากความจาํเป็นบางประการ ดงัน้ี 
      3.1  ภาระกิจของรัฐบาลมีอยูอ่ยา่งกวา้งขวาง นบัวนัจะขยายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก
งบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบา้นเมือง  
      3.2  รัฐบาลมิอาจจะดาํเนินการในการสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง เพราะแต่ละทอ้งถ่ินยอ่มมีปัญหาและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั การแกปั้ญหาหรือ
จดับริการโครงการในทอ้งถ่ินโดยรูปแบบท่ีเหมือนกนัยอ่มไม่บงัเกิดผลสูงสุด ทอ้งถ่ินยอ่มรู้ปัญหา
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และเขา้ใจปัญหาไดดี้กว่าผูซ่ึ้งไม่อยู่ในทอ้งถ่ินนั้น ประชาชนในทอ้งถ่ินจึงเป็นผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินนั้นมากท่ีสุด 
     3.3  กิจการบางอยา่งเป็นเร่ืองเฉพาะทอ้งถ่ินนั้น ไม่เก่ียวพนักบัทอ้งถ่ินอ่ืนและไม่มี
ส่วนไดส่้วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรท่ีจะให้ประชาชนในทอ้งถ่ินดาํเนินการ
ดงักล่าวเอง         
      ดงันั้น  หากไม่มีหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินแลว้  รัฐบาลจะตอ้งรับภาระดาํเนินการทุกอยา่ง  
และไม่แน่ว่าจะสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินถูกจุดหรือไม่  รวมทั้ งจะตอ้งดาํเนินการเฉพาะ
ทอ้งถ่ินนั้นๆ  ไม่เก่ียวพนักบัทอ้งถ่ินอ่ืน  หากไดจ้ดัให้มีการปกครองทอ้งถ่ินเพื่อดาํเนินการเองแลว้
ภาระของรัฐบาลก็จะผ่อนคลายไป รัฐบาลจะมีหน้าท่ีเพียงแต่ควบคุมดูแลเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้ น  
เพื่อใหท้อ้งถ่ินมีมาตรฐานในการดาํเนินงานยิง่ข้ึน 
     4. การปกครองทอ้งถ่ินสามารถสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินตรงเป้าหมาย และ
มีประสิทธิภาพเน่ืองจากทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนัไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน 
ความตอ้งการ และปัญหายอ่มต่างกนัออกไป ผูท่ี้ให้บริการหรือแกไ้ขปัญหาให้ถูกจุด และสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของประชาชนก็ตอ้งเป็นผูท่ี้รู้ถึงปัญหาและความตอ้งการของประชาชนเป็นอย่างดี 
การบริหารงานจึงจะเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีประสิธิภาพไม่ตอ้งเสียเวลาเสนอเร่ืองขออนุมติัไป
ยงัส่วนเหนือข้ึนไป ทอ้งถ่ินจะบริหารงานไดเ้สร็จส้ินภายในทอ้งถ่ินนั้นเอง ไม่ตอ้งส้ินเปลืองเวลา
และค่าใชจ่้ายโดยไม่จาํเป็น 
     5.  การปกครองทอ้งถ่ินจะเป็นแหล่งสร้างผูน้าํทางการเมืองการบริหารของประเทศใน
อนาคต ผูน้าํหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินยอ่มเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมืองการไดรั้บเลือกตั้งการ
สนับสนุนจากประชาชนในทอ้งถ่ินย่อมเป็นพื้นฐานท่ีดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยงั
ฝึกฝนทกัษะทางการบริหารงานในทอ้งถ่ินอีกดว้ย 
     6.  การปกครองทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการพฒันาชนบทแบบพ่ึงตนเอง
การปกครองทอ้งถ่ินโดยยดึหลกัการกระจายอาํนาจ ทาํใหเ้กิดกรพฒันาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การดาํเนินงานพฒันาชนบทท่ีผา่นมายงัมีอุปสรรคสาํคญัประการหน่ึง 
คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงการพฒันาชนบทท่ีสัมฤทธ์ิผลนั้น จะตอ้ง
มาจากการริเร่ิมช่วยตนเองของทอ้งถ่ินทาํใหเ้กิดความร่วมมือร่วมแรงกนัโดยอาศยัโดรงสร้างความ
เป็นอิสระในการปกครองตนเอง ซ่ึงร้องมาจากการกระจายอาํนาจอย่างแทจ้ริง มิเช่นนั้นแลว้การ
พฒันาชนบทจะเป็นลกัษณะ “หยบิยื่นยดัใส่ หรือก่ึงหยิบยืน่ยดัใส่” เกิดความคาดหวงัว่าทุกปีจะมี 
“ลาภลอย” แทนท่ีจะเป็นผลดีต่อทอ้งถ่ิน กลบัสร้างลกัษณะการพฒันาแบบพึ่งพาไม่ยอมช่วยตนเอง 
อนัเป็นผลทางลบต่อการพฒันาพื้นฐานระบอบประชาธิปไตย  (ลิขิต ธีรเวคิน, 2525, หนา้ 3-4)  
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ดงันั้นการกระจายอาํนาจจึงจะทาํให้เกิดลกัษณะการพึ่งตนเองซ่ึงเป็นหลกัสําคญัของการพฒันา
ชนบทอยา่งยิง่ 
     การกระจายอาํนาจมีขอ้พึงระวงั และไดก้ลายเป็นจุดวิพากษว์ิจารณ์ ซ่ึงมีอยูห่ลายประการ
ดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองขอบเขตการกระจายอาํนาจ และการคาํนึงถึงระดบั
ความรู้ ความสามารถของประชาชน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีถกเถียงกนัอย่างมากและมีมานานตั้งแต่สมยั
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กล่าวคือ ไดมี้การถกเถียงถึงความพร้อมของประชาชนต่อการ
ปกครองตนเองมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั แต่จากความสาํคญัของการปกครองทอ้งถ่ินนั้นหากจะ
มองรวมเป็นจุดใหญ่ๆ แลว้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองดา้น คือ ดา้นการเมืองการปกครองและการ
บริหาร   กล่าวคือ ในดา้นการเมืองการปกครองนั้นเป็นการปูพื้นฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และการเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วนดา้นการบริหารนั้นเป็นการแบ่งเบาภาระของ
รัฐบาล และประชาชนในทอ้งถ่ินไดห้าทางตอบสนองแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ดว้ยกลไกการบริหาร
ต่างๆ ทั้งในแง่ของการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการจดัการ ฯลฯ 
 

การปกครองส่วนท้องถิน่ในประเทศไทย  
 
 มีรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 

 1.  การปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอยูท่ ัว่
ประเทศทุกจงัหวดั มี 3 ประเภทไดแ้ก่ เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) และองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 
 2.  การปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจดัการไม่เหมือนกบัรูปแบบทัว่ไป 
จะมีข้ึนเป็นกรณีๆ ไป ส่วนใหญ่จะเป็นเขตเมืองใหญ่ เช่น เมืองหลวงหรือเมืองท่องเท่ียว ซ่ึงไม่
เหมาะสมท่ีจะใชรู้ปแบบทัว่ไปมาใชใ้นการปกครอง ปัจจุบนัมีกรุงเทพมหานครและเมืองพทัยาท่ี
เป็นประเภทน้ี 

 ข้อมูลจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งส้ิน 7,853 แห่ง แยก

ประเภทไดด้งัน้ี 
 -  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 76 แห่ง 
 -  เทศบาล 2,108 แห่ง 
 -  เทศบาลนคร 27 แห่ง 
 -  เทศบาลเมือง 162 แห่ง 
 -  เทศบาลตาํบล 1,918 แห่ง 
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 -  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 5,667 แห่ง 
 -  องคก์รปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา) 
 เทศบาล 

 เทศบาล โดยทัว่ไปหมายถึงทอ้งถ่ินท่ีมีความเป็นเมือง  หรือมีศูนยก์ลางของความเป็นเมือง
อยา่งเห็นไดช้ดัเจน  ซ่ึงไม่มีความจาํเป็นจะตอ้งเป็นทอ้งท่ี  ตามเขตการปกครองส่วนภูมิภาคแต่อยา่งใด 
ทอ้งที่เทศบาลนั้น  อยู่ภายใตก้ารบริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ช่ือว่า  เทศบาล 
โดยองคก์รของเทศบาล  ตอ้งมีสภาเทศบาล  และมีคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี  แลว้แต่กรณี 
ซ่ึงเทศบาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสามระดบั คือ 
 เทศบาลนคร  คือ  เขตทอ้งถ่ินชุมชนท่ีมีประชากรรวมกนั  50,000  คนข้ึนไป ทั้งมีรายได้
อนัสมควรในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัเทศบาล 
 เทศบาลเมือง  คือ  เขตทอ้งถ่ินชุมชนท่ีเป็นท่ีตั้งของศาลากลางจงัหวดั  หรือทอ้งถ่ินท่ีมี
ประชากรรวมกนั  10,000  คนข้ึนไป  ทั้งมีรายไดอ้นัสมควรในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติั
เทศบาล 
 เทศบาลตําบล  คือ  เขตทอ้งถ่ินชุมชนท่ีมีประชากรรวมกนั  5,000  คนข้ึนไป  ทั้งมีรายได้
อนัสมควรในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัเทศบาล  หรือเป็นสุขาภิบาลเดิมมาก่อนการยกฐานะ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาํบล  และแมว้่า  "เทศบาลตาํบล"  จะมีช่ือเรียกคลา้ยกนัหรือช่ือเดียวกนักบั 
"ตาํบล"  แต่เทศบาลตาํบลไม่จาํเป็นจะตอ้งครอบคลุมตาํบลเพียงตาํบลเดียว  หรือไม่จาํเป็นตอ้ง
ครอบคลุมตาํบลตามช่ือเทศบาลนั้น  เช่น  เทศบาลตาํบลแม่สาย  ครอบคลุมบริเวณเมืองต่อเน่ือง
ระหว่างตาํบลเวียงพางคาํและตาํบลแม่สาย  พื้นท่ีนอกเหนือทอ้งท่ีเทศบาลน้ี  มีฐานะเป็นทอ้งท่ีตาํบล 
ซ่ึงต่อมากย็กข้ึนเป็นเทศบาลภายหลงั 

โดยทอ้งท่ีเทศบาลทั้งสามรูปแบบน้ี  จาํเป็นจะตอ้งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเขตชุมชน
นั้นๆ ข้ึนเป็นเทศบาลในแต่ละระดบัชั้นดว้ย  ดงันั้นในทางปฏิบติัทอ้งถ่ินบางแห่งอาจจะผา่นเกณฑ์
ทั้งดา้นประชากร และรายไดแ้ลว้ แต่ยงัมีสถานะเป็นองคก์รในระดบัท่ีตํ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นอยูเ่น่ืองดว้ย
ยงัไม่มีการยกฐานะ 

สาํหรับเขตเทศบาลเมือง  (บางแห่ง)  และเขตเทศบาลนคร  จะแบ่งเขตการปกครองย่อยลง
เป็นชุมชนซ่ึงมีฐานะเท่ากบัหมู่บา้น  ในระบบการปกครองส่วนภูมิภาค  โดยชุมชนจะไม่มีตาํแหน่ง
ผูใ้หญ่บา้น  และกาํนนั  ซ่ึงเป็นตาํแหน่งของระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค  และพิเศษสาํหรับ
เขตเทศบาลนครขนาดใหญ่หลายแห่ง  เช่น  นครเชียงใหม่  นครหาดใหญ่  เมืองพทัยา  และนครนนทบุรี   
มีเขตการปกครองในระดบัแขวง  ซ่ึงเป็นการรวมชุมชนหลายๆ  ชุมชนเขา้ดว้ยกนั  โดยแขวงน้ี ไม่ไดมี้
อาณาเขตตามเขตตาํบลแต่อยา่งใด 
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ทอ้งท่ีตาํบลโดยทัว่ไปคือส่วนทอ้งท่ีชนบท หรือก่ึงเมือง ท่ีมีการกระจายตวัขอประชากร
อยา่งหลวมๆ แต่อาจจะมีเขตชุมชนท่ีมีประชากรหนาแน่นกว่าจุดอ่ืนๆ ในทอ้งท่ีดว้ย ในทางปฏิบติั 
ทอ้งท่ีตาํบลคือทอ้งท่ีส่วนท่ีเหลือจากทอ้งท่ีเทศบาล โดยจะมีอาณาเขตครอบคลุมทอ้งท่ีตาํบล ตาม
อยา่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นหลกั แต่หากพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีอยูใ่นเขตทอ้งท่ีเทศบาลแลว้ 
ก็จะอยู่นอกเหนือจากเขตพ้ืนท่ีของทอ้งท่ีตาํบล กล่าวคือ หากมีตวัเมืองอยู่ระหว่างกลางของเขต
ตาํบล (ส่วนภูมิภาค) ในสองตาํบล ซ่ึงเขตตวัเมืองนั้นไดรั้บการยกฐานะเป็นทอ้งท่ีเทศบาลแลว้ 
พื้นท่ีส่วนท่ีเหลือท่ีไม่เตม็ตาํบลคือทอ้งท่ีตาํบล ซ่ึงจะอยูภ่ายใตก้ารบริหารขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีช่ือว่า องค์การบริหารส่วนตําบล โดยตอ้งมีสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และมีนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นผูบ้ริหาร ทั้งน้ี องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาจไม่ไดดู้แลทอ้งท่ีตาํบล
เดียว ในทางทฤษฎีอาจจะดูแลสองตาํบลหรือมากกว่าก็ได ้ทั้งน้ี กฎหมายองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ไดร้ะบุจาํนวนประชากร ในการจดัตั้งทอ้งท่ีบริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไว ้

ส่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าท่ีอุดหนุนทอ้งถ่ิน (เทศบาล และ องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล) ในการดาํเนินกิจการท่ีทอ้งถ่ินไม่สามารถทาํได ้โดยอาจจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ เกิน
ขอบเขตอาํนาจของทอ้งถ่ิน หรืออาจเป็นโครงการ ท่ีเป็นประโยชน์ส่วนรวมของทุกทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเดียวกนั เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

สภาท้องถ่ิน 
สภาทอ้งถ่ิน หรือ สภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบถ่วงดุล
การทาํงานของฝ่ายบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ปกติ สภาทอ้งถ่ิน
จะมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในทอ้งถ่ินโดยตรง มีอาํนาจหนา้ท่ีหลายประการตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด เช่น ออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ตรวจสอบการทาํงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เป็นตน้ในบางระบบ 
สภาท้องถ่ินมีอาํนาจในการเลือกตั้ งผูบ้ริหารท้องถ่ิน แต่สําหรับในประเทศไทย การได้มาซ่ึง
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ใชร้ะบบการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรง 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ บุคคลท่ีทาํหน้าท่ีเป็นฝ่ายบริหารในองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยปกติแลว้ ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีท่ีมา 2 ประการ 
คือ การเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรง และ การเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยออ้ม 

ในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  มีผูบ้ริหารคือนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ในเทศบาลมี
ผูบ้ริหารคือนายกเทศมนตรี  ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีผูบ้ริหารคือนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล    
ในกรุงเทพมหานคร  มีผูบ้ริหารคือผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร  ในเมืองพทัยามีผูบ้ริหารคือนายก
เมืองพทัยา 

ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จะทาํงานภายใตก้ารตรวจสอบและถ่วงดุลโดยสภา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (สภาทอ้งถ่ิน)  ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะทาํหนา้ท่ี
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บริหารงานภายในขอบเขตตามท่ีกฎหมายกาํหนด  และรับผดิชอบต่อสภาทอ้งถ่ินและประชาชนใน
เขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 การเลอืกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินโดยตรง 

 การเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรงมีข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 2521 ซ่ึง
กรุงเทพมหานครเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบแรกท่ีนาํระบบดงักล่าวมาใช ้อย่างไรก็
ตาม กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีอยู่เพียงแห่งเดียวใน
ประเทศไทยในขณะนั้น การเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรงจึงไม่เป็นท่ีคุน้เคยนกัสาํหรับคนไทย 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 มีการประกาศใชก้ฎหมายเทศบาลฉบบัใหม่ ทาํให้เทศบาลซ่ึงเป็นการ
ปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไปท่ีมีอยู่ในทุกจงัหวดั ไดเ้ร่ิมทดลองใชร้ะบบการเลือกตั้งผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินโดยตรง และใชจ้ริงเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2544 และเรียกระบบการเลือกตั้งผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินโดยตรงในเทศบาลว่า เทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี ในขณะท่ีเทศบาลในรูปแบบเดิม
เรียกว่า เทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี ภายหลงัต่อมา มีการแกไ้ขกฎหมายองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอีกหลายฉบบั หลายรูปแบบ ในปี พ.ศ. 2546 - 2547 ทาํให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ทั้งหมดของไทยใช้ระบบการเลือกตั้งบริหารทอ้งถ่ินโดยตรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เทศบาล 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร และ เมืองพทัยา ดงันั้น 
นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นตน้มา กฎหมายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบของไทย กาํหนดให้
ใชว้ิธีการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรงแลว้ทั้งส้ิน 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินกบัสภาทอ้งถ่ินแบ่งแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน กล่าวคือ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ไม่มีอาํนาจในการยบุสภาทอ้งถ่ิน และสภาทอ้งถ่ินไม่มีอาํนาจในการลงมติไม่ไวว้างใจผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีวาระในการดาํรงตาํแหน่งท่ีแน่นอนชดัเจน และไม่ข้ึนอยูก่บัวาระของสภาทอ้งถ่ิน 
นอกจากน้ี คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี) 
จะเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินดว้ยมิได ้(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2546, หนา้ 84) 
 สรุปองคป์ระกอบการปกครองทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 
 1.  เป็นองคก์รท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมือง 
 2.  มีสภาและผูบ้ริหารระดบัทอ้งถ่ินจากการเลือกตั้งตามหลกัการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 3.  มีอิสระในการปกครองตนเอง และมีบุคลากรปฏิบติังานของตนเอง 
 4.  มีเขตการปกครองท่ีชดัเจนและเหมาะสม 
 5.  มีงบประมาณรายไดเ้ป็นของตนเองอยา่งเพียงพอ 
 6.  มีอาํนาจหนา้ท่ีเหมาะสมต่อการมาใหบ้ริการ 
 7. มีอาํนาจออกขอ้บงัคบัเป็นกฎหมายของทอ้งถ่ินภายใตข้อบเขตของกฎหมายแม่บท 
 8.  มีความสมัพนัธ์กบัส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดบัรองของรัฐ 
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 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีองคป์ระกอบดงักล่าว คือ มีสถานะตามกฎหมายตามพระราชบญัญติั
สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 
 มาตรา 43 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นขา้ราชการบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 มาตรา 45 สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ยสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จาํนวนหมู่บา้นละสองคน ซ่ึงเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บา้นในเขตองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลนั้น 
 ในกรณีท่ีเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใดมีเพียงหมู่บา้นเดียว ใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลนั้น ประกอบดว้ยสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวนหกคน และในกรณีท่ีเขตองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลใดมีเพียงสองหมู่บา้นให้สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั้นประกอบดว้ยสมาชิก
สหภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวนหมู่บา้นละสามคน 
 มาตรา 46 สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี            
 (1) ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาตาํบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
 (2)  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบลร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย     
ประจาํปี และร่างขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 (3) ควบคุมการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  และแผนพฒันา
ตาํบล  ตาม (1)  และกฎหมาย  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของทางราชการ  
 มาตรา 66 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจหนา้ท่ีในการพฒันาตาํบล ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม  
 มาตรา 74-89 รายไดแ้ละรายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
 มาตรา 90 ใหน้ายอาํเภอมีอาํนาจกาํกบัดูแลปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้
เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ  ซ่ึงเป็นการควบคุมดูแลของรัฐ 
 การจัดรูปแบบการปกครอง และการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 สาระสาํคญัของ
พระราชบญัญติัดงักล่าว สรุปไดด้งัน้ี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล โครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ย สภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงสมาชิกโดยตาํแหน่งได้แก่ กาํนัน 
ผูใ้หญ่บา้นของทุกหมู่บา้น และแพทยป์ระจาํตาํบล และสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง จากราษฎรใน
แต่ละหมู่บา้น หมู่บา้นละ 2 คน ส่วนคณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีจาํนวนไม่เกิน 
7 คน  ซ่ึงนายอาํเภอเป็นผูแ้ต่งตั้งตามมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประกอบดว้ย กาํนนั 
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สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีเป็นผูใ้หญ่บา้นไม่เกิน 2 คน และสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลท่ีไดรั้บเลือกตั้งไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการบริหารจะเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานกรรมการบริหาร แต่ในช่วงเวลา 4 ปีแรกของการจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กาํนัน
เป็นประธานโดยตาํแหน่ง และเลือกกรรมการบริหารอีกคนหน่ึงเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขต
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอ
ไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี  โดยมีบริบท  ดงัน้ี 
  

ข้อมูลทัว่ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 
 
 ประวตัิความเป็นมา 
 อาํเภอไทรโยค  สมยัรัชกาลท่ี  5  พระองคไ์ดเ้สด็จประพาสนํ้ าตกไทรโยคนอ้ย  ซ่ึงสมยันั้น
ยงัไม่มีช่ือ  พระองคไ์ดท้อดพระเนตรและเห็นตน้ไทรท่ีข้ึนอยูริ่มธารนํ้ าจึงตั้งช่ือ  “นํ้าตกไทรโยคนอ้ย”  
และเม่ือได้มีการตั้งอาํเภอข้ึนจึงตั้งช่ืออาํเภอไทรโยค  ส่วนมากประชากรมีอาชีพทาํการเกษตร    
แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 ตาํบล กบั  2  เทศบาลตาํบล 
 ทีต่ั้ง 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2538 
ยกฐานะจากสภาตาํบลเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยมีอาณาเขตดงัน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต่อ อาํเภอทองผาภูมิ 
 ทิศใต ้  ติดต่อ อาํเภอเมืองกาญจนบุรี 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อ อาํเภอศรีสวสัด์ิและอาํเภอเมืองกาญจนบุรี 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อ เขตตะนาวศรี  (ประเทศพม่า)  
 เนือ้ที ่ 
 เน้ือท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ.ไทรโยค มีเน้ือท่ีทั้งหมด 2,728.922 ตารางกิโลเมตร  
 ภูมิประเทศ 
 อ.ไทรโยค  เป็นอาํเภอในจงัหวดักาญจนบุรี  อยู่ห่างจากศูนยก์ลางจงัหวดัประมาณ  50  
กิโลเมตร  ลกัษณะทัว่ไปเป็นพื้นท่ีป่าไมแ้ละภูเขา  มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงคือ  นํ้ าตกไทรโยค  
ถํ้าละวา้  ถํ้าดาวดึงส์  และอุทยานประวติัศาสตร์เมืองสิงห์  เป็นตน้ 
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 จํานวนตําบล 
 อาํเภอไทรโยคมีจาํนวนตาํบลทั้งหมด 7 ตาํบล  กบัอีก  2  เทศบาลตาํบล 
  ตาํบล  วงักระแจะ 
  ตาํบล   ลุ่มสุ่ม 
  ตาํบล   ท่าเสา 
  ตาํบล   สิงห์ 
  ตาํบล   ไทรโยค 
  ตาํบล   ศรีมงคล 
  ตาํบล   บอ้งต้ี 
  เทศบาลตาํบล  นํ้าตกไทรโยคนอ้ย 
  เทศบาลตาํบล  วงัโพธ์ิ  
 จํานวนประชากรของตําบล 
 จาํนวนประชาการทั้งส้ิน 47,302 คน เป็นชาย 24,268 คน  เป็นหญิง 23,034  คน 
หมายเหตุ: ขอ้มูล ณ เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2552 (อาํเภอไทรโยค) 
 สภาพทางเศรษฐกจิ 
  อาชีพ  
  ประชาชนอาํเภอไทรโยค ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่  ทาํไร่ ทาํสวนผลไม ้
เพาะเห็ด เล้ียงววั เล้ียงไก่ การรับจา้งทัว่ไป รับจา้งตามโรงงานอุตสาหกรรม  
  หน่วยธุรกจิในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อาํเภอไทรโยค  
  - ป๊ัมนํ้ามนั  
 - ซุปเปอร์มาเกต็ 
 - ร้านคา้ทัว่ไป  
 - โรงงานผลิตมนัสาํปะหลงั   
 - กลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 การศึกษา 
 1. โรงเรียนประถมศึกษา 
 2. ศูนยเ์ดก็เลก็ก่อนวยัเรียน 
 3. ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น/หอ้งสมุดประชาชน  
 4. หอกระจายข่าว  
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 สถาบันและองค์กรศาสนา 
  วดั 58 แห่ง/สาํนกั  20  แห่งคือ 
 ตาํบล  วงักระแจะ  วดั  10  แห่ง  สาํนกั  4  แห่ง 
 ตาํบล   ลุ่มสุ่ม  วดั  10  แห่ง  สาํนกั  4  แห่ง 
 ตาํบล   ท่าเสา  วดั  10  แห่ง  สาํนกั  4  แห่ง 
 ตาํบล   สิงห์  วดั  6  แห่ง   
 ตาํบล   ไทรโยค  วดั  11  แห่ง  สาํนกั  1  แห่ง 
 ตาํบล   ศรีมงคล  วดั  6  แห่ง  สาํนกั  4  แห่ง 
 ตาํบล   บอ้งต้ี  วดั  5  แห่ง  สาํนกั  3  แห่ง 
 ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
  1. ท่ีทาํการตาํรวจชุมชนประจาํตาํบล 7 แห่ง 
  2. ท่ีทาํการอาสาสมคัรบรรเทาสารธารณภยัของชุมชน 7 แห่ง 
 

วจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 สามารถ อิงงาม (2542, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขามใหญ่ จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา่ 
ระดบั การมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นอาย ุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และระยะเวลาท่ีเขา้มาอยูใ่นตาํบล มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน 
ส่วนเพศ ระดบัรายได ้ความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงาน และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสงัคม  ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน 
 ธชัพล แกว้ขาว (2542, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ศึกษาเฉพาะกรณีอาํเภอบางคณที จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารส่วนตาํบล อยูใ่นระดบั
ตํ่า โดยแยกลกัษณะการมีส่วนร่วมดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1.  ประชาชนมีส่วนร่วมคิดทางการเมืองในระดบัตํ่า แต่มีส่วนร่วมคิดทางการบริหารสูง 
 2.  ประชาชนมีส่วนร่วมดาํเนินการทางการเมืองในระดบัตํ่า และการบริหารในระดบัปานกลาง 
 3.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทางการเมืองระดบัปานกลาง แต่ทางการบริหารระดบัตํ่า
 สําหรับความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ อายุ และการมี
ตาํแหน่งในหมู่บา้น  
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 จิรศกัด์ิ ปานเจริญ (2543, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ศึกษาเฉพาะกรณีอาํเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัลาํพูน  ผลการศึกษาพบว่า
โครงการหรือกิจกรรมท่ีระชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐานรองลงมาเป็นการพฒันา
และส่งเสริมอาชีพ และมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด  ไดแ้ก่  ประเภทอ่ืนๆ โดยจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในลกัษณะ
ของการแสดงความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการไดรั้บประโยชน์จากโครงการ
กิจกรรม การเขา้ไปมีส่วนร่วมจะเขา้ร่วมโดยสมคัรใจมากกว่าถูกผูอ่ื้นชกัชวน ส่วนรูปแบบของการมี
ส่วนร่วมนั้นจะเขา้ร่วมโดยผา่นตวัแทน คือ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง
จากราษฎรในหมู่บา้น รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกกลุ่มต่างๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนในหมู่บา้
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม อยู่
ในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง และสาเหตุของการเขา้ไปมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การท่ีจะมีโอกาสไดร่้วม
รับผิดชอบทอ้งถ่ินของตนเอง ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความเขม้แข็ง และจะทาํให้การ
บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีประสิทธิภาพ  
 มานะศรี สีสด (2543, บทคดัย่อ) ทาํการศึกษาเร่ืองการเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักศึกษาไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง พบว่า เพศ  ซ่ึงเป็นตวัประกอบของสภาพแวดลอ้มยงัเป็นตวัหลกั สําหรับตวัแปร
พฤติกรรมการเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองว่ามีสหสัมพนัธ์กบัการเขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึง
พบวา่เพศชายมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกวา่เพศหญิง 
 อเนก ปานเขียว (2547, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองกบัประสิทธิภาพ
ในงานของพนกังานธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบว่า พนกังานหญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง
กว่าพนกังานขาย ในดา้นการศึกษาพบว่า พนกังานท่ีมีการศึกษาสูงมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่า
พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานตํ่ากว่า พนกังานท่ีมีระดบัเงินเดือนสูงมีส่วนร่วมทางการเมือง
สูงกว่าพนกังานท่ีมีเงินเดือนตํ่ากว่า และพนกังานท่ีมีอายงุานเป็นเวลานานมีส่วนร่วมทางการเมือง
สูงกวา่พนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ย  
 ประสานต ์สิกรสาร (2547, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตาํบลบางนางล่ี อาํเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางนางล่ีมีส่วนร่วมในการ
ปกครองทอ้งถ่ินในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลบางนางล่ีมีส่วนร่วมในระดบัมาก ไดแ้ก่ การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งสมาชิกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนในดา้นการเขา้รับฟังการประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และการตรวจสอบการทาํงานมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย  การศึกษาน้ีพอสรุป
ไดว้า่ เพศ  อาชีพท่ีต่างกนั มีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ินต่างกนั  
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 บุญเลิศ ใจดี (2548, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกรรมกรไทย : 
ศึกษาเฉพาะกรณีกรรมกรการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การเขา้มีส่วนร่วมทางการ
เมืองของกรรมกรการท่าเรือ โดยทัว่ไปแลว้อยู่ในระดบัตํ่า เม่ือพิจารณาถึงตวัแปรทางดา้นเพศ อาย ุ
การศึกษา รายได ้การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานการท่าเรือและการเป็นลูกจา้งชัว่คราวปรากฏว่า
ปัจจยัทางดา้นเพศ อาย ุการศึกษา รายได ้ไม่มีอิทธิพลต่อการเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองของกรรมการ  
การท่าเรือแต่อย่างใดทั้ งน้ีเพราะอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมทางการเมืองของไทยไม่เอ้ืออาํนวยต่อการแสดงออกตามศกัยภาพของปัจจยัทั้ง 4 ดงักล่าวมี
เพียงปัจจยัทางดา้นการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานการท่าเรือและการเป็นลูกจา้งประจาํหรือลูกจา้ง
ชัว่คราวเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกรรมกรการท่าเรืออย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ 
 พฒันพงษ ์ศรีสวสัด์ิ (2549, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมทางการเมืองและการบริหารในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลาง และปาน
กลางค่อนขา้งสูงอยู่ตามลาํดับ สําหรับความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเหตุกับการมีส่วนร่วมพบว่า 
ปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมเลย ไดแ้ก่ อายุ รายได ้การศึกษา การมีตาํแหน่งใน
หมู่บา้น ตาํบล      การไดรั้บการฝึกอบรม การไดรั้บข่าวสารจากหนงัสือพิมพ ์หนงัสือ หรือรายงาน
วิทย ุโทรทศัน์ และการพบปะพดูคุยกบับุคคลทัว่ไป  
 มนตรี ใจอ่อน (2550, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของ
ประชาชนในด้านการเมืองการบริหารของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาํบล ศึกษากรณี
จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงผลการวิจยั พบว่ว การมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการเมืองการบริหารของ
ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย ควรมีการรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ให้เป็นท่ีรู้จกัในหมู่ประชาชนอยา่งกวา้งขวาง รวมทั้งการสร้างจิตสาํนึก
ให้ประชาชนเห็นความสําคญัของการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการบริหารขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลอยู่ในระดบัปานกลาง ควรมีการประชาสัมพนัธ์มติท่ีประชุมขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล แผนพฒันา องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหป้ระชาชนในตาํบลรับทราบ และมีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในตาํบลเพ่ือนาํมาปรับปรุงการดาํเนินงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลอยูใ่นระดบันอ้ย ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบกิจกรรมต่าง ๆ และขอความร่วมมือ
จากประชาชนในการเขา้ร่วมดาํเนินกิจกรรมดว้ย  อาทิเช่น ให้ประชาชนมีหน้าท่ีตรวจนบัวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ รายไดแ้ละการศึกษา  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 

38 

 บุณยธี์ร์ มหกร (2548, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัธุรกิจไทย : 
ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานเครือซีเมนต์ไทย ผลการศึกษาพบว่า อายุ ประสบการณ์ทาํงาน ระดบั
พนักงานและระดับรายได้ต่อเดือนเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
พนกังานเครือซีเมนตไ์ทย ถึงแมว้่าผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า พนกังานเครืองซีเมนตไ์ทยมีส่วนร่วม
ทางการเมืองระดบัตํ่า แต่ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ซ่ึงสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 
  
  


