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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1.	 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชน	2.	เพื่อเปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมทางการเมอืงท้องถิ่นของประชาชน	จ�าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล	และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกจิ	และ		3.	เพื่อศกึษาปัญหา	แนวทางแก้ไขปัญหาการ
มสี่วนร่วมทางการเมอืงท้องถิ่นของประชาชน	ต�าบลช้างเผอืก	 อ�าเภอเมอืง	 จังหวัดเชียงใหม่	 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัย	จ�านวน	383	คน	สัมภาษณ์เชงิลกึลกึ	(In-depth	interview)	จ�านวน	20	คน	
และสนทนากลุ่ม	(focus	group)	ได้แบบสอบถามกลับคนืมา	จ�านวน	361	ชุด	เครื่องมอืที่ใช้ในการ
วจิัย	คอื	แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์	สถติทิี่ใช้ในการวจิัย	ได้แก่	ความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบสมมตฐิานด้วยการทดสอบค่าท	ี(t-test)	และค่าเอฟ		(F-test)	
การวเิคราะห์ข้อมูลน�าเสนอโดยการบรรยายวเิคราะห์เชงิเนื้อหา	 ผลการวจิัยพบว่า	 การมีส่วนร่วม
ทางการเมอืงท้องถิ่นของประชาชนโดยภาพรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	ค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	2.86		ซึ่ง
สามารถเรียงตามล�าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้	 ด้านหลักอปริหานิยธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับปานกลาง	ค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	3.27	ด้านการร่วมรณรงค์การเมอืงท้องถิ่นอยู่ในระดับปาน
กลาง	ค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	2.86		ด้านการตัดสนิใจทางการเมอืงอยู่ในระดับปานกลาง	ค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	
2.72	 และด้านการด�าเนินการเลือกตั้ง	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี่ย	 เท่ากับ	 2.59	 ตามล�าดับ	
	 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน	 จ�าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล	 	พบว่า	 อายุ	 และการศึกษา	ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นแตก
ต่างกัน	 ส่วนเพศ	 และสถานภาพ	 ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน	 เมื่อ
จ�าแนกตามปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ	 พบว่า	 อาชีพ	 รายได้ต่อเดือน	 และต�าแหน่งหน้าที่ใน
ชุมชน	ประชาชนมสี่วนร่วมทางการเมอืงท้องถิ่นแตกต่างกัน		
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	 ปัญหา	พบว่า	ประชาชนยังมกีารปลูกฝังในระบบอุปถัมภ์อยู่	มกีารแบ่งกลุ่ม	ไม่ค่อยมีส่วน
ร่วมทางการเมือง	 ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมเฉพาะช่วงเลือกตั้ง	 และการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งยัง
ไม่ครอบคลุมพื้นที่	 แนวทางแก้ไขปัญหา	 ควรปลูกฝังให้ประชาชนมีแนวคิดที่เป็นประชาธิปไตย	 ให้
ตระหนักในการใช้สทิธเิลอืกตัง้เพือ่สงัคมและประโยชน์ของส่วนร่วม	ควรมกีารรณรงค์ให้ความเข้าใจ
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น	 และควรประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่

ค�าส�าคัญ การมสี่วนร่วมทางการเมอืงท้องถิ่น,	การด�าเนนิการเลอืกตัง้,	การมสี่วนร่วมรณรงค์
	 	 เลอืกตัง้,			การตัดสนิใจทางการเมอืง,	อปรหิานยิธรรม	

ABSTRACT

	 This	 research	 report	 has	 the	 following	 objectives:	 to	 study	 the	 local	 political	 par-
ticipation	of	the	people,	to	study	the	compare	local	political	participation	of	the	people,	social	
and	economic	 factors	on	 the	political	participation,	and	 to	study	 the	problems	and	solutions	
of	 political	 participation	 of	 the	people	 in	 Tambon	Chang	Phueak,	Chiang	Mai	Province.	 The	
sample	used	in	this		study	totaling	383.	20	of	them	were	 in-depth	 interviewed.	And	focus	
group.	361	sets	of	questionnaires	were	returned.	The	tools	in	this	research	consisted	of	ques-
tion	 airs	 and	 interview	 forms.	 Tools	 used	 to	 collect	 statistical	 data	were	used	 in	 this	 study	
were	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	t-test	and	F-test	provides	data	
tables	and	lectures.	The	Results	of	the	research	were	as	follows	:	The	Participation	of	peo-
ple	was	 in	 the	middle	 level.	When	considering	 the	order	 from	highest	 to	 lowest	was	 found	
that	the	APARIHANIYADHAMMA	average	of	3.27.	Political	participation	overall.	 In	practice	a	
moderate	average	of	2.86,	which	can	be	sorted	in	descending	order	as	follows.	Jim	Mora’s	
main	shopping	fair	promotes	participation.	In	practice	a	moderate	average	of	3.27	of	a	local	
political	campaign.	In	practice	a	moderate	average	of	2.86	on	a	political	decision.	In	practice	
a	moderate	average	of	2.72	and	the	implementation	of	the	election.	In	practice	a	moderate	
average	of	2.59	respectively.	
	 The	study	the	compare	local	political	participation	of	the	people,	social	and	economic	
factors	on	the	political	participation.	By	personal	factors	were	age,	education,	and	public	opinion	
on	the	involvement	of	local	political	differences,	gender	and	status	of	public	opinion	is	no	dif-
ferent.	When	classiied	by	social	and	economic	factors	that	occupation,	monthly	income.	And	
the	title	role	in	the	community	Public	opinion	on	the	involvement	of	local	political	differences.
	 Problems	 that	 people	 also	 are	 implanted	 in	 the	 foster	 system.	 A	 Segmenta-
tion	 Little	 Political	 Participation	Most	 are	 engaged	 only	 during	 elections.	 PR	 election	 and	
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also	 covers	 the	 area.	 Solutions	 Should	 instill	 in	 people	 the	 idea	 of	 democracy.	 To	 realize	
the	beneit	of	society	and	the	electorate	to	participate.	There	should	be	a	campaign	to	un-
derstand	 the	 political	 participation	 even	more.	 And	 should	 promote	 the	 election	 coverage.

Keywords 	The	Local	Political	Participation,	Process	Of	Election,	Have	Campaign	On	The	Election,		
		 	 The	Politics	Decision	Making,	Aparihaniyadhamma

บทน�า
	 การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่ง
ท�าให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย	 ความเข้มแข็งของการปกครอง
จะเกิดขึ้นได้	 จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชน	 การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งจึงเป็นส่วน
ส�าคัญในการที่ส่งเสริมระบบการเมืองให้มี
ความเป็นประชาธิปไตยและก่อให้เกิดการ
พัฒนาประชาธิปไตยได้อย่างย่ังยืน	 โดยเฉพาะ
การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอันเป็นพื้นฐาน
ส�าคัญในการที่จะท�าให้ประชาชนเกิดการเรียน
รู้ทางการเมอืงโดยการมสี่วนร่วม	 การเลอืกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเมืองที่มีความใกล้
ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด	 ในอดีตที่
ผ่านมา	 ประชาชนในท้องถิ่น	 จะมีส่วนร่วมใน
การปกครองท้องถิ่นของตนเองน้อยมากการมี
ส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม	 คือ	 การเปิดโอกาสให้
ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น	 แต่เมื่อเลอืกตัง้เสร็จสิ้น	มสีมาชกิสภาท้อง
ถิ่นมีคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว	
ประชาชนจะไม่มสี่วนร่วมอย่างอื่นเลย	 ในกรณี
ที่ประชาชนสนใจจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติก็
พบว่า	 ไม่มีช่องทางที่เปิดให้ประชาชนท�าอะไร
ได้มากนัก	 ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขาดพลัง	 ขาดความร่วมมือ	 และขาดความ
สนใจจากประชาชนส่งผลให้การปกครองท้อง
ถิ่น	 ซึ่งเป็นการปกครองของคนในท้องถิ่นเอง	
ประสบความล้มเหลวรัฐธรรมนูญแห่ง	 ราช

อาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	หมวดที่	14	ว่าด้วย
การปกครองท้องถิ่นได้บัญญัติถึงสาระหลัก
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
และการมีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนท้อง
ถิน่ในเรือ่งอืน่ๆ	ไว้หลายประการ	เช่น		การเสนอ
ข ้อบัญญัติท ้องถิ่น 	 การลงคะแนนเสียง
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น	 และผู้บริหาร
ท้องถิ่น	 การออกเสียงประชามติ	 และการ
มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 จะเห็นได้ว่าประเด็น
เหล่านี้เป็นประเด็นส�าคัญต่อการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง	 ในการก�าหนดให้	 การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ต้องเปิดช่องทางและ
หาวิธีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ท้องถิน่มากขึ้น	(กองราชการส่วนต�าบล,	2550)
	 เทศบาลต�าบลช้างเผือกเป็นเทศบาล
ขนาดกลาง	 มเีขตการปกครองรวม	 4	 หมู่บ้าน	
10	 ชุมชน	 จากการส�ารวจจ�านวนผู ้มีสิทธิ์
เลอืกตัง้	 ในปี	 2554	มผีู้มสีทิธิ์เลอืกตั้งท้องถิ่น
จ�านวน	7,097	คน	มผู้ีมาใช้สทิธิ	์จ�านวน	4,217	คน
คดิเป็นรอ้ยละ	59.48		(กองราชการส่วนต�าบล,	
2550)	 ถือได้ว่า	 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้าง
ต�่า	 เนื่องจากมีประชากรแฝงจ�านวนมาก	 และ
บางคนมีรายชื่ออยู่ในส�าเนาทะเบียนบ้านแต่
ไม่ได้อาศัยอยู่ประจ�า	 แม้จะทราบว่าจะมีการ
เลือกตั้ง	 แต่ก็ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	 สาเหตุ
มาจากความรู้สึกสับสนไม่รู ้ว ่าจะเลือกใคร	
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จึงไม่ให้ความสนใจและไม่มีเวลาที่จะเข้าไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง	 เพราะ
เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองไม่
สามารถเป็นหลักประกันว่าจะท�าให้ระบบ
การเมืองตอบสนองต่อตนเอง	 สามารถลด
ความเหลื่อมล�้า	 และแก้ปัญหาคอร์รัปช่ันได้
อย่างแท้จริง	 ประชาชนถูกความครอบง�าทาง
แนวคิดหรือการปลูกฝังทางความคิดและให้
ความเข้าใจในระบบอุปถัมภ์อยู่	 มีการแบ่ง
กลุ่มเป็นพรรคเป็นพวก	 การประชาสัมพันธ์
ที่ไม่ท่ัวถึง	 การมีส่วนร่วมจะเน้นเฉพาะช่วง
เลือกตั้ง	 ท�าไม่ต่อเนื่อง	 ประชาชนขาดความ
รู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง	
ขาดการให้ความส�าคัญต่อการเลอืกตัง้	
	 จากความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว
หากการเมืองในทุกระดับไม่มีความเข้มแข็ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองระดับท้องถิ่น
มีการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ระบอบประชาธิปไตย	 มีการเลือกตั้งที่ ไม ่
บริสุทธิ์ยุติธรรม	 จะส่งผลต่อการเมืองระดับ
ชาติที่ไร้เสถียรภาพ	 หากมีการรณรงค์การ
เลือกตั้ง	 ประชาชนมีส ่วนร ่วมในกิจกรรม
ทางการเมือง	 ก็สามารถเป็นแนวทางหรือรูป
แบบในการบริหารจัดการกิจกรรมหรือช่อง
ทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในอนาคตได้	 ผลการวิจัยในครั้งนี้	 จะก่อให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
พื้นที่เทศบาลต�าบลช้างเผือก	 ในการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองให้เพิ่ม
มากขึ้นต่อไป	

วธิดี�าเนนิการวจิัย 
	 รูปแบบการวจิัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม
ผสาน	(Mixed	Method	Research)	โดยใช้ระเบยีบ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)
ผู้วจิยัใช้แบบ	สอบถามในการส�ารวจข้อมูล	และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)
ผู ้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใน
การเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	 In-
formant)	และ	การสนทนากลุ่ม	 (focus	group)
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวจิัย
	 ประชากรที่ ใช ้ ในการวิจัย ได ้แก ่	
ประชาชนผู้มสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้	อายุตั้งแต่	
18	 	 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ต�าบลช้างเผือก	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	
จ�านวน	9,118	คน	กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างตามล�าดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน
ตามตารางมาตรฐานว่าด้วยขนาดประชากรและ
ขนาดกลุม่ตัวอย่างโดยการใชส้ตูรของ	Yamane	
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อม่ัน	
ร้อยละ	 95	 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 383	 คน	
	 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัย
ใช ้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ที่สร้าง
ขึ้นจากการศึกษาทฤษฏีการมีส่วนร่วมของ	
เฮอร์เบิร์ต	 แม็คคลอสกี้	 และหลักอปริหานิย
ธรรมมาส่งเสริมการมีส่วนร่วม	 น�ามาก�าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย	 โดยสร้างข้อ
ค�าถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย	
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น	2	ชุด	
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	 ชุดที่	 1	 มี	 3	 ตอน	 ตอนที่	 1	 เป็น
แบบสอบถามเกี่ ยวกับป ัจจัยด ้านบุคคล
ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	สถานภาพ	การศกึษา	
ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ	 ประกอบด้วย	
อาชีพ	 รายได้ต่อเดือน	 และต�าแหน่งหน้าที่
ในชุมชน	 ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยว
กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชน	 	 มีลักษณะค�าถามแบบมาตราส่วน		
5	ระดับ		โดยใช้หลักของ	Likert	Scale	คอื	มาก
ที่สุด	มาก		ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	โดยแบ่ง
ออกเป็น	4	ด้าน	 ได้แก่	 1)	ด้านการด�าเนนิการ
เลอืกตัง้	2)	ด้านการร่วมรณรงค์การเมอืงท้อง
ถิ่น	 3)	 ด้านการตัดสินใจในทางการเมือง	 4)	
ด้านหลักอปริหานิยธรรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม	 ตอนที่	 3	 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
เกี่ยวกับปัญหา	 แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมอืงท้องถิ่นของประชาชน	
	 ชุดที่ 	 2	 เป ็นแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างส�าหรับคณะผู้บริหาร	 สมาชิก
เทศบาล	 ผู้น�าชุมชน	 และประชาชนในเทศบาล
ต�าบลช้างเผือก	 จ�านวน	 20	 คน	 แบ่งออก
เป็น	 3	 ตอน	 ตอนที่	 1	 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้
ให้สัมภาษณ์	 ตอนที่	 2	 แบบสัมภาษณ์เกี่ยว
กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชน	 ตอนที่	 3	 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ปัญหา	 	 แนวทางแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วม
ทางการเมอืง	
	 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง	
จ�านวน	 383	 คน	 ได้แบบสอบถามกลับคืนมา	
361	 ชุด	 ท�าการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth		
interview)	 กับคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภา
เทศบาล	 ผู้น�าชุมชนและประชาชนในเทศบาล
ต�าบลช้างเผือก	 จ�านวน	 20	 คน	 และการ
สัมภาษณ์สนทนากลุ่ม	 (focus	group)	 	 โดยจัด
กจิกรรมการวจิยัร่วมกบัการบูรณาการกบัการ

เรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม	
โดยการน�านิสิตในรายวิชา	 วิเคราะห์การเมือง
การปกครองของไทย	 เข้าร่วมกิจกรรมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล		
	 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน�า
เสนอข้อมูล
	 ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน�าไปวิเคราะห์
โดยใช้สถิติประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูล	
ปัจจยัส่วนบุคคล	ปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกจิ
ใช้วิธีการหาค่าความถี่	 (Frequency)	 และ	
ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 การศึกษาการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน
ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยง
เบน	มาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 ผลการ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้อง
ถิน่ของประชาชนใช้วธิกีารทดสอบค่าท	ี(t-test)		
ในกรณีตัวแปรต้นมี	 2	 ค่า	 และใช้การทดสอบ
ค่าเอฟ	 (F-test)	 ในกรณีตัวแปรต้นมี	 3	 ค่า	
ขึ้นไป	 โดยใช ้ เทคนิคการวิ เคราะห ์ความ
แปรปรวนทางเดียว	 (One	 Way	 ANOVA)		
เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติท�าการทดสอบความแตกต่างเป็น		
รายคู่	LSD.	(Least	Signiicant	Difference)
	 การน� า เสนอข ้อ มูล 	 ค ่ าความถี	่	
(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย
(Mean)	 และค่าส ่วนเบี่ยงเบน	 มาตรฐาน		
(Standard	 Deviation)	 น�าเสนอแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย	 ในส่วนของข้อค�าถาม
ปลายเปิดที่แสดงปัญหา	 และแนวทางแก้ไข
ปัญหา	 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์	 และสนทนา
กลุ่ม	 ผู้วิจัยท�าการจัดกลุ่มข้อมูลสาระส�าคัญ
ตามประเด็น	 จากนั้นท�าการวิเคราะห์ข้อมูล	
การพรรณนาบรรยายเชงิวเิคราะห์เนื้อหา
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ผลการวจิัย
	 ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า	 ผู้ตอบแบบ	
สอบถามส่วนใหญ่	 เป็นเพศหญิง	 จ�านวน	 190	
คน		คดิเป็นร้อยละ	52.60	มอีายุระหว่าง	18	–	
25	ปี	จ�านวน	98	คน	คดิเป็นร้อยละ	27.10	มี
สถานภาพโสด	จ�านวน	192	คน	คดิเป็นร้อยละ	
53.20	 และส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร	ี
จ�านวน	114	คน	คดิเป็นร้อยละ	31.60	
	 ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจพบว่า	
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่	 ประกอบอาชีพ
อสิระ/ธรุกจิส่วนตัว/รับจ้างท่ัวไป	จ�านวน	102	คน
คิดเป็นร้อยละ	 28.30	 ส่วนใหญ่	 มีรายได้ต่อ
เดอืน	 	ต�่ากว่า	 	 9,000	บาท	จ�านวน	 141	คน	
คิดเป็นร้อยละ	 39.10	 ส่วนใหญ่	 มีต�าแหน่ง
หน้าที่ในชุมชน	เป็นกลุ่มชาวบ้านทั่วไป	จ�านวน	
343	คน	คดิเป็นร้อยละ	95.00	
	 จากการศกึษาการมสี่วนร่วมทางการ
เมืองท้องถิ่นของประชาชน	 ต�าบลช้างเผือก	
อ�าเภอเมอืง	จังหวัดเชยีงใหม่	พบว่า	ประชาชน
มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นโดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี่ย	 เท่ากับ	 2.86	
สามารถเรยีงตามล�าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้	
ด้านหลักอปริหานิยธรรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี่ย	 เท่ากับ	
3.27	 ด้านการร่วมรณรงค์การเมืองท้องถิ่นอยู่
ในระดับปานกลาง	ค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	2.86		
	 ด้านการตัดสินใจทางการเมืองอยู่
ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี่ย	 เท่ากับ	 2.72	
	 ด้านการด�าเนินการเลือกตั้ง	 อยู่ในระดับปาน
กลาง	ค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	2.59	ตามล�าดับ	
	 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน	
จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า	 อายุ	 และ
การศึกษา	 ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิน่แตกต่างกนั	อย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่
ระดับ	0.05	ส่วนเพศและสถานภาพ	ประชาชน

มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน	
เมื่อจ�าแนกตามปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ	
พบว่า	 อาชีพ	 รายได้ต่อเดือน	 และต�าแหน่ง
หน้าที่ในชุมชน	 ประชาชนมีมีส่วนร่วมทางการ
เมืองท้องถิ่นแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถติทิี่ระดับ	0.05
	 จากผลการศกึษาปัญหา	และแนวทาง
การแก้ไขการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้อง
ถิ่นของประชาชนพบว่า	 ประชาชนยังมีการ
ปลูกฝังในระบบอุปถัมภ์	 มีการแบ่งกลุ่ม	 ขาด
การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบราย
ชื่อ	 สถานที่	 การประชาสัมพันธ์เลือกตั้งยัง
ไม่ครอบคลุมพื้นที่	 มีส่วนร่วมในการเข้าไป
รณรงค์	 ช่วยประชาสัมพันธ์และด�าเนินการ
เลอืกตัง้น้อย	ส่วนใหญ่จะมสี่วนร่วมเฉพาะช่วง
เลือกตั้ง	 และนักการเมืองท้องถิ่นยังคงขาด
จรยิธรรมทางการเมอืง
	 แนวทางแก้ไขปัญหา	พบว่า	ควรปลูก
ฝังให้ประชาชนมีความคิดที่เป็นประชาธิปไตย																				
ให้ตระหนักในการใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อสังคม
และประโยชน์ของส่วนร่วม	 ควรมีการเตรียม
ความพร้อมในการเลือกตั้ง	 โดยการตรวจ
สอบรายชื่อ	 สถานที่	 ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส ่วนร ่วมในการรณรงค ์และช ่วยในการ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง	 ควรน�าหลักธรรม
มาใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง	 โดยเฉพาะหลักอปริหานิยธรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาด้านจริยธรรมของนักการเมือง
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สรุปและอภปิรายผล
	 1.  ด้านด�าเนนิการเลอืกตัง้การเมอืง
ท้องถิ่นของประชาชน
	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
พบว่า	 การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น
ของประชาชนต�าบลช้างเผือก	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง	 	 (	 	 	 =	 2.59)	 ทั้งนี้อภิปราย
ผลได้ว่า	 บริบทพื้นที่ต�าบลช้างเผือกเป็นสังคม
เมือง	 มีลักษณะต่างคนต่างอยู่	 ประชาชนมี
ความสนใจและมีเวลาที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองไม่มากนัก	 ส่วนใหญ่รู้
เพียงว่าตนเองต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งเท่านั้น	
การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู ้มีสิทธิเลือก
ตัง้ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ยังไม่ทั่วถงึเท่าที่ควร	
	 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	
พบว่า	 ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
ด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง	 เป็นคณะกรรมการ
นับคะแนนเลือกตั้ง	 มีส่วนร่วมในการคัดค้าน
การร้องเรียนผลการเลือกตั้ง	 และมีส่วนร่วม
ตรวจสอบสิทธิ์ในการด�าเนินการเลือกตั้งท้อง
ถิน่	และประชาชนส่วนใหญ่กใ็ห้ความส�าคัญกบั
การเลอืกตัง้ในแต่ละครัง้พอสมควร	เมือ่ท�าการ
สนทนากลุ่มย่อยพบว่า	 ถงึแม้ว่าประชาชนจะมี
ส่วนร่วมทางการเมอืง	แต่ยังขาดความส�านกึใน
ความสามารถทางการเมอืง	ในสทิธ	ิหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบ	มคีวามนับถอืและเกรงใจผู้มอี�านาจ	
และมีความคิดเห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองไม่สามารถเป็นหลักประกันว่า
จะท�าให้ระบบการเมืองตอบสนองต่อตนเอง	
สามารถลดความเหลื่อมล�้า	 และแก้ปัญหา
คอร์รัปช่ันได้อย่างแท้จรงิ	สอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ	ณรงค์	สนิสวัสดิ์	(2518)	ได้กล่าวว่า	ความ
สนใจทางการเมืองนั้นเป็นพื้นฐานของความ
โน้มเอยีงพื้นฐานทางการเมอืง	บุคคลที่มคีวาม
สนใจทางการเมอืงสงูมักจะมแีนวโน้มทีจ่ะมส่ีวน
ร่วมทางการเมืองมากกว่าบุคคลท่ัวๆ	 ไป	 และ

สอดคล้องกับงานวจิัยของ	สมศักดิ์	ศรีสันติสุข	
และคณะ	 (2558)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	 รูปแบบ
การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนในการตดิตาม
ตรวจสอบ	การด�าเนนิการขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 :	 กรณีศึกษา
เทศบาลต�าบลห้วยโพธิ์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
กาฬสนิธุ	์ผลการศกึษาพบว่า	รูปแบบการมส่ีวน
ร่วม	 คือ	 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท�าประชาคมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานซึ่งเป็นระดับการมสี่วนร่วมในขั้นแรก
	
	 2. ด้านการมสี่วนร่วมรณรงค์
การเมอืงท้องถิ่นของประชาชน
	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
พบว่า	 การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น
ของประชาชน	 ด้านการรณรงค์การเมือง
ท ้องถิ่นมีค ่า เฉลี่ยอยู ่ ในระดับปานกลาง
(					=		2.86)	ทัง้นี้อภปิรายผลได้ว่า	ปัจจุบัน
สื่อในการรณรงค ์ เลือกตั้งมี ให ้ เห็น ท่ัวไป	
รวมทั้งประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบการเลือกตั้งมากขึ้น	 จึงได้รับความ
รู้จากสื่อต่างๆ	 รวมทั้งการได้รับเอกสารการ
เลือกตั้งที่ส ่งถึงบ้าน	 ท�าให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถงึ
	 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	
พบว่า	 เทศบาลมีโครงการรณรงค์การไปใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งให้ประชาชนไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้	เป็นการปลูกฝังในการ
ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง	
เพือ่ประชาสมัพันธ์ให้ทราบถงึวธิกีารลงคะแนน
เสยีงเลอืกตัง้ที่ถูกต้อง	เมื่อท�าการสนทนากลุ่ม
ย่อยพบว่า	ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ	มีส่วนร่วมใน
การเลอืกตัง้ทุกครัง้	บางคนร่วมรณรงค์แนะน�า
ให้ประชาชนท่ัวๆ	ไปให้ไปเลอืกตัง้	และรว่มแจก
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของผู้ลงสมัครเลือกตั้ง	
และเชิญชวนเพื่อนบ้านให้ออกไปใช้สิทธิ์มีการ

x

x
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พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดหรือปรึกษา
หารือระหว่างกลุ่มบุคคล	 ให้รักษาสิทธิอันพึง
เป็นประโยชน์ต่อสังคม	 สอดคล้องกับแนวคิด
ของ	 นันทนา	 วรรธนะภูติ	 (2539)	 ได้กล่าวถึง
พฤติกรรมทางการเมือง	 ว่าเป็นลักษณะการ
แสดงออกในการกระท�าหรือการปฏิบัติที่มีผล
ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมมือหรือขัดแย้ง	 และ
วิถีทางที่ด�ารงชีวิตในสังคม	 กลุ่มตนเองและ
สังคมส่วนใหญ่ซึ่งคนเราต้องมีการกระท�าที่ม	ี
ผลกระทบต่อตัวบุคคล	 สังคม	 และระบบ
การเมืองทางใดทางหนึ่ง	 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ	 วิวัฒน์	 ศัลยก�าธร	 (2536)	 ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง	 การก�าหนดและการน�าแผน	
3	 เขตยุทธศาสตร์การรณรงค์เลือกตั้งไป
ปฏิบัติ	 :	 กรณีวิจัยปฏิบัติการในเขตเลือกตั้ง	
ค.	 จังหวัดนครราชสีมา	 ผลการวิจัยพบว่า		
การเคลือ่นไหวทางการเมอืงของพรรคการเมอืง
ที่ท�างานการเมืองอย่างไร้ระบบและไม่ต่อ
เนื่อง	 ไม่สนใจจัดตั้งสาขาพรรคและการสร้าง
ฐานมวลชนของพรรคอย่างต่อเนื่อง	 เข้าหา
ประชาชนเฉพาะฤดูกาลหาเสียงเท่านั้น	 ไม่
ได้ให้ความส�าคัญกับการรณรงค์อย่างเป็น
ระบบ	 และยังไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่าง
การรณรงค์ด้านกว้างและด้านลึก	 การน�า
วิชาการด้านการรณรงค์ทางการเมืองเข้าไปใช้
ในการหาเสยีง	กระท�าเฉพาะเพือ่ตรวจสอบฐาน
คะแนนนิยม	 จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการ
ก�าหนดยุทธวธิใีนการรณรงค์ได้อย่างกว้างขวาง
 3. ด้านการตดัสนิใจทางการเมอืง
				 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
พบว่า	 การมสี่วนร่วมทางการเมอืงท้องถิ่นของ
ประชาชน	ด้านการตัดสนิใจทางการเมอืง	มคี่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง	(					=		2.72)	ทัง้นี้
อภิปรายผลได้ว่า	 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดใจทางการเมืองอยู่ในระดับหนึ่งพอสมควร	
เนื่องจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

เลอืกผู้น�าท้องถิน่ทุกครัง้	และมปัีจจยัทีส่่งผลคอื	
ผู้น�าท้องถิ่นเป็นผู้มีอิทธิพลในการก�าหนดหรือ
ตัดสนิใจเลอืกผู้น�าท้องถิ่น	ซึ่งประชาชนมีความ
เชื่อถือและมอบความไว้ใจให้เป็นตัวแทนชุมชน	
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	พบว่า	ผู้น�า
ชุมชนเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน
ในชุมชน	 และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง	 โดยที่ผู้น�าชุมชนเป็น
บุคคลที่ชุมชนให้ความเชื่อถือและมอบความ
ไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของชุมชน	 และเป็นผู้
ที่จูงใจให้บุคคลในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน	 ให้บุคคลในชุมชนไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครเลือกตั้งที่ตนเอง
เห็นว่าเหมาะสม	 ยอมรับในตัวผู้น�าและการ
ตัดสินใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะรวม
อยู่ที่ผู้น�าชุมชนเป็นส�าคัญ	 เมื่อท�าการสนทนา
กลุ่มย่อยพบว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ทางการเมือง	 หากมีการปลูกฝังและให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 ครอบคลุม	 โดย
การเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง	 การใช้สิทธิ์ลง
คะแนนเสียงเลือกตัวแทน	 ที่จะเข้าไปบริหาร
และพัฒนาท้องถิ่นได้	 ประชาชนสามารถชี้มูล
การเลือกตั้งกรณีมีการขายเสียงเปิดเผยต่อ
สาธารณะชน	ปฏเิสธการยอบรับกฎหมายเลอืก
ตั้งที่ไม่ยุติธรรมเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองที่ดี	 สอดคล้องกับแนวคิดของ
ทิพาพร	 พิมพิสุทธิ์	 (2521)	 ได้กล่าวว่า	 การมี
ส่วนร่วมทางการเมอืงเป็นการกระท�าอาจจะถกู
กฎหมายหรือผิดกฎหมาย	 อาจใช้ความรุนแรง
หรือไม่ใช้ความรุนแรง	 การกระท�าต่างๆ	 อาจ
เกิดจากส�านึกทางการเมืองหรือถูกชักจูงระดม
พลังก็ได้	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 รศ.ดร.
ธงชัย		วงศ์ชัยสุวรรณ	และ	ดร.เทยีนชัย	วงศ์ชัย
สุวรรณ	(2542)		ได้ศกึษาวจิัยเรื่อง	การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนชั้นกลาง	 ผล
การวจิัยพบว่า	การตัดสนิใจที่มลีักษณะสมเหตุ
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สมผลแบบที่เป็นเครื่องมือและการตัดสินใจที่
ไม่อยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลมคีวาม
สัมพันธ์กับการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
	 4.  ด้านอปรหิานยิธรรมส่งเสรมิ
การมสี่วนร่วมทางการเมอืง 
	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
พบว่า	 การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น
ของประชาชนด้านอปริหานิยธรรมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง		 	 	 (	 	 	 	 	=	 	3.27)	ทัง้นี้
อภปิรายผลได้ว่า	การประชุมประชาชนในพื้นที่
มีการประชุมเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ	 และ
ทุกครั้งในการประชุม	 จะเข้าร่วมประชุมทุก
ครั้ง	 กระท่ังการประชุมจบ	 และการออกกฎ
ระเบียบ	 ข้อบังคับหรือประกาศที่มีความสุจริต
ยุตธิรรม	 ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคล
หนึ่ง	 และมีความเคารพเชื่อผู้น�าท้องถิ่น	 ส่ง
เสรมิรักษาวัฒนธรรม	มกีจิกรรมประเพณดีงีาม
ของท้องถิ่นและเทศบาลยังมีมาตรการปกป้อง
คุ้มครองประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกตสิุข
	 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	
พบว ่า	 เทศบาลควรมีการจัดการประชุม
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นประจ�า	 ความความ
เคารพและเชื่อฟังผู้น�าท้องถิ่นก่อให้เกิดความ
สามัคคีตามหลักอปริหานิยธรรม	 ท�าให้การ
ส่งเสริมการมีส ่วนร ่วมทางการเมืองดีขึ้น	
ประชาชนมีความสุขท่ัวหน้า	 และการพัฒนา
ประเทศก้าวหน้าอย่างม่ันคงย่ังยืน	 สอดคล้อง
กับแนวคิดอปริหานิยธรรมในทางพระพุทธ
ศาสนาที่ปรากฏในอังคุตตรนิกาย	 สัตตก
นิบาต	 (ไทย)	 (2539)	 ที่กล่าวว่า	 ความเจริญ
จะไม่มีความเสื่อมเลย	 ตราบเท่าที่มีการหม่ัน
ประชุมกันเนืองนิตย์	 พร้อมเพรียงกันประชุม	
ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้	 ให้ความเคารพ
นับถือผู ้ใหญ่	 ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือ
กุลกุมารี	 เคารพสักการะบูชาเจดีย์	 อารักขา	
คุ้มครองป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลาย	 จะไม่ม	ี

ความเสื่อมเลย	 ตราบเท่าที่ยังมีและใส่ใจใน	
อปรหิานยิธรรมทัง้	7	ประการนี้อยู่	สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ	พรสวรรค์	สตุะคาน	(2558)	ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง	 การกล่อมเกลาทางการเมือง
และวัฒนธรรมทางการเมอืงแบบประชาธปิไตย
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง
ของประเทศไทย	ผลการวจิัยพบว่า	การกล่อม
เกลาทางการเมอืง	วัฒนธรรมทางการเมอืแบบ
ประชาธปิไตย	และการมสี่วนร่วมทางการเมอืง	
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน	 โดยมีคู่
ความสัมพันธ์ระหว่าง	วัฒนธรรมทางการเมอืง
แบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันสูง
ที่สุด	 และมีสมการส�าหรับไปใช้ในแนวทาง
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 ประกอบ
ด้วย	การถา่ยทอดพฤตกิรรมทางการเมอืง	การ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมอืง	การถ่ายทอด
บรรทัดฐานทางสงัคม	หลกัการอ�านาจอธปิไตย
เป็นของปวงชน	หลกัการสทิธเิสรภีาพเท่าเทยีม
กัน	หลักการเคารพสทิธมินุษย์ชน	และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์	 รวมถึงหลักการเสียงข้างมาก
ควบคู่ไปกบัการเคารพในสทิธขิองเสยีงข้างน้อย	
	 5. ผลการเปรยีบเทียบการมีส่วน
ร่วมทางการเมอืงท้องถิ่นของประชาชน	
	 จ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล		อายุ	พบ
ว่า	ประชาชนทีม่อีายุต่างกนั	มส่ีวนรว่มทางการ
เมอืงท้องถิ่นแตกต่างกัน	เนื่องจากช่วงอายุของ
แต่ละบุคคลแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่	 ความ
เป็นผู้ที่มีความตระหนักรู้	 มีความนึกคิดรอบ
ครอบ	และมคีวามรับผดิชอบต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมอืงท้องถิน่		อายุจงึมผีลต่อการตัดสนิ
ใจเลือกผู้น�าทางการเมืองท้องถิ่นเข้าไปเป็นผู้
แทนในการบรหิารท้องถิน่	สอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ	 สิทธิพันธ์	 พุทธหุน	 (2541)	 กล่าวว่าการ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมของ

x
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ประชาชนที่มุ่งจะเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสิน
นโยบายของรัฐบาลในระดับต่าง	 ๆ	 ซึ่งรูปแบบ
การเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองในแต่ละ
สังคมย่อมแตกต่างกันไป	 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ	 คันธรส	 แสนวงศ์	 (2539)	 ได้ศึกษา
วิจัยเรื่อง	 ความรู้สึกสัมฤทธิผลทางการเมือง
และความสนใจทางการเมืองของนักศึกษา	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
ผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยด้านอายุมีความ
สัมพันธ์กับความรู้สึกสัมฤทธิผลทางการเมือง
และความสนใจทางการเมืองของนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื
	 การศึกษา	 พบว่า	 ประชาชนที่มีการ
ศึกษาต่างกัน	 มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น
แตกต่างกนั	เนือ่งจาก	ผู้ทีม่กีารศกึษาน้อยเข้าไป
มส่ีวนร่วมทางการเมอืงในระดบัต�า่	โดยเขา้ไปมี
ส่วนร่วมเพียงแค่การตรวจสอบรายชื่อของตน
ว่ามีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงหรือไม่	 การออกไปใช้
สทิธิ์เลอืกตัง้ตามวันเลอืกตัง้	การพูดคุยปัญหา
การเมืองตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็น
ลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
ระดับต�่า	 ส่วนผู้ที่มีการศึกษาสูงเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางการเมืองระดับสูงด้วยการลงสมัครรับ
เลอืกตัง้เอง	การเป็นผู้น�ากลุ่ม	เป็นผู้บรหิารโดย
มีต�าแหน่งทางการเมือง	 สอดคล้องกับแนวคิด
ของบวรศักดิ์			อุวรรณโณ	และถวลิวด	ีบุรกีุล	
(2548)	ได้กล่าวถงึการมสี่วนร่วมทางการเมอืง
ว่า	ความสนใจและมส่ีวนร่วมทางการเมอืงน้อย	
เป็นการแสดงตนเป็นผู้สนใจทางการเมืองเช่น	
ร่วมพูดคุยเรื่องการเมือง	 การไปเลือกตั้ง	 เป็น
ผู้เปิดประเด็นพูดคุยเรื่องการเมือง	 ให้ความรู้
ผู้อื่น	 พยายามพูดเชิญชวนให้ผู้อื่นไปเลือกผู้ที่
ตนสนับสนุนร่วมประชาสัมพันธ์ทางการเมือง	
ความสนใจและมีส่วนร่วมมาก	 ได้แก่	 ร่วม
กจิกรรมของพรรค	 เช่น	 	 เข้าร่วมประชุมเป็นผู้
สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมือง	 ร่วม

ด�าเนินกิจกรรมสาธารณะ	 และดูแลกิจกรรม
ของพรรคการเมอืง	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	
ภูสิทธ์	 ขันติกุล	 (2553)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	 รูป
แบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 ผลการศึกษาพบ
ว่า	 ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเพียง	 2	
ระดับเท่านัน้ได้แก่	ระดับปานกลาง	และต�่า	ซึ่ง
รายด้านที่อยู่ระดับปานกลาง	ได้แก่	ด้านการใช้
สทิธเิลือกตั้ง	 ด้านการติดตามข่าวสารทางการ
เมือง	 และการสนทนาเรื่องการเมือง	 ส่วน
รายด้านที่อยู่ระดับต�่า	 ได้แก่	 ด้านการชุมชน
ทางการเมือง	 ด้านการติดต่อกับนักการเมือง	
และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับ
พรรคการเมอืงและกลุ่มทางการเมอืงต่างๆ
	 เพศ	พบว่า	 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน
มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน	
ทัง้นี้เนือ่งจากเพศสามารถทีจ่ะแสดงออกในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะของ
กจิกรรมได้เสมอทัง้เพศชายและเพศหญิง	ทั้งนี้	
ขึ้นอยู่กับความสนใจทางการเมืองของแต่ละ
บุคคล	 เพศจงึไม่เป็นปัจจัยที่มผีลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	
พรศักดิ	์ผ่องแผ้ว	(2526)	ทีไ่ด้กล่าวถงึการมส่ีวน
ร่วมทางการเมืองไว้ว่า	 การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองเป็นกิจกรรมต่างๆ	 ตามความสมัครใจ
ของสมาชิกในสังคมการเมืองที่จะกระท�า	 โดย
มจีดุมุ่งหมายทัง้ทางตรงและทางอ้อมต้องการมี
อทิธพิลต่อการก�าหนดนโยบายหรอืการท�างาน
ของรัฐบาลไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่นหรือระดับ
ชาติ	 รวมถึงกิจกรรมง่ายๆ	 เช่น	 การไปใช้สิทธิ
เลอืกตัง้	การถกเถยีงปัญหาการเมอืง	หรอืการ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชน	
สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 อัญชุลี	 วงษ์บุญ
งาม	และดารณ	ีธัญญสริ	ิ(2554)	ได้ศกึษาวิจัย
เรื่อง	การเปิดรับข่าวสารทางการเมอืง	ความรู้	
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขต
กรุงเทพมหานครฯ	ผลการวจิัยพบว่า	นักศกึษา	
สนทนาประเด็นข่าวสารทางการเมืองกับเพื่อน
มากทีส่ดุ	และเปิดรับสือ่โทรทัศน์เพือ่ให้ตดิตาม
เหตุการณ์ข่าวสารทางการเมืองในระดับมาก	
โดยมีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของประชาชนมาก
ที่สุดและนักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดับปานกลาง	 โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมไป
ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ระดับท้องถิ่นมากที่สุด					
	 สถานภาพ	 พบว ่า	 ประชาชนที่มี
สถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองท้อง
ถิน่ไม่แตกต่างกนั	เนือ่งจากสถานภาพเป็นเพยีง
สถานะที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล	
จึงไม่มีผลต่อการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมอืง	การมสี่วนร่วมทางการเมอืงท้อง
ถิ่นจึงขึ้นอยู่กับผู้สนใจทางการเมืองมากกว่า	
สอดคล้องกับแนวคิดของ	 ณรงค์	 สินสวัสดิ์	
(2515)	ได้กล่าวถงึการมสี่วนร่วมทางการเมอืง
ไว้ว่า	บุคคลที่สนใจทางการเมอืง	มคีวามเข้าใจ
การเมอืง	 เชื่อว่าตนเองมปีระสทิธภิาพทางการ
เมือง	 มีความศรัทธาในกระบวนการทางการ
เมือง	 ตัวนักการเมือง	 และคิดว่าการเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหน้าที่ของตนซึ่งเป็น
คนที่มีความสามารถในการเข้าสังคมและเป็น
คนที่มีความหวังในชีวิต	 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ	 ถิรวัฒน์	 แจ่มกระจ่าง	 (2557)	 ได้ศึกษา
วิจัยเรื่อง	 ความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีผล
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	
ในเขตเทศบาลนคร	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ผล
การวิจัยพบว่า	 ประชาชนมีอ�านาจสูงสุด	 และ
มีความในใจทางการเมืองในระดับเห็นด้วย
สนใจติดตามการท�างานและผลงานทาง
ด้านการเมือง	 การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง	
ได้แก่	 การมีส่วนร่วมตรวจสอบทางการเมือง	
กิจกรรมทางการเมือง	 การมีส่วนร่วมประชุม/
ร่วมชุมนุมทางการเมือง	 และการมีส่วนร่วม

แสดงความคดิเห็นทางการเมอืง	ตามล�าดับ
	 จ�าแนกตามปัจจัยทางสังคมและ
เศรษฐกิจ	 อาชีพ	 พบว่า	 ประชาชนที่มีอาชีพ
ต่างกัน	 มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นแตก
ต่างกัน	 ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนที่มีความ
หลากหลายทางอาชีพท�าให้ความสนใจ	 และ
ให้ความส�าคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองท้องถิ่น	 โดยเฉพาะประชาชนที่มีอาชีพ
อิสระ	 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว	 เนื่องจากเป็น
อาชีพที่มีเวลาให้ความสนใจกับการเมือง	 อีก
ทั้งประชาชนที่มีอาชีพเดียวกันจะสามารถ
รวมกลุ่มในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
ได้ดีกว่าเนื่องจากมีลักษณะร่วมกัน	 โดยการ
สนทนา	 หรือวิจารณ์การเมืองที่มีผลกระทบ
ต่ออาชพี	สอดคล้องกับแนวคดิของ	วรทิพย์	มี
มาก	และคณะ	(2547)	กล่าวว่า	การมีส่วนร่วม
ในรูปแบบของการแสดงออก	 บุคคลมีเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น	 การเขียน	 การพูด	
การโฆษณา	การพมิพ์ซึ่งการแสดงออกเหล่านี้
อาจอยู่ในรูปแบบของการวพิากษ์	 วจิารณ์ตาม
สื่อต่างๆ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุกฤตา	
จอนดาพรม	 และโชติมา	 แก้วกรอง	 (2556)	
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	 การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของสตรีไทยในพื้นที่องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นของภูมิภาคตะวันตก	 ผลการวิจัย	 พบ
ว่า	 สตรีไทยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นของภูมิภาคตะวันตกมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอยู่ในระดับปานกลาง	 ปัจจัยด้านอาชีพ
และปัจจัยพื้นฐานภูมิทางการเมือง	 ต่างกันส่ง
ผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแตกต่างกัน
	 รายได้ต่อเดือน	 พบว่า	 ประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดอืนต่างกัน	มสี่วนร่วมทางการเมอืง
ท้องถิ่นแตกต่างกัน	 	 ผู้ที่มีรายได้น้อยเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองโดยการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเท่านั้น	 เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่
ในการท�างานหาเลี้ยงชีพ	 ส่วนผู้ที่มีรายได้มาก
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เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับที่สูงขึ้น
โดยการร่วมกิจกรรมกลุ่มทางการเมืองหรือ
การเป็นตัวแทนกลุ่มการเมืองลงสมัครเลือก
ตั้ง	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 ถวิลวดี	 บุรีกุล
และคณะ	 (2546)	 ที่กล่าวถึงการเข้าร ่วม
กิจกรรมทางการเมืองว่า	 ความสนใจและการ
มสี่วนร่วมระดับต�่า	ได้แก่	พูดคุยเรื่องการเมอืง	
ไปลงคะแนนในการเลือกตั้งท้องถิ่น	 ระดับ
ชาติ	 พูดชักชวนผู้อื่น	 ให้ไปลงคะแนน	 	 ร่วม
ประชาสัมพันธ์ทางการเมือง	 ความสนใจและ
การมีส่วนร่วมระดับสูง	 ได้แก่	 ด�ารงต�าแหน่ง
ส�าคัญในพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้ง	
สอดคล้องกับงานวจิัยของ	ญาเรศ	อัครพัฒนา
นุกูล	 (2556)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	 การกระจาย
อ�านาจกับการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
การเมืองภาคประชาชน	 :	 กรณีศึกษาองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลในจงัหวัดอบุลราชธาน	ีผลการ
วจิยัพบว่า	การกระจายอ�านาจท�าให้ความเข้าใจ
ต่อการเมืองภาคประชาชนของชาวบ้านดีขึ้น
	 ต� าแหน ่งหน ้าที่ ใน ชุมชน	 พบว ่า	
ประชาชนที่มีต�าแหน่งหน้าที่ในชุมชนต่างกัน	
มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นแตกต่างกัน	
เนื่องจากผู้ที่มีต�าแหน่งในสังคมย่อมมีบทบาท
ในการแสดงออกและความสนใจทางการเมือง
ที่แตกต่างกัน	 ผู้ที่มีต�าแหน่งหน้าที่ในชุมชน
ระดบัสงู	ย่อมมคีวามเกีย่วพันกบัผู้น�าในท้องถิน่
หลากหลายระดบั	ในขณะเดยีวกนัผู้ทีม่ตี�าแหน่ง
ในชุมชนแบบท่ัวไปก็มีความเกี่ยวพันกับชุมชน
และมคีวามสนใจเข้าไปมสี่วนร่วมทางการเมอืง
เช่นเดียวกัน	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 อดิศร		
เหลาแตว	 (2547)	 ได้กล่าวถึงความสนใจ

ทางการเมืองของแต่ละบุคคลไว้ว่า	 บุคคลที่มี
ความสนใจทางการเมืองนั้นจะเป็นผู้ที่เข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมอืงอย่างแท้จรงิมคีวามตืน่ตัว	
และจะพยายามแสวงหาอ�านาจทางการเมือง
หรือไม่ก็เข้าไปมีอิทธิต่อการตัดสินใจทางการ
เมืองในรูปใด	 	 รูปหนึ่ง	 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ	กมล	เขม็นาจติร	์(2557)	ได้ศกึษาวจัิยเรือ่ง	
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปกครองส่วนท้องถิน่ขององค์กรบรหิารส่วน
ต�าบล	จังหวัดเพชรบูรณ์	 ผลวจิัยพบว่า	ปัจจัย
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะท�าให้ความสามัคค	ี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น	 ความโปร่งใส	 การรับรู้ข่าวสาร	 ความ
ผูกพัน	ภาวะผู้น�า	ความมั่นคง	การเป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม	ความรู้สกึถงึการเป็นเจ้าของ
	 ปัญหา	 พบว่า	 ประชาชนยังมีการ
ปลูกฝังในระบบอุปถัมภ์อยู่	 มีการแบ่งกลุ ่ม	
ไม่ค่อยมีส่วนร่วมทางการเมือง	 ส่วนใหญ่
จะมีส ่วนร ่วมเฉพาะช ่วงเลือกตั้งและการ
ประชาสัมพันธ์เลอืกตัง้ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่	
	 แนวทางแก้ไขปัญหา	 ควรปลูกฝัง
ให้ประชาชนมีแนวคิดที่เป็นประชาธิปไตย	 ให้
ตระหนักในการใช้สิทธิเพื่อสังคมและประโยชน์
ของส่วนร่วม	 ควรมีการรณรงค์ให้ความเข้าใจ
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น	 ควร
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่	
และควรน�าหลักธรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดย
เฉพาะหลักอปรหิานยิธรรม
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ข้อเสนอแนะ
	 ควรน�าผลการวิจัยการมีส ่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนต�าบาล
ช้างเผือก	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ไป
ประยุกต์ใช้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น	 รวมทั้งศึกษาวิจัยในด้านอื่น	 อาทิเช่น	 การ
สังเกตการณ์ซื้อเสียงของประชาชน	 ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจสนับสนุนพรรคการเมือง

ท้องถิ่นของประชาชน	 แนวทางการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดค้านร้อง
เรียนผลการเลือกตั้งท้องถิ่น	 ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต ่อการประชาสัมพันธ ์
ด ้ านข ่ าวสารการ เลือก ตั้ งและแนวทาง
การพัฒนาด้านการส ่งเสริมให ้ประชาชน
มสี่วนร่วมทางการเมอืงท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
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ข้อกำหนดการเขียนต้นฉบบเพื่อลงพิมพ์ใน “พิฆเนศวร์สาร”

การเซียนต้นฉบับเพื่อลงพิมพ์

“พิฆเนศวร์สาร”เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดออกเป็น
ราย 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในสาขาวิชาต่าง6! ได้แก่ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมวิทยา

ผลงานทางวิชาการที่ลงพิมพ์ใน “พิฆเนศวร์สาร”วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ แยกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. รายงานการวิรัย (Research Article) เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ผู้เขียนได้ดำเนินการ
ด้วยตนเอง

2. บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นการนำเสนอสาระซึ่งผ่านการวิเคราะห์
สังเคราะห์อย่างลุ่มลึกรากแหล่งข้อมูลต่าง6] ได้แก่ รากทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัย โดยมีทัศนะ
หรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และมีการอ้างอิงอย่างชัดเรน

ผลงานทางวิชาการทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว ระต้องไม่เคยลงพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น

กำหนดการรับพิรารณาบทความ
1. กำหนดระยะเวลาส่งต้นฉบับ

1.1 ฉบับที่ 1 ส่งบทความระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน
1.2 ฉบับที่ 2 ส่งบทความระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน

2. สำหรับบุคคลภายใน ค่าลงทะเบียน บทความละ 2,000 บาท และบุคคลภายนอก
ค่าลงทะเบียน บทความละ 2,500 บาท (ตามชื่อบัญชีข้อ 2.1) ขอสงวนลึทธี้ไม่คืนค่าลงทะเบียน

ให้ในทุกกรณี รวมทั้งกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ประเมินบทความและให้ความเห็นว่า
ไม่สมควรเผยแพร่ในวารสาร

2.1 บัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (บัณฑิตวิทยาลัย)

ธนาคารไทยพาณิชย์ รำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 821-289065-5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

การเตรียมต้นฉบับ

1. ต้นฉบับ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ละเรื่องต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

2. ขนาดของต้นฉบับ ความยาวของบทความ 8-12 หน้า โดยจัดพิมพ์ด้วยกระดาษ A4

พิมพ์หน้าเดียว โดยมีหมายเลขหน้าตัวเลขอารบิกตรงกลางด้านบนของทุกหน้า
3. ชนิดและขนาดตัวอักษร ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt.
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รูปแบบต้นฉบบ
ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้
1. ซื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ซื่อผู้เขียน (Author (ร)) ใช้ชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมระบุสถาบัน

ที่ผู้เขียนสังกัดไว้ที่เชิงอรรถของหน้าแรก
3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นความเรียงย่อหน้าเดียว ที่สรุป

สาระสำคัญของบทความไว้โดยครบถ้วน และควรมีความยาวไม่เกิน 200 คำ
4. คำสำคัญ (Keywords) จำนวนไม่เกิน 5 คำ และระบุไว้ท้ายบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ
5. เนื้อหา

5.1 รายงานการวิจัย ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
• บทนำ (Introduction)

•วิธีดำเนินการ (Methods)

•ผลการศึกษา (Results)

• สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)

• กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (ถ้ามี)

• เอกสารอ้างอิง (References)

5.2 บทความวิชาการ ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
• บทนำ (Introduction)

• สาระในประเด็นต่าง6]
• สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)

• กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (ถ้ามี)

• เอกสารอ้างอิง (References)

6. ภาพประกอบ เช่น ภาพถ่าย แผนภูมิ ตารางภาพระต้องชัดเจน แสดงเนื้อหาสำคัญของ
เรื่อง ภาพถ่ายควรเป็นภาพขาว-ดำ คำอธิบายภาพประกอบ และเนื้อหาตารางให้ใช้ข้อความ
กะทัดรัด ชัดเจน และระบุที่มา

7. เอกสารอ้างอิง การอ้างอิงภายในเนื้อเรื่องและภายใต้หัวข้อเอกสารอ้างอิงต้องตรงกัน
และให้ใช้ระบบอ้างอิงแบบนามปี

8. ประวัติผู้เขียน
• ชื่อ-นามสกุล
• ตำแหน่งปัจจุบัน
• ประวัติการศึกษา
• ผลงานทางวิชาการ
• ผลงานวิจัย
• ที่ทำงานปัจจุบัน
• E-mail Address
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การส่งต้นฉบับ

โปรดส่งต้นฉบับเพื่อการพิรารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ใน “พิฆเนศ'วร์ 'สาร”วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น มายังที่อยู่ต่อไปนี้

กองบรรณาธิการ “พิฆเนศวร์สาร”

บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคาร 27

มหาวิทยาลัยราชภ้ฏเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง รังหวัดเชียงใหม่ 50300
(โทรศัพท์ 053-885996, โทรสาร 053-885999)

ผลงานของท่านระได้รับการตรวจรากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา ถ้ามีส่วนที่ต้องปรับปรุง
แก้ไข กองบรรณาธิการระแร้งให้ท่านทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและโปรดส่งคืนมายัง
กองบรรณาธิการ เมื่อจัดพิมพ์แล้วเสร็จ ท่านระได้รับวารสารจำนวน 3 ฉบับ และสิ่งตีพิมพ์ชั้า
(Reprint) จำนวน 5 ชุด ในกรณีที่ท่านต้องการสิ่งพิมพ์ซํ้าเพิ่ม ระต้องรับผิดชอบค่าใช้ร่ายตามจริง
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