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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ ๑) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ๒) เพือ่ เปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ จ�ำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชี พ ต่ า งกั น และ ๓) เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะแนวทางพั ฒ นาการมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง
ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอ�ำเภอ รัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงปริมาณ
ได้แก่ ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ และอาศัยอยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน
๖๘,๐๕๕ คน ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร
ยามาเน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน ๓๙๘ คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความ
เชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ ๐.๘๒ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ประชากรกลุม่ เป้าหมายได้แก่ ก�ำนันหรือตัวแทนในเขตอ�ำเภอ
รัตนบุรี ทั้ง ๑๒ ต�ำบลๆ ละ ๑ คน โดยได้เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ�ำนวน ๑๒ คน
เป็นผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informants) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structured Interview)

* นิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
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ผลการวิจัยพบว่า
๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอ�ำเภอ รัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ ระดับมากสองด้าน และอยู่
ในระดับปานกลางหนึง่ ด้าน เรียงจากด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการติดตามข่าวสารทางการ
เมือง ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมือง ตามล�ำดับ
๒. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
๓. แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอ�ำเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ล�ำดับความถี่สูงไปหาต�่ำสามอันดับแรก ได้แก่ ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ควรเปิดโอกาส
ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วม, ระบอบประชาธิปไตย

Abstract
This Thesis was three specific objectives namely; 1) to study residents’
participation in democratic politics in Ratana Buridistrict, Surin province, 2) to compare
residents’ participation in democratic politics in this area, resting upon differences in the
former’s genders, ages, educational backgrounds and occupations, and 3) to study the
developmental guidelines’ suggestions of residents’ participation in democratic politics
in RatanaBuri district, Surin province. The populations used in the research comprised
residents who have the rights to vote in RatanaBuri district area, numbering 68,055
individuals. The sampling group was set against Taro Yamane’s formula, earning 398
subjects. The instrument used for data collection was the five-rating-scale questionnaires,
each of which was endowed with the reliability at 0.82. The statistical tools for
computing data encompassed percentage, mean, standard deviation. The statistics utilized
for testing the hypothesis included t-test and (One way ANOVA). As for the qualitative
research, the target population consisted of 12 sub-district headmen or representatives
from 12 sub-districts in Ratana Buri district. All of them were the key informants who
were purposely selected, one informant from each sub-district. The research tools were
composed of an interview, a semi-structured interview, a camera and a tape recorder.
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The results of research showed that:
1. Residents’ participation in democratic politics in RatanaBuri district, Surin
province, in the overall aspect were found at the high level. With a single aspect taken
into account, two aspects were also at the high level but one another at medium level;
those ranked in descending order were: the tracking of political news, the right to vote
and the participation in political activities respectively.
2. The comparative results found that no significant differences in the former’s
genders, ages, educational backgrounds and occupations were correlated with their
participation in democratic politics here
3. Suggestions of developmental guidelines on participation in democratic
politics in descending order of first three frequencies. Firstly, should launch campaigns
of news and elections, both local and national levels continuously. Secondly, should
give residents opportunity to show their opinions regarding political policy with politicians,
both local and national levels. Finally, should promote cognitive aspects in a democracy
to the residents even more.
Keywords: Participation, Democratic Politics

๑. บทน�ำ

ประเทศไทยตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ถือเป็น
ปฐมฤกษ์ในการปกครองประเทศที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนผูเ้ ป็นเจ้าของประเทศเข้าไปมีบทบาทใน
การก�ำหนดทิศทางของประเทศตัวเอง ทั้งทางตรง

และทางอ้อม เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตยทีอ่ ำ� นาจอธิปไตยอันเป็น
อ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยประชาชน
จะใช้อ�ำนาจออกกฎหมายผ่านรัฐสภาใช้อ�ำนาจ
บริหารผ่านรัฐบาลและใช้อ�ำนาจตุลาการผ่านศาล
ท�ำให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครอง
ในอุดมคติของหลายๆ ประเทศ๑ สะท้อนลักษณะ
ทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนของประชาธิปไตยทีว่ า่ รัฐบาล

ทินพันธุ นาคะตะ, การเมืองการบริหารไทย : ภาระของชาติ, (กรุงเทพมหานคร : สหายบล็อกและการ
พิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑-๒.
๑

180

ธรรมทรรศน์

ได้อ�ำนาจมาจากประชาชนหรือโดยความยินยอม
ของประชาชน ดังนั้นประชาชนต้องมีส่วนร่วมใน
การปกครองประเทศตลอดเวลาผ่านกลไกลต่างๆ
ทีก่ ำ� หนดไว้หรือให้สทิ ธิท์ จี่ ะแสดงบทบาทต่างๆ ได้
โดยตรงและการกระท�ำของรัฐบาลทุกอย่างต้อง
รับผิดชอบต่อประชาชน๒
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประชาชนชาว
ไทย มีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นเนื่องจาก
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐ อันเป็น
กฎหมายที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศขนาน
นามว่า รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยมีสาระ
ส�ำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
การเมืองไว้อย่างชัดเจน ว่าให้เน้นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมากกว่าที่จะ
เป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทน นั่นหมายความว่า
ก�ำหนดให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การเมืองการปกครองในทุกขั้นตอน เช่น ก�ำหนด
ให้ ก ารเลื อ กตั้ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องประชาชนการที่
ประชาชนมีสทิ ธิในการเสนอร่างกฎหมายการ เปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถลงประชามติ และท�ำ
ประชาพิจารณ์ได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
สิทธิลงนามเพื่อถอดถอนบุคลากรระดับสูง รวมถึง
เน้ น การกระจายอ� ำ นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์
ประโยชน์แก่สังคมของตน ๓ ถึงแม้ในปัจจุบันนี้
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กฎหมายจะก�ำหนดบทบาทของประชาชนไว้อย่าง
ชัดเจนแล้วก็ตามหาใช่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศจะเข้าใจอย่างถีถ่ ว้ น ในบทบาทของตนเอง
ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นๆ การเข้าไปมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองของประชาชนจะมากหรือน้อยนั้น
ย่อมสะท้อนถึงผูน้ ำ� ประเทศผูน้ ำ� ท้องถิน่ ผูน้ ำ� ชุมชน
รวมถึงสถานศึกษาด้วยว่ายังขาดการให้ความรู้
ทางการเมืองที่ถูกต้อง ให้กับประชาชนส่วนผู้ที่
เข้าไปเป็นตัวแทนประชาชนยังด�ำเนินแนวคิดใน
การผูกการเมืองติดกับทุนนิยมเอาวัตถุสงิ่ ของเพียง
เล็กน้อย เพื่อแลกผลประโยชน์ของประชาชนทั้ง
ชาติอยู่เช่นเดิม จะเห็นได้อย่างชัดเจนก่อนการ
เลือกตั้งแทบทุกครั้งนั่นก็คือการซื้อเสียงจนกลาย
เป็นค่านิยมทีผ่ ดิ ๆ ของประชาชนไปโดยปริยาย ซึง่
ก่อนการเลือกตั้งมักจะได้ยินค�ำพูดที่ว่า “เงินไม่มา
กาไม่เป็น” ซึ่งโดยทั่วไปไม่ว่าในกรุงเทพมหานคร
หรื อ ต่ า งจั ง หวั ด สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะเป็ น บทสรุ ป ของ
ประชาธิปไตยแบบไทยๆ หรือไม่มใี ครคาดการณ์ได้
ถึงอย่างไรทัง้ ปัจจัยด้านการศึกษาด้านบทบาทของ
ผู้น�ำทั้งปัจจัยด้านเงินย่อมไม่ใช่สิ่งชี้ขาดถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนน้อยหรือมาก ได้แต่ยังคง
พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน ยังมีประเด็นด้านความรู้ความ
เข้าใจทางการเมืองข่าวสารและความสนใจทางการ
เมืองปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมการอาศัยอยูใ่ น

อมร รักษาสัตย์ และคณะ, ประชาธิปไตย : อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการปกครองหลาย
ประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๓.
๓
จักษ์พันธ์ ชูเพชร, การเมืองการปกครองไทย : จากยุคสุโขทัยสู่สมัยทักษิณ, (ปทุมธานี : Punch Group,
๒๕๔๙), หน้า ๓๕๙-๓๖๐.
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เขตเมือง-ชนบท และความพอใจต่อการท�ำงานของ
รัฐบาลของประชาชนด้วย๔
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทางการเมืองถือเป็นบริบท ทีส่ ำ� คัญยิง่
ในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยเ์ ป็นประมุข เป็นการสะท้อนอ�ำนาจอธิปไตย
ทีเ่ ป็นของประชาชนอย่างแท้จริงและเมือ่ รัฐธรรมนูญ
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ได้ ก� ำ หนดบทบาทของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมทั้งการเมืองการพัฒนา
ตามบริบทของท้องถิน่ ตัวเองโดยได้ การกระจายอ�ำ
นาจการปกครองไปสู่ส่วนท้องถิ่นให้บทบาทกับ
ประชาชนมีสว่ นร่วมกับท้องถิน่ มากขึน้ ส�ำหรับการ
จัดระเบียบการปกครองส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่
อ�ำเภอรัตนบุรี เป็นการบริหารราชการส่วนภูมภิ าค
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บราชการแผ่ น ดิ น
ปัจจุบันที่รัฐบาลก�ำหนดนโยบาย ต้องการให้การ
กระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ท�ำให้อ�ำเภอ
รัตนบุรีมีบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิด
ชอบที่ให้บริการสาธารณะพื้นฐานคุณภาพชีวิต
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประชาชนในท้องถิน่
และเป็นองค์กรทีจ่ ะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารมีสว่ นร่วมใน
ทางการเมือง และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นให้กลุ่มคนใน
อ�ำเภอรัตนบุรีเห็นคุณค่า ตระหนักถึงการมีส่วน
ร่ ว มของประชาชนในการปกครองท้ อ งถิ่ น ใน
รูปแบบต่างๆ แต่ตลอดระยะเวลาแห่งการพัฒนาการ
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ปกครองท้องถิ่น ยังมีปัญหาและอุปสรรคหลาย
ประการที่ท�ำให้การปกครองท้องถิ่นไม่สามารถ
อ�ำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
เต็มที่ สมดังวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น
ที่ตั้งไว้โดยเฉพาะวัตถุประสงค์หลักคือ “การให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครอง” ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหาทั้งใน
ส่วนของตัวประชาชนในท้องถิ่นเองที่ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในเรือ่ งสิทธิเสรีภาพ และหน้าทีข่ องตน
ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตไิ ว้จงึ เกิดความเพิกเฉยไม่
กระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครอง และประชาชนยังขาดจิตส�ำนึกร่วมกัน
กับตัวแทนของประชาชนในท้องถิน่ อยูไ่ ม่นอ้ ยและ
ในส่วนของตัวองค์กรคืออ�ำเภอรัตนบุรี และข้าราชการ
ของอ�ำเภอเองไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างจริงจัง และจริงใจมักจะ
มองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
แง่ลบหรือมองว่าเป็นการก่อกวนสร้างปัญหาหรือ
เกรงว่าจะเสียผลประโยชน์ต่อตนเอง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้
ท�ำการศึกษา การมีสว่ นร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรนิ ทร์ เป็นส�ำคัญเพราะว่าการมีสว่ นร่วมทางการ
เมืองเป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญของการพัฒนาระบบ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยซึง่ เป็นตัว
ชี้วัดถึงระบอบการปกครองได้ นั่นก็คือประเทศใด
ที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๘), หน้า ๖๖.
๔
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ย่อมแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยสูงแต่ประเทศ
ใดที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ต�ำ่ ย่อมแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยต�ำ่ ไปด้วย
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นไปเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ให้กับท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพือ่ ศึกษาการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยของประชาชนอ� ำ เภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
๒. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ จ�ำแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกัน
๓. เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะแนวทาง
พั ฒ นาการมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั แบบผสมผสาน
(Mixed Methods Research) ประชากรที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ และอาศัย
อยู่ในเขตพื้นที่อ�ำเภอ รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ รวม
ทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๖๘,๐๕๕ คน๕ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดขนาด
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กลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro
Yamane)๖ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน ๓๙๘ คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทีส่ ร้างขึน้ เอง โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้
๑) แบบสอบถามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศอายุ และระดับการศึกษา
และอาชีพลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจ
สอบรายการ ๒) แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์สามด้าน
ได้แก่ ๑) ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒) ด้านการ
ติดตามข่าวสารทางการเมือง และ ๓) ด้านการร่วม
กิจกรรมทางการเมืองจ�ำนวน ๓๐ ข้อ มีลักษณะ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
แบ่งระดับของการวัดออกเป็น ๕ ระดับ และ ๓)
แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) เพื่อ
สอบถามข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้ แ ก่ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา คื อ ความถี่ ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติเชิง
อนุมาน คือการทดสอบที (t-test) และการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)

รายงานสถิติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส�ำนักบริหารการทะเบียน อ�ำเภอรัตนบุรี. แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/อ�ำเภอรัตนบุรี [๑๕ มกราคม ๒๕๕๘].
๖
ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท วี.อินเตอร์ พริ้นท์ จ�ำกัด, ๒๕๔๙), หน้า ๔๗.
๕
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๔. สรุปผลการวิจัย

๑. การมีสว่ นร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนอ�ำเภอ รัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับ มากสองด้าน และอยู่
ในระดับปานกลางหนึ่งด้าน เรียงจากด้านที่มีค่า
เฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และด้าน
การร่วมกิจกรรมทางการเมือง ตามล�ำดับ
๒. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย
โดยผู ้ วิ จั ย ตั้ ง สมมติ ฐ านการวิ จั ย ว่ า ผลการ
เปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์ ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา และอาชีพต่างกัน พบว่า
		 ๒.๑ ประชาชนอ� ำ เภอรั ต นบุ รี
จังหวัดสุรินทร์ ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
		 ๒.๒ ประชาชนอ� ำ เภอรั ต นบุ รี
จังหวัดสุรินทร์ ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
		 ๒.๓ ประชาชนอ� ำ เภอรั ต นบุ รี
จังหวัดสุรนิ ทร์ ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีสว่ นร่วม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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		 ๒.๔ ประชาชนอ� ำ เภอรั ต นบุ รี
จังหวัดสุรนิ ทร์ ทีม่ อี าชีพต่างกัน มีสว่ นร่วมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
๓. ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยสรุป
ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการมีสว่ นร่วมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอ�ำเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ลำ� ดับความถีส่ งู ไปหาต�ำ่ สาม
อันดับแรก คือ ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดั บ ชาติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ควรเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเมืองกับนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ และควรรณรงค์ส่งเสริมด้านความรู้
ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

๕. อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ�ำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์ มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ำมา
อภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. ผลการวิ จั ย พบว่ า การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ทางการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยของ
ประชาชนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม
อยู ่ ใ นระดั บ มาก ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ อ ภิ ป รายได้ ว ่ า
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองเพราะเป็น
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เรื่องใกล้ตัวสามารถสัมผัสได้โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจและสังคมในด้านการไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง ประชาชนต่างตระหนักในสิทธิหน้าที่
ไม่ต้องการเสียสิทธิจึงออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้ง
ระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติเป็นจ�ำนวนมาก ใน
ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ประชาชนให้
ความสนใจในตัวนักการเมืองและนโยบายที่จะน�ำ
ไปใช้ในการบริหารท้องถิ่น และระดับชาติ จึงได้
ติดตามฟังการปราศรัยหาเสียงของนักการเมืองทัง้
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ส่วนด้านการร่วม
กิจกรรมทางการเมือง ประชาชนเมื่อมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ มีความกล้าในการ
แสดงออกซึ่ ง ความคิดเห็นทางการเมืองและลง
ประชามติในเวทีสาธารณะ ผลการวิจัยโดยรวมทั้ง
สามด้านอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ประไพ พินดง๗ ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการ
เมื อ งของประชาชนในเขตองค์ก ารบริห ารส่ วน
ต�ำบลเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
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ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ บุสดีวงศ์ ๘
ได้วจิ ยั เรือ่ ง การมีสว่ นร่วมทางการเมืองท้องถิน่ ของ
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองใหญ่ อ� ำ เภอศรี ส มเด็ จ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของธนกฤต บุปผาโชติ๙ ได้
วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลสวนจิก
อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจยั พบว่า
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลสวนจิก อ�ำเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ครองชัย ภูรเิ มธางกูร๑๐
ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยระดับท้องถิน่ ของประชาชนเทศบาล
ต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น”
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ประไพ พินดง, “การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลเชียงขวัญ อ�ำเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย),
๒๕๕๖.
๘
นงลักษณ์ บุสดีวงศ์, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองใหญ่ อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗.
๙
ธนกฤต บุปผาโชติ, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล
สวนจิก อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖.
๑๐
ครองชัย ภูริเมธางกูร, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นของประชาชน
เทศบาลต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕.
๗
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ระบอบประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นของประชาชน
เทศบาลต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับงาน
วิจัยของธนวรรธน์ มาศฉมาดล๑๑ ได้วิจัยเรื่อง การ
มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วันนา อ้อค�ำ๑๒ ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองท้องถิน่ ของประชาชนในเขตเทศบาลต�ำบลอุม่
เม้า อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด”ผลการวิจัย
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของศศิกานต์ ค�ำใจได้วิจัยเรื่อง การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิน่ ของประชาชนในเขต
เทศบาลต� ำ บลธงธานี อ� ำ เภอธวั ช บุ รี จั ง หวั ด
ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี
ถนอมแสง ได้วจิ ยั เรือ่ ง การมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ท้องถิน่ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
อ� ำ เภอรั ต นบุ รี จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ของประชาชน
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จ�ำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ต่างกัน พบว่า
		 ๒.๑ ประชาชนอ� ำ เภอรั ต นบุ รี
จังหวัดสุรินทร์ ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิ จัย ที่ ตั้ ง ไว้ (Null Hypothesis) ที่ เ ป็ นเช่ นนี้
อภิปรายได้ว่า เพศ ไม่มีผลใดๆ ต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์เพราะประชาชนไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือ
เพศชายต่างก็ตื่นตัวตื่นตัวทางการเมืองเพื่อจะ
รักษาและน�ำผลประโยชน์มาสู่ชุมชนท้องถิ่นจึง
ท� ำ ให้ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของประไพ พินดง
ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลเชียง
ขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจยั
พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เชียงขวัญ ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของธนกฤต
บุปผาโชติ ได้วจิ ยั เรือ่ ง“การมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลสวนจิก อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด”
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ธนวรรธน์ มาศฉมาดล, “การมีสว่ นร่วมทางการเมืองท้องถิน่ ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล
รอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗.
๑๒
วันนา อ้อค�ำ, “การมีสว่ นร่วมทางการเมืองท้องถิน่ ของประชาชนในเขตเทศบาลต�ำบลอุม่ เม้า อ�ำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗.
๑๑
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ส่ ว นต� ำ บลสวนจิ ก ที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ส ่ ว นร่ ว ม
ทางการเมืองท้องถิน่ ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนงลักษณ์ บุสดีวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองใหญ่
อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัยพบว่า
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองใหญ่ ทีม่ เี พศต่างกัน มีสว่ นร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน
		 ๒.๒ ประชาชนอ� ำ เภอรั ต นบุ รี
จังหวัดสุรินทร์ ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม และราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่าอายุ ไม่มีผลใดๆต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์เพราะประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดก็
ให้ ค วามสนใจทางการเมื อ งเพื่ อ จะรั ก ษาความ
ยุติธรรมในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและน�ำ
ผลประโยชน์มาสู่ชุมชนท้องถิ่นจึงท�ำให้การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของประไพ พินดง ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลเชี ย งขวั ญ อ� ำ เภอเชี ย งขวั ญ
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเชียงขวัญ ทีม่ อี ายุตา่ งกัน
มีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของธนกฤต บุปผาโชติ ได้วจิ ยั เรือ่ ง“การ
มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนใน
เขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลสวนจิ ก อ� ำ เภอ
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ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจยั พบว่า ประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลสวนจิก ที่มีอายุ
ต่างกัน มีสว่ นร่วมทางการเมืองท้องถิน่ ไม่แตกต่าง
กัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ บุสดี
วงศ์ ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้อง
ถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองใหญ่ อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลหนองใหญ่ ที่ มี อ ายุ ต ่ า งกั น
มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน
แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของครองชัย ภูรเิ มธางกูร
ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยระดับท้องถิน่ ของประชาชนเทศบาล
ต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนประชาชนใน
เขตเทศบาลต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕
		 ๒.๓ ระดั บ การศึ ก ษา ผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ประชาชนอ�ำเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจยั ทีต่ งั้ ไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าระดับการศึกษา
ไม่มีผลใดๆต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์เพราะ
ประชาชนไม่วา่ จะส�ำเร็จการศึกษาระดับใดต่างก็ให้
ความสนใจทางการเมืองด้วยกันเนื่องจากมีความ
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ต้องการให้ทอ้ งถิน่ และประเทศได้รบั การพัฒนาจึง
ท�ำให้การมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับการวิจัยของอรอนงค์ มั่นคง ได้วิจัย
เรื่ อ ง“การมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ของ
ประชาชนในต�ำบลข้าวงาม อ�ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน
ในต� ำ บลข้ า วงาม อ� ำ เภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ทีม่ กี ารศึกษาต่างกัน มีสว่ นร่วม
ทางการเมื อ งระดั บ ท้ อ งถิ่ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น
สอดคล้องกับงานวิจัยของประไพ พินดง ได้วิจัย
เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล เชียงขวัญ อ�ำเภอ
เชี ย งขวั ญ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ผลการวิ จั ย พบว่ า
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลเชียงขวัญ
ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีสว่ นร่วมทางการเมือง
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของธนกฤต
บุปผาโชติ ได้วจิ ยั เรือ่ ง การมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ท้ อ งถิ่ น ของประชาชนในเขตองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบลสวนจิก อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บลสวนจิ ก ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น
มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน
และสอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ บุสดีวงศ์
ได้วจิ ยั เรือ่ ง การมีสว่ นร่วมทางการเมืองท้องถิน่ ของ
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองใหญ่ อ� ำ เภอศรี ส มเด็ จ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหนองใหญ่ ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีสว่ นร่วมทางการเมืองท้องถิน่ ไม่แตกต่าง
กั น แต่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของครองชั ย

ธรรมทรรศน์ 187
ภูริเมธางกูร ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นของ
ประชาชนเทศบาลต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน
จั ง หวั ด ขอนแก่ น ผลการเปรี ย บเที ย บ พบว่ า
ประชาชนประชาชนในเขตเทศบาลต�ำบลหนองโก
อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ที่มีระดับการ
ศึ ก ษาต่ า งกั น มี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งท้ อ งถิ่ น
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
		 ๒.๔ อาชีพ ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยพบว่า ประชาชนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์ ที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม และรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิ จัย ที่ ตั้ ง ไว้ (Null Hypothesis) ที่ เ ป็ นเช่ นนี้
อภิปรายได้ว่าอาชีพ ไม่มีผลใดๆ ต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์เพราะประชาชนไม่ว่าจะประกอบใดต่างก็
ให้ความสนใจทางการเมืองด้วยกันเนือ่ งจากมีความ
ต้องการให้ท้องถิ่นและประเทศได้รับการพัฒนา
จึงท�ำให้การมีสว่ นร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของประไพ พินดง ได้วิจัย
เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลเชียงขวัญ อ�ำเภอ
เชี ย งขวั ญ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ผลการวิ จั ย พบว่ า
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลเชียงขวัญ
ที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมือง ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนกฤต บุปผาโชติ ได้วจิ ยั เรือ่ ง การมีสว่ นร่วมทางการ
เมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลสวนจิก อ�ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
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ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บลสวนจิ ก ที่ มี ป ระกอบอาชี พ ต่ า งกั น
มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน แต่
ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของอรอนงค์ มัน่ คง ได้วจิ ยั
เรื่ อ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ของ
ประชาชนในต�ำบลข้าวงาม อ�ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน
ประกอบอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง
ระดับท้องถิน่ แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๕ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ครองชัย ภูริเมธางกูร ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยระดับท้องถิน่
ของประชาชนเทศบาลต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน
จั ง หวั ด ขอนแก่ น ผลการเปรี ย บเที ย บ พบว่ า
ประชาชนประชาชนในเขตเทศบาลต�ำบลหนองโก
อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ที่มีอายุต่างกัน
มี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งท้ อ งถิ่ น แตกต่ า งกั น
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

๖. ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอ�ำเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจ
และน�ำมาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
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๑. ผลการวิ จั ย พบว่ า การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม มีค่าแปล
ผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้นควรวิจัยแรงจูงใจในการ
มีส่วนร่วมทาง
๒. ผลการวิ จั ย พบว่ า การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ด้านการร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง โดยรวม มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับปาน
กลางและมีคา่ เฉลีย่ น้อยกว่าทุกด้าน ดังนัน้ ควรวิจยั
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งใน
ระบอบประชาธิปไตยด้านการร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองของประชาชนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
๓. ผลการวิ จั ย พบว่ า การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ข้อที่ว่า “การเป็น
กรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตัง้ ” มีคา่ แปลผลอยูใ่ น
ระดับน้อยที่สุดและมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกข้อใน
จ�ำนวน ๓๐ ข้อค�ำถามรวมทั้งสามด้าน ดังนั้น ควร
วิจัย แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
หรื อ ผู ้ สั ง เกตการณ์ ป ระจ� ำ หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ของ
ประชาชนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
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วันนา อ้อค�ำ. “การมีสว่ นร่วมทางการเมืองท้องถิน่ ของประชาชนในเขตเทศบาลต�ำบลอุม่ เม้า อ�ำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด”. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ :
รายงานสถิตผิ มู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ส�ำนักบริหารการทะเบียน อ�ำเภอรัตนบุร.ี แหล่งทีม่ า : http://th.wikipedia.
org/wiki/อ�ำเภอรัตนบุรี [๑๕ มกราคม ๒๕๕๘].

