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บทคัดย่ อ
การศึกษาการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาล
นครนครราชสี มา มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา และเปรี ยบเทียบระดับ การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสี มา ด้านการมีส่วนร่ วมต่อการ
เลือกตั้ง การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุนผู้ รับสมัคร การมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร การมี
ส่ วนร่ วมในการรับข้อมูลข่าวสาร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มาจานวน 138,185 คน (ข้อมูลจากเทศบาล พ .ศ.2555) เก็บกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ สูตรคานวณของ Taro Yamane กาหนดความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาดตัวอย่างจานวน
399 คน และใช้วธิ ี การเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จนครบตามจานวน
ของขนาดกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ เครื่ องมือที่
ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ น แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้
Independent Samples t - test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 79.95 เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 20.05 มีอายุอยู่
ระหว่าง 46 - 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 71.43 ด้านระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 70.43 ส่ วนใหญ่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 53.63 ส่ วนใหญ่ เป็ นเจ้าของกิจการหรื อธุ รกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 36.35 เป็ นเกษตรกร/
รับจ้าง จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.82
ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสี มาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วม
ในการสนับสนุนผูร้ ับสมัครมากที่สุดด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องการมีส่วนร่ วมวางแผนในการรณรงค์
หาเสี ยงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี รองลงมาคือการมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร โดยเฉพาะเรื่ อง
การได้บอกกล่าวผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ครั้งที่ผา่ นมาแก่บุคคลที่รู้จกั และการมีส่วนร่ วมต่อ
การเลือกตั้ง โดยเฉพาะเรื่ องได้ไปร่ วมฟังการปราศรัยหาเสี ยงของผูส้ มัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
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สาหรับเรื่ อง การมีส่วนร่ วม ในการรับข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างยังมีส่วนร่ วมในด้านนี้อยูใ่ นระดับ
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องรับทราบข่าวสารการเลือกตั้งจากหนังสื อพิมพ์
สาหรับ การทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่ วมทางการเมืองในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลนคร
นครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ0.05 ในทุก ๆ ด้าน คือการมีส่วนร่ วมต่อการเลือกตั้ง
การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุนผูร้ ับสมัคร การมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร การมีส่วนร่ วม
ในการรับข้อมูลข่าวสาร
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) การมีส่วนร่ วมต่อการเลือกตั้ง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต้อง
ส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามาร่ วมติดตามผลการนับคะแนนการเลือกตั้งและตรวจสอบการนับคะแนน
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ซ่ ึ งเป็ นส่ วนหนึ่งที่สาคัญของการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน
ในการเลือกตั้ง 2) การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุนผูร้ ับสมัคร หน่วยงา นที่เกี่ยวข้องต้องส่ งเสริ มให้
ประชาชน เข้าร่ วมแสดงความคิดเห็นในการหาเสี ยงของผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ร่ วมบริ จาคเงิน
สนับสนุนในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 3) การมีส่วนร่ วมในการ
ให้ขอ้ มูลข่าวสาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามาร่ วมรู ้จกั ถึงขั้นตอนในการใช้
สิ ทธิ เลือกตั้งรู ้จกั ถึงผลเสี ยของการไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี 4) การมีส่วนร่ วมในการ
รับข้อมูลข่าวสาร ประชาชนส่ วนใหญ่ ติดตามข่าวสารการเลือกตั้งจากวิทยุ ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องส่ งเสริ มให้มีการรับข่าวสารจากทา งสื่ ออื่น ๆ ด้วยเช่น สื่ อ Internet แผ่นป้ ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และจากหนังสื อพิมพ์

