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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑)เพ่ือศึกษาการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและ 

กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๒)เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และกระบวนการส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และ ๓)เพ่ือศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ต าบลป่าแมต 
อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods)                
ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยจากข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า การ
ส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมพัฒนาของประชาชนร่วมกับ อบต. องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ระดับ
อ าเภอ รวมทั้ งทุนทางสังคม วัฒนธรรมที่ เกี่ยวข้องกับประเพณีความเชื่อ ความศรั ทธา ส าหรับ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนเกี่ยวข้องกับ กระบวนการส่งเสริมพัฒนาของชุมชน ร่วมกับ อบต.  
การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และส านักงานพัฒนาการเมือง สถาบัน
พระปกเกล้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2553) นอกจากนี้ พบว่า บทบาทของผู้น าชุมชน เช่น นายก อบต. สมาชิก
สภา อบต. ผู้ใหญ่บ้านพระสงฆ์ ครู-อาจารย์ที่เป็นแกนน าชุมชน มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการ
ส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และประชาธิปไตยชุมชน 

 
 ผลการวิจัยพบว่า  

 จากข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลป่าแมต มากกว่าร้อยละ 56.8      
มีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของต าบลในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นแบบแผนเดียวกันในทุก
กลุ่มช่วงอายุ อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลอายุระหว่าง 18-29 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับการ ส่งเสริมพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองของต าบลในระดับสูง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมาคือ กลุ่มอายุระหว่าง 40 - 49 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 16.7 และเป็นที่น่าสังเกตว่า มีจ านวนร้อยละใกล้เคียงกับ ความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองของต าบลในระดับค่าคิดเป็นร้อยละ 15.4 ส าหรับ กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
ชุมชนของต าบล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ในต าบลป่าแมต ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
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วิทยาเขตแพร่ 



ชุมชนของต าบลในระดับปานกลาง โดยเฉพาะใน กลุ่มอายุระหว่าง 51-59 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76.0 
และผู้ให้ข้อมูลอายุ 60 ปีขึ้นไป รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 69.8 ส่วนอายุระหว่าง 30-39 ปี และอายุระหว่าง 
18-29 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนของต าบลในระดับสูง มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 25.9 และ 25.7 ตามล าดับ และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ให้ข้อมูลอายุระหว่าง 30-39 ปี และกลุ่ม
อายุระหว่าง 40-49 ปี มีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนของต าบลในระดับต่ า มาก
ที่สุด คือ ร้อยละ 12.3 และ 11.5 ตามล าดับ  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและ
กระบวนการพัฒนา ประชาธิปไตยชุมชน พบว่า ต้องสร้างความต่อเนื่องในการส่งเสริมพัฒนาการเมือ งภาค
พลเมือง เช่น การสร้างผู้น าชุมชนรุ่นใหม่ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมือง 
ประชาธิปไตยชุมชน และบทบาทของสภาองค์กรชุมชนต าบลร่วมกับประชาชนในต าบล โดยอาศัยการด าเนิน
กิจกรรม การเมืองภาคพลเมือง และกระบวนการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง รวมทั้งการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนต าบลอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะ ๆ 
จากองค์กรภายนอกชุมชน เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและองค์กร
ภาครัฐในพ้ืนที่ นอกจากนี้ประชาชนในพ้ืนที่สนับสนุนให้มีการกระจายอ านาจการปกครอง ท้องถิ่นเพ่ือการ
จัดการตนเองมากขึ้น 

 
ค าส าคัญ : การเมืองภาคพลเมือง, ประชาธิปไตยชุมชน, สภาองค์กรชุมชน, การมีส่วนร่วม 

ของประชาชน 
  

ABSTRACT 
 From the quantitative data, it was found that most of the informants in Pa Mat Sub-

District area More than 56.8% had a moderate opinion about the civic political development of 

the sub-district ich is the same pattern in all age groups However, the respondents aged 18-29 

had their opinions on the The highest level was promoted political development in the civic sector 

of the sub-district, accounting for 31.1%, followed by the age group between 40 - 49 years 

old, accounting for 16.7%. and it is worth noting that There is a percentage close to Comments 

on the promotion of political development in the civic sector of the sub-district at the level of 

15.4 percent for the community democratic development process of the sub-district found that 

most of the informants in Pa Mat Sub-district Opinions about the community democratic 

development process of the sub-districts were at a moderate level, especially in the age group 

between 51-59 years old, representing 76.0%, and the respondents aged 60 years and over, 

followed by 69.8%. 30-39 years of age and aged between 18-29 years had the highest 

opinion on the process of promoting community democracy in the sub-district, representing 

25.9% and 25.7%, respectively. The respondents aged between 30-39 years old and the 



age group between 40-49 years of age had the lowest opinions about the community 

democratic development process of the sub-district, at 12.3% and 11.5 percent, respectively.  
 However, problems and recommendations regarding the promotion of civic political 

development and development processes Community Democracy It was found that continuity must 

be established to promote the development of civic politics, such as creating a new generation of 

community leaders. Promoting the development of knowledge and understanding about civic 

politics community democracy and the role of the sub-district community organization council 

together with the people in the sub-district Based on the activity citizen politics and the process of 

promoting community democratic development with real people participation. Including support for 

the operation of the sub-district community organization council continuously or periodically from 

outside the community, such as the Community Organization Development Institute. Citizens 

Political Development Fund and Local Government Organizations In addition, people in the area 

support decentralization of governance. local for more self-management 
 

Keyword : citizen politics, community democracy, community organization council, 

public participation 

 
บทน า 

โดยทั่วไปแล้วการส่งเสริมพัฒนาการเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทยนั้นมี
พัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทั้งทางโครงสร้าง ลักษณะรูปแบบของสถาบัน ระบบความสัมพันธ์ 
สถานะทางการเงินการคลัง และการประพฤติปฏิบัติในหลายๆด้าน เราสามารถพิจารณาทิศทางและภาพรวมนี้
ได้จากบทบัญญัติในหมวดที่ 9 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งได้วางรากฐาน
ให้การปกครองท้องถิ่นของไทยมีอิสระ และในประการส าคัญที่สุดคือ ได้มีการจัดรูปแบบการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของพ่ีน้องประชาชน (มาตรา 282) รัฐบาลส่วนกลางจ าเป็นต้องสละอ านาจที่เคยมีมาแต่เดิม
นั้นลดลงไปตามล าดับ โดยตามความในมาตรา 283 – 284 ซึ่งได้มีบทบัญญัติว่า การก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท าเท่าที่จ าเป็น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเท่านั้น อันกระทบต่อหลักการปกครอง
ตนเองของประชาชนมิได้ นอกจากนี้รัฐบาลยังจะต้องถึงหลักกระจายอ านาจ โดยเพิ่ม “ความเป็นอิสระ” ให้แก่
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งในแง่ของการปกครองและการบริหารงาน การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง รวมทั้ง
การเฉลี่ยภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบตามความในมาตรา 284 และมาตรา 285 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ฉบับเดียวกัน ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง  

 

 



ส่วนผู้บริหารท้องถิ่นนั้นอาจได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้งก็ได้ แต่จะมาจากข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง หรือมีเงินเดือนประจ า 
หรือ เป็นเจ้าพนักงานหน่วยงานของรัฐบาลแบบเดิมนั้นมิได้ อีกทั้งมาตรา 286 – 287 ของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้ราษฎรในระดับท้องถิ่นมีสิทธิถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่น รวมทั้งมีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติของ
ท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนได้ จากอดีตรัฐไทยกับปัญหาการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย การกระจาย
อ านาจและการพัฒนา ตาม ทัศนะของ Fred W. Riggs ได้กล่าวถึงระบบการปกครองของไทย (Polity) เดิมเป็น
แบบอมาตยาธิปไตยอามาตยาธิปไตย หรือระบบข้าราชการประจ า (Bureaucratic Polity) หมายถึงการปกครอง
ซึ่ง อ านาจการบริหาร เริ่มต้นตั้งแต่การวางนโยบายไปจนถึงการน านโยบายไปปฏิบัติและการจัดการ งบประมาณ 
ขึ้นอยู่กับข้าราชการประจ า ในขณะเดียวกันอ านาจการเมืองก็ขึ้นอยู่กับข้าราชการทหาร ซึ่งมีกองก าลังจัดตั้ง และ
ได้ อ านาจมาจากการรัฐประหาร และกลุ่มอามาตยาธิปไตยหรือระบบ ข้าราชการประจ า ผู้ซึ่งมีบทบาทการจัดตั้ง
คณะรัฐมนตรีที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์และความ ต้องการของพวกพ้องตนเองมากกว่ากลุ่มผลประโยชน์อ่ืน 
พรรคการเมืองหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย ซึ่งต่อมากลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจบางกลุ่มได้แสวงหาความ
อุปถัมภ์จากกลุ่มอามาตยาธิปไตยหรือระบบข้าราชการประจ า เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของเขา  
(Daniel Arghiros, 2001, pp. 16-17 กระบวนการทางการเมือง เพ่ือแสดงเจตนาเกี่ยวกับอ านาจ
ผลประโยชน์ต่อฝ่ายผู้ปกครอง โดยให้ฝ่ายผู้ปกครองปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอะไร ให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนผู้แสดงเจตนานั้น๒ การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในระดับท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชน
และมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยที่ประชาชนเองเป็นผู้มีสิทธิในการเลือกผู้แทนมาบริหารและพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความเจริญก้าวหน้า และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะมีอ านาจในการบริหารเต็มที่ จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่
ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการพัฒนาประชาธิปไตยให้มากขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่เป็นตัวแทนจะ
บริหารงานและพัฒนาพ้ืนที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการส่งเสริม
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาพ้ืนที่ต าบลป่าแมต      
อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ บริหารส่วนต าบลประสบปัญหาในหลายด้าน ที่ท าให้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรและไม่ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนมากยังขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนหนึ่ง
เนื่องมาจากนักการเมืองเมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้ว จะไม่ค่อยเข้าไปหาประชาชน ไม่ชี้แจงการท างาน หรือไม่ให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประชาชนส่วนใหญ่มองนักการเมืองในแง่ลบ จึ ง
ไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ปัญหาเหล่านี้มีส่วนส าคัญท าให้การเมืองในระดับท้องถิ่นไม่ได้รับ
การพัฒนาและส่งผลถึงการเมืองระดับชาติ และโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๒๕๔ และมาตรา ๒๕๖ เป็นต้น ได้ระบุการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนโดยตรง๓ เพราะฉะนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญในการปกครองระบอบ

                                           
๒ เชาวนะ ไตรมาศ, การเลือกต้ังแบบใหม่ ท าไมคนไทยต้องไปเลือกต้ัง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบาย

การศึกษา, ๒๕๔๒), หน้า ๖-๗. 
๓ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๖๐).  



ประชาธิปไตย การพัฒนาการเมืองจะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนมี ส่วนร่วมทางการเมือง๔ การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง (Political Participation) จึงถือเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่ง เพราะประชาธิปไตยคงเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหาก
ปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการทางการเมืองการปกครอง กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองจึงเป็นความพยายามค้นหาหนทางควบคุมรัฐบาล และมีอิทธิพลต่อสิ่งที่รัฐบาลกระท าพร้อมทั้ง
เป็นช่องทางของประชาชนที่จะสื่อสารข้อมูลในเรื่องของความต้องการ ความนิยมชมชอบ เพ่ือเป็นพลังกดดัน
คณะรัฐบาลหามาตรการตอบสนองต่อประชาชน๕ เพ่ือแสดงเจตนาเกี่ยวกับอ านาจผลประโยชน์ต่อฝ่าย
ผู้ปกครอง โดยให้ฝ่ายผู้ปกครองปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอะไร ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนผู้แสดง
เจตนานั้น๖ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชนและมีผล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาพ้ืนที่ต าบลป่าแมต ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ 
จงัหวัดแพร่ และได้ก าหนดเป้าประสงค์ในการศึกษาไว้ดังนี้  

     

วัตถุประสงค์การวิจัย 
๑. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน 

ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
๒. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองแล ะ

กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

๓. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย เป็นรูปแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
พร้อมกับเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) และเพ่ือการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  

- ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชนในต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  

                                           
๔ สิงห์ค า มณีจันสุข, “ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน”, วารสารวิจัยวิชาการ, ๑

(๒), ๑๐๙-๑๒๐.1(2), 109-120. 
๕ Verba, S. Nie, N., & Kim J, Participation in political equality: A seven-nation comparison, 

(London: Cambridge University Press, 1978), p 38. 
๖ เชาวนะ ไตรมาศ, การเลือกต้ังแบบใหม่ ท าไมคนไทยต้องไปเลือกต้ัง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบาย

การศึกษา, ๒๕๔๒), หน้า ๖-๗. 



- ขอบเขตประชากร ประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลป่าแมต เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) 
เพ่ือการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงลึกไปพร้อมการสังเกตการณ์กับกลุ่มบุคคล เช่น สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน 
และแกนน าชุมชน จ านวน 15 คน  

- ขอบเขตพื้นที่ ผู้วิจัยได้ออกแบบก าหนดพื้นที่ในเขตต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  

- ขอบเขตระยะเวลา ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาท าการศึกษา 1 ปี ช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึง 
เดือนพฤศจิกายน 2564  

การวิจัยครั้งนี้จะด าเนินไปตามวัตถุประสงค์หลักทั้ง 3 ประการดังกล่าวข้างต้น ในการออกแบบการ
วิจัยด้านขอบเขตเนื้อหาจะศึกษาการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
ชุมชนในต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ ด้านขอบเขตประชากรที่อาศัยอยู่ใน ต าบลป่าแมต          
อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และก าหนดขอบเขตพ้ืนทีต่ าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่                   

๓ เครื่ อ งมื อการวิ จั ย การวิ จั ย เ รื่ อง  “การส่ ง เสริ ม พัฒนาการ เมื อ งภาคพล เมื องกับ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาพ้ืนที่ต าบลป่าแมต ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่” ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นชุดของแบบสัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลที่ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญตอบค าถามเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑ ชุดสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
ตามแนวค าถามที่คณะผู้วิจัยออกแบบและได้รับการตรวจสอบความแม่นตรงของเนื้อหาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
- ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
- ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับ

กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีอะไรบ้าง และอย่างไร 
- ตอนที่  ๓ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับ

กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีอะไรบ้าง และอย่างไร 

๒ การสร้างเครื่องมือ 

มีข้ันตอนของการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
๑) การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้แนวทางใน

การก าหนดกรอบการสร้างเครื่องมือ 
๒) ก าหนดกรอบในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในภาคสนามโดยยึดกรอบ

ของการสร้างแนวทางการสัมภาษณ์ ตามค าถามวิจัยที่ต้องการค้นหาค าตอบ 
๓) ลักษณะของเครื่องมือการวิจัยของแบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง

ค าถามปลายเปิดของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนวัดหลวง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ร่วมกับผลที่
ได้จากการวิเคราะห์เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แบบสัมภาษณ์นี้จะเป็นชนิดปลายเปิด เพ่ือให้ได้ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 

๔) น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยของแบบสัมภาษณ์ต่อผู้เชี่ยวชาญ  

๕) น าเครื่องมือมาเพ่ือตรวจสอบ และน ามาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า เพ่ือ
น าไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 



๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในส่วนของการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาพ้ืนที่ต าบลป่าแมต ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” เป็นรูปแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) พร้อมกับเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field 
Study) และเพ่ือการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

๑. รวบรวมเอกสารจากเอกสาร ต ารา หนังสือ บทความงานวิจัย เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : 
กรณีศึกษาพ้ืนที่ต าบลป่าแมต ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

๒. คณะผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์ เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลโดยท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาพ้ืนที่ต าบลป่าแมต  
ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่จ านวน ๑๕ คน ซึ่งในการสัมภาษณ์คณะผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) และท า
การบันทึกข้อมูลโดยการจดบันทึก 

๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนา

ประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษาพ้ืนที่ต าบลป่าแมต ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่” มีขั้นตอนการวิเคราะห์ 
ดังนี้ 

(๑) วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต าราบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แล้วน าเสนอ
ผลการวิจัยเป็นเชิงพรรณนา 

(๒) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาจัดผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามสาระส าคัญของ
ประเด็นการสัมภาษณ ์

(๓) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis Technique) พร้อมทั้งน าเสนอโดยวิธีการพรรณนาอ้างอิงค าพูดของบุคคล 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ของตัวแทนประชาชนต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indebt Interview) เป็นตัวแทนประชาชนต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการ
ส่งเสริมการติดตามข่าวสารทางการเมืองนั้นคือ จากการที่ได้รับข่าวสารทางการเมือง โดยที่การได้รับข่าวสาร
และความสนใจทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ทางการเมือง ในแต่ละช่วงเวลาซึ่งในช่วงเวลาที่ข่าว
ทางการเมืองที่มีความส าคัญก็ขึ้นกับความพอใจในข่าวนั้น ๆ ของประชาชน ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ในข้อมูลที่
ส าคัญดังนี้ 



“จากการได้รับรู้ข่าวสารทางการเมืองเพียงด้านเดียว จะท าให้เกิดหาและการผิดพลาดของข้อมูลที่
เป็นความจริง” 

จากค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึง การสื่อสารที่ส่งไปยังประชาชนนั้นจะต้องเป็น
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็จะท าให้ประชาชนได้มีการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมทางการเมืองการปกครอง
ในการเลือกตั้ง เพ่ือจะรักษาสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนให้มาท าหน้าที่ในการบริหารงานตามความต้องการของ
ประชาชนและได้ทราบข้อมูลของผู้ที่จะลงรับสมัครลงเลือกตั้งก่อนที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น ตามท่ีผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ได้กล่าวไว้ว่า 

“ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบจากกระบวนการท าจดหมายถึง
ประชาชน เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ ผ่านเวทีประชุมหมู่บ้าน เวทีประชุมผู้สูงอายุ ฝ่ายการเมืองก็ได้มี
การรณรงค์หาเสียงโดยแนะน า นโยบายที่จะพัฒนาชุมชนให้ชาวบ้านได้รับรู้รับทราบ” 

ด้านส่งเสริมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งเป็นการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมือง เมื่อเปรียบเทียบกับ
พฤติกรรมการมีส่วน ร่วมทางการเมืองประเภทอ่ืนแล้ว ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยถือว่า การเลือกตั้ง
เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ อันหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง ว่าคณะบุคคลใดได้ท าหน้าที่บริหารประเทศไปทิศทางใด โดยคณะ
บุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบจากประชาชนผู้ไปเลือกตั้งในจ านวนที่มากน้อยเพียงใด การเลือกตั้งจึงเป็น
กิจกรรมพื้นฐานที่มีการปฏิบัติในระบบการเมือง ระบบการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกระบวนการเพ่ือ
การแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ขจัดการทุจริต สร้างเสถียรภาพทางการเมือง อีกทั้งสร้างและส่งเสริมประสิทธิภาพ
ขององค์กรทางการเมือง และความเข้าใจของประชาชนต่อระบบการเลือกตั้ง 

การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในการที่จะเลือก คณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ามาเป็นผู้แทน 
หรือผู้น าท้องถิ่น จะต้องมีบทบาทอย่างไรถึงจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน และมีแนวทางการส่งเสริม
อย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง โดยการใช้สิทธิเสรีภาพอย่างอิสระปราศจากการบังคับข่มขู่หรือ
ผลตอบแทนในรูปแบบและวิธีต่าง ๆ การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งจึงมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันคือ หนึ่งสิทธิ์ต่อ
หนึ่งคะแนนเสียง จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญพบว่า 

“ควรช่วยกันในการรณรงค์ การแนะน า และประชาสัมพันธ์ ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งที่มีการ
เลือกตั้ง เช่น แจกแผ่นพับ ใบปลิว ให้กับชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมให้เข้าใจในกติการะเบียบในการ
ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง” 

“ในฐานะที่เป็นผู้น าชุมชนก็ได้มีการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติและช่วยเดินรณรงค์เชิญชวนสมาชิกครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนให้
ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง” 

ด้านส่งเสริมการสนทนาทางการเมือง 

ส าหรับด้านการสื่อสารทางการเมืองมีหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการสื่อสารระหวางบุคคล  
(Interpersonal Communication) การสื่อสารเฉพาะกลุม (Group Communication) หรือการสื่อสารมวลชน 
(Mass Communication) แตทั้งนี้ไมวาจะเปนการสื่อสารในรูปแบบใด เปาหมายของการสื่อสารในบริบททาง



การเมืองมักจะเป นการสื่อสารที่ผู ส งสาร (Sender) มีความคาดหวังต อผลที่จะเกิดขึ้นจากการสื่อสาร 
(Communication Effect) ทางการเมืองที่มีตอผูรับสาร (Receiver) แทบทั้งสิ้น ดังนั้นการสื่อสารทางการเมืองจึง
มักถูกใชในการสรางความมีชื่อเสียง (Celebrity Making) ใช้เพ่ือการสรางภาพลักษณ (Image Building) ตลอดจน
เพ่ือน าเสนอนโยบาย ทางการเมืองของนักการเมืองตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายคือใหไดรับเลือกตั้งเพ่ือที่จะไดรับโอกาส
ที่จะเขาไปด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในสภาผูแทนราษฎร ดวยเหตุนี้เองความสัมพันธระหวาง การสื่อสารกับ
กิจกรรมทางการเมืองจึงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไดยาก ความเปนกลางหรือความเปน สื่อกลาง จึงกลายเปนจัดการและ
เป็นการถวงดุลอ านาจซึ่งกันและกันระหวางกัน แมคเควล (McQuail) ไดใชเกณฑพิจารณาฐานะของสื่อมวลชนว่าเป
นสื่อกลางแบบตาง ๆ ระหวางการรับรูของปจเจก สังคมกับโลกที่เปนจริง เชน สื่อท าหนาที่เปนหนาตาง (window) 
เปนผูตีความ (Interpreter) เปนพาหนะข้อมูลเปนขอตอเชื่อมโยง (interactive link) เปนปายสัญญาณ (signpost) 
เปนเครื่องกรอง (filter) เปนกระจกเงา (mirror) หรือเปนฉากกั้น (screen/barrier) ขึ้นอยูกับภาวะที่สื่อมวลชนใชใน
สถานการณที่แตกตางกัน โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญได้พบว่า 

“เรามักจะพูดถึงเรื่องการเมือง ซึ่งพูดกันทั้งวันก็ไม่รู้จบ ในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องทางการเมือง 
เกี่ยวกับการบริหารประเทศของท่านนายกคนปัจจุบัน ว่าการแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ตรงจุด เพราะในปัจจุบันเกิด
เหตุการณ์เรื่องโรคระบาด โควิด-19 ซึ่งรัฐบาลเลือกใช้วิธีเยียวยาโดยการแจกเงิน โดยใช้วิธีให้ชาวบ้านต้อง
ลงทะเบียนทางแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้านตามชนบทยังใช้ไม่เป็น ซึ่งเป็นการเสียโอกาสที่จะได้รับเงิน
เยียวยา ซึ่งการแจกเงินแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด” 

“ผู้น าชุมชนควรเป็นกระบอกเสียงให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองทั้งด้านการอบรมและการพูดคุย
เกี่ยวกับการเมืองให้กับชาวบ้านได้รับรู้ โดยใช้เสียวตามสายประจ าหมู่บ้านและควรมีเวทีรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน” 

จังหวะเวลาการท างานร่วมกันกับผู้ที่ประสานงาน ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบ ท าให้งาน
นั้นเป็นไปตามก าหนดเวลาที่ตกลงกัน  

ด้านการส่งเสริมส่งเสริมการเข้าร่วมท ากิจกรรมทางการเมือง 
ด้านการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือมุ่งพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนใน การปกครองระบอบประชาธิปไตย จะต้องให้ความสนใจมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้างขวาง 
รวมทั้งมีส่วนในการจัดกิจกรรมเพ่ือมุ่งพัฒนาการเมือง ประชาชนควรมีสิทธิเลือกวิถีการมีส่วนร่วม ของตนเอง 
ควรเปิดช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทาง การเมืองมากขึ้น ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวทางการเมือง จะช่วยให้ประชาชนเข้าไป มีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ิมขึ้น ซึ่งถือ
ว่าเป็นพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในอีกระดับหนึ่ง จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญพบว่า 

“ผู้น าต้องท าตัวเป็นแบบอย่าง ต้องมีส่วนร่วมท ากิจกรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส ท าในสิ่งที่ถูกต้องเพ่ือความ
เจริญให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองตามตัวอย่างที่ว่า “ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าค าสอน” 

“ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางการมีนโยบายลงมาในพ้ืนที่และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับ
ชุมชนและมีความเข้มแข็งเป็นรากฐานของประเทศชาติต่อไป” 



ดังนั้นพอจะสรุปองค์ความรู้จากการวิจัยได้ว่า แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบ 4 ด้าน จากการวิจัยทั้งเชิญปริมาณและเชิงคุณภาพนั้น สามารถอธิบายได้
ถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฤติกรรมทางการเมือง ดังนี้ 

กล่าวถึงด้านส่งเสริมการติดตามข่าวสารทางการเมืองจากการที่ได้รับข่าวสารทางการเมือง โดยที่
การได้รับข่าวสารและความสนใจทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ทางการเมือง ในแต่ละช่วงเวลาซึ่ง
ในช่วงเวลาที่ข่าวทางการเมืองที่มีความส าคัญก็ข้ึนกับความพอใจในข่าวนั้น ๆ ของประชาชนการสื่อสารที่ส่งไป
ยังประชาชนนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็จะท าให้ประชาชนได้มีการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม
ทางการเมืองการปกครองได้ทันต่อข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยจึงแสดงให้เห็นว่าการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการเลือกตั้งมากกว่านี้ เพราะบางทีประชาชนในท้องถิ่นไม่ทราบว่าตนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการเลือกตั้งได้ จึงควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในด้านส่งเสริม
การติดตามข่าวสารทางการเมือง กลุ่มการเมืองท้องถิ่นควรที่จะเป็นแกนหลักในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ทั้ง
ผ่านเสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้รู้จักผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างโอกาส
ให้ได้รับการเลือกตั้งการเมืองได้สูงกว่าผู้สมัครที่มีการหาเสียงน้อย และเป็นการกระจายข่าวสารให้ประชาชนได้
ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง 

ส่วนด้านการส่งเสริมการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
เมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการมีส่วน ร่วมทางการเมืองประเภทอ่ืนแล้ว ในระบบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยถือว่า การเลือกตั้งเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ อันหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง ว่าคณะบุคคลใดได้ท าหน้าที่
บริหารประเทศไปทิศทางใด โดยคณะบุคคลนั้นได้รับความ เห็นชอบจากประชาชน ผู้ไปเลือกตั้งในจ านวนที่
มากน้อยเพียงใด การเลือกตั้งจึงเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่มีการ ปฏิบัติในระบบการเมือง ระบบการเลือกตั้งภายใต้
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกระบวนการเพ่ือการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ขจัดการทุจริต สร้างเสถียรภาพทางการเมือง 
สร้างและส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรทางการเมือง และความ เข้าใจของประชาชนต่อระบบการเลือกตั้ง 
ควรช่วยกันในการรณรงค์ แนะน า แลประชาสัมพันธ์ ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งที่มีการเลือกตั้ง เช่น แจกแผ่น
พับ ใบปลิว ให้กับชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมให้เข้าใจในกติการะเบียบในการไปใช้สิทธิ์ในการ
เลือกตั้ง เดินรณรงค์เชิญชวนสมาชิกครอบครัว ญาติพี่น้อง และชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ทุกครั้ง 

จากการศึกษาด้านส่งเสริมการสนทนาทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองมีหลากหลายรูปแบบ ไม
ว่าจะเปนการสื่อสารระหวางบุคคลการสื่อสารเฉพาะกลุม หรือการสื่อสารมวลชน แตทั้งนี้ไมวาจะเปนการสื่อสาร
ในรูปแบบชนิดใด มีเปาหมายของการสื่อสารในบริบททางการเมือง มักจะเปนการสื่อสารที่ผูสงสาร มีความ
คาดหวังตอผลที่จะเกิดขึ้นจากการสื่อสารทางการเมืองที่มีตอผูรับสารแทบทั้งสิ้น การสื่อสารทางการเมืองจึงมักถูก
ใชในการสร้างความมีชื่อเสียง การสรางภาพลักษณ ตลอดจนเพ่ือน าเสนอนโยบายทางการเมืองของนักการเมือง
ต่าง ๆ โดยมีจุดมงุหมาย คือ ใหไดรับเลือกตั้งเพ่ือที่จะไดรับโอกาสที่จะเขาไปด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในสภาผู
แทนราษฎร ดวยเหตุนี้เองความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับกิจกรรมทางการเมือง จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไดยาก 
ความเป็นกลาง หรือความเปนสื่อกลาง เพ่ือถวงดุลอ านาจซึ่งกันและกันระหว่างกัน  



กล่าวโดยสรุปว่า การศึกษาการส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  พบว่า บทบาทและความส าคัญของผู้น าชุมชน 
ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแมต ผู้น าครูและผู้น าพระสงฆ์ในพ้ืนที่ มีแนวคิดทางสังคมและการเมืองที่
สอดคล้องกัน การใช้ทฤษฎีการเมืองแบบชาวบ้าน การใช้กระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้น าชุมชนและชาวบ้าน 
บทบาทของสภาองค์กรชุมชนต าบล การมีส่วนร่วมของแกนน าชุมชนและชาวบ้าน การประยุกต์ใช้ทุนทางสังคม
วัฒนธรรมและบุญประเพณีท้องถิ่น สถาบันชุมชน เช่น บ้าน วัด โรงเรียน ด าเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง รวมทั้งการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ได้แก่ กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพ่ือการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ผู้น า
ชุมชนและชาวบ้านส่วนหนึ่งเสนอแนะให้ภาครัฐหรือการปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาค กระจาย
อ านาจให้กับภาคประชาชน เพ่ือการจัดการตนเองมากขึ้น การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนนั้น 
กลุ่มทางการเมืองต่าง ๆ และรัฐต้องส่งเสริมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติดตามการหาเสียงของนักการเมือง การ
ลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวทางการเมือง ยังไม่ครอบคลุมใน
เชิงพ้ืนที่ ในการสร้างส านึกทางการเมืองของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง อันเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การส่งเสริมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษา
พ้ืนที่ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยไปใช้ 

1) องค์การปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน สามารถน าข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัย ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการน าเสนอแผนโครงการเพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

2) สามารถน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของประชาชน และ
แก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพ้ืนที่ได้ถูกต้องตรงประเด็น และสอดคล้องกับ
ประชาชนในพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น 

๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งเพ่ิมมากข้ึน 

2) ควรศึกษาสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมือง
ของ ประชาชนในพื้นท่ีภาคเหนือด้วย 

     3) ควรน างานวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เพ่ือการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองของประชาชนในหน่วยงาน องค์การ หรือประชาชนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 
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