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บทคัดย'อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชนผ9าน

สภากาแฟในเขตเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในดKานรูปแบบและ

ลักษณะ การรวมกลุ9มของคนในชุมชน การมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชน และปOจจัยที่เอื้อต9อการมี

ส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชน โดยใชKการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบดKวยการศึกษาขKอมูลจากงาน

สารนิพนธQ วิทยานิพนธQต9างๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวขKอง งานวิจัยที่เกี่ยวขKอง และการสัมภาษณQแบบเจาะลึก

จากผูKใหKขKอมูลสำคัญ ดKวยการลงภาคสนามเพื่อสัมภาษณQ กลุ9มตัวอย9าง เดือนตุลาคม 2563 โดยผูKใหK

ขKอมูลสำคัญ สมาชิกสภากาแฟในเขตเทศบาลตำบลปากนคร จำนวน 7คน โดยผู KศึกษาวิจัยไดK

วิเคราะหQขKอมูลที่ไดKจากการสัมภาษณQผูKใหKขKอมูลสำคัญทั้งหมดมาวิเคราะหQขKอมูลโดยใชKวัตถุประสงคQ

ของการศึกษา และในการวิเคราะหQขKอมูลนั้นไดKนำขKอมูลมาสรุปประเด็นที่สำคัญ และรายงานผล

การศึกษาเชิงพรรณนา  

คำสำคัญ สภากาแฟ 
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บทนำ 

 

ตั้งแต9ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในป^ พ.ศ.2475 ถือไดKว9าประเทศไทยเปaนประเทศ

หนึ่งที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งถึงว9าเปaนระบอบปกครองที่ดีที่สุดระบอบหนึ่งซึ่งทั่ว

โลกยอมรับกันในปOจจุบัน ซึ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมุ9งถึงการมีส9วนร9วมของประชาชนใน

การที่จะเขKาร9วมกำหนดนโยบายต9างๆ อันเกี่ยวขKองกับผลประโยชนQส9วนรวม รัฐบาลที่เกิดขึ้นใน

ระบอบนี้จะเปaนเสมือนเครื่องมือที่ช9วยใหKประชาชนไดKบรรลุจุดหมายปลายทางที่สำคัญ นั่นคือ ความ

ผาสุกของประชาชนทั้งมวล  

โดยที่การปกครองระบอบประชาธิปไตยคือ การปกครองที่เปaนของประชาชน โดยประชาชน 

และเพื่อประชาชนตามคำกล9าวของอดีตประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอลQน แห9งสหรัฐอเมริกา หลักการ

ที่สำคัญยิ่งที่จะสามารถบรรลุเปeาหมายมีไดKก็คือ การยินยอมใหKประชาชนเขKาไปมีส9วนร9วมในการ

ปกครองโดยผ9านกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อเลือกตัวแทนเขKามาใชKอำนาจอธิปไตยแทนตน บทบาทและ

หนKาที่ที่สำคัญอย9างยิ่งของสมาชิกในสังคมไทยก็คือการมีส9วนร9วมทางการเมืองซึ่งปOจจุบันประเทศไทย

ตKองประสบปOญหาดKานนี้อยู9มาก โดยเฉพาะคนไทยตามชนบทมักขาดความกระตือรือรKนและประสบ

กับปOญหาอุปสรรคในการพัฒนาการทางการเมืองไม9ว9าในแง9ของการมีส9วนร9วมของประชาชนที่จะเขKา

ร9วมกำหนดนโยบายการเมืองเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมตลอดถึงนโยบายดKานต9างๆอันเกี่ยวขKอง

กับผลประโยชนQส9วนรวม  

รัฐธรรมนูญ ที่เปaนกฎหมายสูงสุด กำหนดการเขKามีส9วนร9วมทางการเมืองของประชาชน โดยไดK

บัญญัติรับรองสิทธิประชาชนทางการเมือง ในการเสนอนโยบาย กำหมาย รัฐมีหนKาที่ตKองจัดใหK

ประชาชนไดKมีส9วนร9วมในการตัดสินใจ เปhดรบัฟOงความเห็นจากประชาชน 

การมีส9วนร9วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยถือเปaนหัวใจสำคัญในการเสริมสรKางความ

เขKมแข็งของระบอบประชาธิปไตย เปaนการเปhดโอกาสใหKประชาชนไดKแสดงความคิดเห็นร9วมตัดสินใจ

ต9อการเมืองการปกครองของประเทศ และที่สำคัญการมีส9วนร9วมทางการเมืองของประชาชนนั้นเปaน

การตรวจสอบการใชKอำนาจรัฐและควบคุมการทำ งานของฝjายนิติบัญญัติฝjายบริหาร และเจKาหนKาที่



ภาครัฐไดKเปaนอย9างดี นอกจากนี้การมีส9วนร9วมทางการเมือง ยังเปaนทั้งเปeาหมายและกระบวนการ

ทางการเมือง คือเปaนเปeาหมายสำคัญของการพัฒนาระบบการเมืองประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพราะการมี

ส9วนร9วมทางการเมืองเปaนดัชนีชี้วัดที่สำคัญประการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย สังคมใดจะมีระดับ

ความเปaนประชาธิปไตยสูงหรือต่ำพิจารณาไดKจากระดับการมีส9วนร9วมทางการเมือง โดยที่สังคมที่

ประชาชนมีส9วนร9วมทางการเมืองต่ำ แสดงว9าสังคมนั้นมีความเปaนประชาธิปไตยต่ำถKามีระดับการมี

ส9วนร9วมทางการเมืองสูงแสดงว9าสังคมนั้นมีการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสูง อีกทั้ง

การมีส9วนร9วมทางการเมืองเปaนตัวบ9งบอกถึงอุดมการณQเจตคติทางการเมืองของประชาชนในชาติไดKอีก

ดKวย 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

ประชาธิปไตยไดKมีการพัฒนาประชาธิปไตยทางตรงมาสู9ประชาธิปไตย แบบมีผูKแทนหรือที่เรียกกันว9า

ประชาธิปไตยทางอKอม โดยประชาชนจะเลือกตัวแทนเขKาไปทำหนKาที่ในการตัดสินใจทางการเมืองจึง

ทำใหKประชาธิปไตยมีประสิทธิภาพทำใหKคนเขKามามีส9วนร9วมที่มีความรับผิดชอบต9อสังคมและมี

บทบาทในชุมชน ซึ่งความจริงการเมืองของภาคประชาชนเกิดขึ้นมานานแลKว เราจะเห็นไดKในสถานที่

ทั่วๆ ไป เช9น รKานน้ำชาที่นอกจากจะเปaนสถานที่ดื่มน้ำชาแลKว ยังเปaนสถานที่ของการพบปะ ชุมนุม 

และพูดคุยในประเด็นต9างๆ โดยเฉพาะอย9างยิ่งเรื่องการเมืองที่สมาชิกแต9ละคนจะแสดงความคิดเห็น

และวิเคราะหQเหตุการณQถึงปOญหาและการแกKไขจากขKอมูลข9าวสารที่ไดKรับ มาร9วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ

กันกับสมาชิกท9านอื่น โดยที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองไดKอย9างเต็มที่อย9างเท9าเทียม

กัน สำหรับสมาชิกที่มีขKอมูลมากกว9าก็ไดKเปรียบในการสนทนาในแต9ละครั้ง ส9วนสมาชิกที่มีขKอมูลนKอย

ก็จะรับฟOงความคิดเห็นนั้นเพื่อนำมาเปaนขKอมูลในการเผยแพร9 และแลกเปลี่ยนสนทนากับสมาชิกท9าน

อื่นต9อไป 

  สิ่งที่เกิดขึ้นในวงสนทนานั้น แสดงใหKเห็นถึงรูปแบบการมีส9วนร9วมของสมาชิกสภากาแฟทำใหK

สถานที่แห9งนี้มักที่จะเรียกกันว9า “สภากาแฟ” ที่สมาชิกมารวมตัวกันนั่งดื่มน้ำชาและพูดคุยกัน ถKา

พิจารณาใหKลึกแลKวประเด็นของการพูดคุยมักจะเปaนประโยชนQแก9กลุ9มพูดคุยนั้น และสามารถเปaน

ประโยชนQแก9สมาชิกของชุมชนและหมู9บKาน ซึ่งถือไดKว9าสภากาแฟเปaนแหล9งความรูKอันสำคัญของชุมชน 

สำหรับสมาชิกที่นั่งอยู9ในรKานน้ำชาสามารถพูดไดKทุกเรื่อง แมKสมาชิกบางคนในกลุ9มพูดคุยไม9ไดKมีความรูK

และไม9เคยสัมผัสกับสิ่งที่สนทนาโดยตรง แต9กับพูดในประเด็นต9างๆไดKเช9น คนที่ไม9มีเงินสามารถพูด

เรื่องธุรกิจไดK คนที่ไม9ไดKเรียนหนังสืออ9านหนังสือไม9ไดKสามารถบอกเล9าเหตุการณQต9างๆ ไดKโดยเฉพาะ



การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่ปรากฏตามหนKาหนังสือพิมพQ วิทย ุโทรทัศนQไดK  

  ปOจจุบันเมื่อเราไปในหมู9บKานหรือชุมชนไหนๆ ก็มักจะเห็นว9าทั้งตอนเชKา ตอนเย็น และกลางคืน 

รKานน้ำชา กลายเปaนสถานที่หนึ่งที่เรียกกันว9า “สภากาแฟ” พื้นที่ทางสังคมแห9งการรวมตัวของผูKคนที่

หลากหลายทั้งอาชีพ อายุ ศาสนา เพศ ที่ก9อใหKประโยชนQอย9างมากมาย เช9นเดียวกับชุมชนในเขต

เทศบาลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนส9วนใหญ9มักจะใชKเวลาว9างหรือการ

พักผ9อน ผ9อนคลายกันที่รKานน้ำชา โดยเฉพาะหลังเลิกงานหรือวันหยุดสมาชิกสภากาแฟมักจะมา

รวมตัวกันที่รKานน้ำชา ซึ่งบางคนอาจจะเจาะจงเปaนรKานเฉพาะหรือรKานประจำและจะนัดพบปะกัน

ระหว9างเพื่อนฝูง เช9น เพื่อนร9วมงาน เพื่อนสนิท เพื่อนสมัยเรียน หรือเพื่อนที่คุยกันถูกคอมานั่งดื่มน้ำ

ชาพูดคุยกัน และการพบปะกันที่สถานที่แห9งนี้ ในแต9ละครั้งก็จะใชKเวลาไม9ต่ำกว9าครึ่งชั่วโมงหรือ

สมาชิกบางคนอยู9กันเปaนชั่วโมง ซึ่งแน9นอนว9าการพบปะจะทำใหKเกิดการสนทนา การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหว9างกันของสมาชิกย9อมเกิดประโยชนQไม9มากก็นKอยดังนั้น รKานน้ำชาหรือสภากาแฟ จึงเปaน

พื้นที่หรือสถานที่แห9งหนึ่งที่สามารถสะทKอนถึงการมีส9วนร9วมของชุมชนเมืองและชนบท ขKอสังเกตอีก

ประการหนึ่งของคนที่ชอบมานั่งดื่มน้ำชา คือ มักจะเปaนคนที่มีความคิด กลKาพูด กลKาแสดงออก ทำใหK

ประเด็นที่พูดคุยและแลกเปลี่ยนกัน ตกผนึกกลายเปaนความรูKและขKอมูลที่สามารถเชื่อถือไดKสาเหตุส9วน

หนึ่งที่ทำใหKเกิดผลลัพธQดีเช9นนี้ก็เพราะรKานน้ำชา หรือ สภากาแฟ เปaนพื้นที่ที่สมาชิกสรKางขึ้นมาเอง 

ดKวยเหตุนี้ผูKวิจัยเห็นว9า หากเราสามารถนำประเด็นที่ศึกษา มาสนทนา พูดคุยและแลกเปลี่ยน ผ9าน

มุมมองของสภากาแฟอย9างที่ไดKกล9าวมาแลKวนั้น น9าจะไดKคำตอบที่เปaนความรูKในการพัฒนาระบบ

การเมืองทKองถิ่นในอนาคตต9อไปไดK 
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ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาการมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชนผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาลตำบลปาก

นคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 3.เพื่อศึกษาปOจจัยที่เอื้อต9อการมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชนผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาล

ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 

ขอบเขตการศึกษา 

  1. ขอบเขตดKานพื้นที ่

  ผูKวิจัยไดKทำการศึกษารKานน้ำชาในเขตเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราชจำนวน 4 รKาน คือ รKานปeาจิตร รKานบ9าวแดง รKานหลวงทัย และรKานสาวปก 

  2. ขอบเขตประชากร 

  สมาชิกสภากาแฟไดKแก9ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช จำนวน 7 คน การศึกษาการมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชนผ9านสภากาแฟในเขต

เทศบาลตำบลปาก นครอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูKวิจัยใชKสัมภาษณQแบบเจาะลึก (In-

Depth Interview) ซึ่งเปaนผูKใหKขKอมูลสำคัญ (Key Informant) 

 3. ขอบเขตดKานเนื้อหา 
 3. 1 รูปแบบและลักษณะ การรวมกลุ9มของคนในชุมชน ผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาลตำบล

ปากนครอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   3. 2 การมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชนผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอ

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูKวิจัยใชKตัวชี้วัด 4 ตัว ประกอบดKวย การใชKสิทธิ์เลือกตั้ง การรณรงคQหา

เสียงเลือกตั้ง การร9วมกิจกรรมของชุมชน และการติดต9อเปaนการเฉพาะ 

  3. 3 ปOจจัยที่เอื้อต9อการมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชนผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาลตำบล

ปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูKวิจัยใชKหลักการ 3 ดKาน คือดKานสิ่งแวดลKอมทางสังคม 

ดKานจิตวิทยา และดKานสิ่งแวดลKอมทางการเมือง 

 4. ขอบเขตดKานระยะเวลา 
 ผูKวิจัยไดKทำการศึกษาและเก็บรวบรวมขKอมูลเรื่องการมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชนผ9าน

สภากาแฟในเขตเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปaนระยะเวลา ตั้งแต9 

เดือน กันยายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

ประโยชน0ที่คาดว=าจะได@รับ 

1. ทำใหKทราบรูปแบบและลักษณะการรวมกลุ9มของคนในชุมชนผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาล

ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 



2. ทำใหKทราบการมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชนผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาลตำบลปาก

นครอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. ทำใหKทราบปOจจัยที่เอื ้อต9อการมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชนผ9านสภากาแฟในเขต

เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนวความคิด ทฤษฎ ี

แนวความคิด ทฤษฎเีกี่ยวกับรูปแบบ และลักษณะของการรวมกลุ=ม 

Karl W. Deutschการรวมกลุ 9ม หมายถึง การสรKางประชาคมที ่ม ีความมั่นคง (Security 

Community) โดยการทำใหKผูKที่อยู9ในประชาคมมีความรูKสึกว9าอยู9ในประชาคมเดียวกัน และประชาคม

นี้ประกอบดKวยสถาบันต9างๆ ทั้งที่เปaนสถาบันที่กำหนดจัดตั้งขึ้นอย9างเปaนทางการ และสถาบันที่ไม9เปaน

ทางการ นอกจากนี้ภายในประชาคมยังมีประเพณีต9างๆ ที่ปฏิบัติติดต9อกันมานานประเพณีเหล9านี้มีทั้ง

ประเพณีที่ทางการกำหนดขึ้น และที่ประชาชนยึดถือปฏิบัติต9อเนื่องกันมานานสถาบันและประเพณี

ปฏิบัติเหล9านี้จะตKองแข็งแรงและครอบคลุมขอบเขตกวKางขวางพอที่จะควบคุมใหKการเปลี่ยนแปลง

ต9างๆ ที่เกิดขึ้นภายในกลุ9มสมาชิกเปaนไปอย9างสันต ิ

 

แนวความคิด ทฤษฎเีกี่ยวกับทุนทางสังคม 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ (สศช.) เปaนหน9วยงานหลักใน

การจัดทำตัวชี้วัดทุนทางสังคม โดยในป^ พ.ศ.2548 ไดKมีการจัดทำ “รายงานโครงการการกำหนดดัชนี

ทุนทางสังคม” ซึ่งเปaนการจัดทำตัวชี้วัดโดยอิงกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรมของไทย โดนในงาน

ศึกษานี้จะยึดตัวชี้วัดของ สศช.  เปaนตัวชี้วัดหลักในการศึกษาทุนทางสังคมในพื้นที่เปeาหมาย โดยจะมี

การปรับเปลี่ยนในองคQประกอบย9อยเพื่อใหKสอดคลKองกับบริบทพื้นที ่
 สศช.  ทางสังคมว9าไดKใหKนิยามของทุน “ทุนทางสังคม หมายถึง ลักษณะทางสังคม ที่ปOจเจกชน 

และองคQกรทางสังคม มีเครือข9าย มีความไวKวางใจ และมีบรรทัดฐานในการปฏิบัติ  เพื่อส9งเสริม 

เกื้อหนุน และร9วมในการดำเนินงานซึ่งกันและกัน ซึ่งก9อใหKเกิดความสามารถในการปรับปรุงสภาวะ

สังคม องคQกร และตนเองใหKบรรลุเปeาประสงคQที่กำหนดร9วมกัน” โดยจากนิยามดังกล9าว สศช. ไดKทำ

การแบ9งตัวชี้วัดเปaน 6 องคQประกอบ โดยองคQประกอบที่ 1 3 และ 5 วัดในมิติ เครือข9าย องคQประกอบ

ที่ 2 วัดในมิติของ ความไวKวางใจ องคQประกอบที่ 4 และ 6 วัดในมิติของ บรรทัดฐาน โดยแต9ละ

องคQประกอบมีประเด็นสำคัญที่ใชKในการวัด ดังต9อไปนี ้



 1 องคQประกอบของกลุ9มและเครือข9าย วัดจากการเขKาร9วมเปaนสมาชิก ของกลุ9มต9างๆ ใน

ชุมชน เช9นกลุ9มสหกรณQออมทรัพยQกลุ9มอาชีพ มีกองทุนหมู9บKาน กลุ9มผูKสูงอาย ุกลุ9มอาสาสมัคร ฯลฯ 

  2 องคQประกอบดKานความไวKวางใจ และความเปaนอันหนึ่งอันเดียวกัน วัดระดับความไวKวางใจที่

มีต9อบุคคล กลุ9มบุคคล หรือกลุ9มต9าง ๆ ในชุมชนเช9น ความไวKวางใจต9อกำนัน /ผูKใหญ9บKาน  พัฒนากร 

เจKาหนKาที่องคQกรภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ ครูที่อยู9ในพื้นที ่ฯ ลฯ และขKอคำถามที่วัดเรื่องการอุทิศ

ตน เช9น ความคิดเห็นต9อความช9วยเหลือของคนส9วนใหญ9ในชุมชนในการใหKความร9วมมือโดยสละเงิน 

เปaนตKน 

  3 องคQประกอบดKานกิจกรรมร9วม และความร9วมมือ จากจำนวนครั้งของการมีส9วนร9วมใน

กิจกรรมของชุมชนในรอบป^ที่ผ9านมาและความคิดเห็นต9อการร9วมแรงร9วมใจกันแกKปOญหาของคนใน

ชุมชน 

   4 องคQประกอบดKานข9าวสารและการสื่อสาร วัดจากความถี่ในการรับข9าวสารจากช9องทาง

ต9างๆ เช9น เสียงตามสายในหมู9บKาน/ชุมชน วิทย ุหนังสือพิมพQ เปaนตKน 

  5 องคQประกอบดKานการรวมกลุ9มทางสังคม และการผนวกเขKาร9วม วัดจากความแตกต9างของ

สมาชิกในชุมชนในดKานต9าง ๆ เช9น ดKานฐานะทางการเงิน ดKานฐานะทางสังคม ดKานการศึกษา ดKาน

การถือครองที่ดิน เปaนตKน 

   6 องคQประกอบดKานการมีอำนาจ และกิจกรรมทางการเมือง วัดจากความสนใจกิจกรรมทาง

การเมือง เช9น ความคิดเห็นต9อการออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สาเหตุที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

แนวความคิด ทฤษฎเีกี่ยวกับการมีส=วนร=วมทางการเมือง 

ความหมายของการมีส'วนร'วมทางการเมือง 
การมีส9วนร9วมทางการเมือง ถือเปaนหลักการสากลที่อารยประเทศใหKความสำคัญ และเปaน

ประเด็นหลักที่สังคมไทยใหKความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเขKาสู9ระบบประชาธิปไตยแบบมีส9วนร9วม 

Verba, Nieและ KimไดKจำแนกลักษณะการมีส9วนร9วมทางการเมืองออกเปaน 4 รูปแบบ คือ 

1. การใชfสิทธิเลือกตั้ง เปaนกิจกรรมของบุคคลแต9ละคนในการเลือกตัวแทนของตนเขKาไปใชK

อำนาจทางการเมือง และนับว9าเปaนเครื่องมือสำคัญในการควบคุมรัฐบาล แต9การใชKสิทธิ์เลือกตั้งจะ

แตกต9างไปจากกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบอื่น ๆ ที่ตKองการความรูKสึกเริ่มเพียงเล็กนKอยและสังคม

ใหKผูKกำหนดโอกาสใหK เช9น 4 ป^ต9อครั้ง ถือเปaนกิจกรรมทางการเมืองที่เห็นไดKชัดที่สุด 



2. การรณรงคkหาเสียงเลือกตั้ง เปaนกิจกรรมที่ยากขึ้นและตKองการความริเริ่มมากกว9าการ

เลือกตั้งทั้งยังเปaนกิจกรรมที่สามารถสื่อสารหรือชี้ใหKเห็นถึงความนิยมของประชาชนเพราะผูKร9วม

รณรงคQจะมีความสัมพันธQและเกี่ยวขKองกับผูKสมัครเลือกตั้งอย9างใกลKชิดยิ่งขึ้น 

3. การร'วมกิจกรรมของชุมชน เปaนกิจกรรมของกลุ9มหรือองคQกรทางสังคมที่พลเมืองร9วมกัน

ดำเนินการเพื่อแกKไขปOญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในกรณีนี้ประชาชนจะร9วมมือกันเพื่อใชKสิทธิ์

ต9อการดำเนินงานของรัฐ กิจกรรมในรูปแบบนี้เปaนไปอย9างมีเปeาหมายแน9นอนและมีอิทธิพลมาก 

 4. การติดต'อเปnนการเฉพาะ เปaนรูปแบบของการเขKามามีส9วนร9วมทางการเมืองของประชาชน

แบบรายบุคคล ผูKซึ่งไปติดต9อกับเจKาหนKาที่ของรัฐหรือขKาราชการเพื่อแกKไขปOญหาต9าง ๆ เฉพาะตัวหรือ

ของครอบครัว กิจกรรมรูปแบบนี้มีอิทธิพลต9อการกำหนดนโยบายของรัฐบาลนKอยมาก 

ปrจจัยที่เอื้อต'อการมีส'วนร'วมทางการเมือง  

Macrosky ไดKอธิบายถึงลักษณะการมีส9วนร9วมทางการเมืองขึ้นอยู9กับปOจจัยหรือตัวแปร 3 

ประการ คือ 

1 ตัวแปรทางดKานสิ่งแวดลKอมทางสังคม หมายถึง สิ่งแวดลKอมทางสังคมที่ประกอบดKวย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายไดK อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา และถิ่นที่อยู9อาศัย เปaนตKน 

2 ตัวแปรทางดKานจิตวิทยา หมายถึง การเขKามีส9วนร9วมทางการเมืองจะเปaนไปไดKอยู 9ที่

ผลตอบแทนหรือรางวัล หรือเพื่อตอบสนองความตKองการของผูKเขKามีส9วนร9วมทางการเมืองไดK เช9น 

ความตKองการมีอำนาจ ตKองการเกียรติยศและศักดิ์ศรีตKองการยกสถานภาพของตนเองใหKสูงขึ้น และ

ตKองการการยอมรับจากสังคม ตKองการเปลี่ยนแปลงสังคมใหKดีขึ้น  

3 ตัวแปรทางดKานสิ่งแวดลKอมทางการเมือง คือ ระบบพรรคการเมือง ลักษณะการรณรงคQหา

เสียง และประเด็นการหาเสียงหรือปOญหาทางการเมือง ระบบการเมืองถือว9าเปaนปOจจัยที่สำคัญ จะ

แสดงบทบาทที ่สำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกบทบาทที ่แสดงออกในลักษณะของอารมณQ

ค โดยทั่วรรความรูKสึก และจะมีความรูKสึกคัดคKานหรือต9อตKานคนที่อยู9ต9างพ ไปบุคคลยิ่งมีความรูKสึก

ผูกพันกับพรรคการเมืองมาก โอกาสที่จะทำใหKบุคคลเขKามีส9วนร9วมทางการเมืองมากขึ้น ประการที่สอง 

พรรคการเมืองจะแสดงบทบาทเปaนเครื่องมือ เพื่อใหKบรรลุเปeาหมายบางอย9างของการรณรงคQหาเสียง 

ความพยายามของพรรคการเมืองต9าง ๆ ในการชักจูงใหKประชาชนไปเลือกพรรคของตน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 



รูปแบบของการศึกษา 
การมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชนผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอ

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูKวิจัยใชKวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) เปaนแนวทางการ

ศึกษาวิจัยโดยผูKวิจัยทำการศึกษาคKนควKางานวิจัยที่เกี่ยวขKองใหKตรงกับวัตถุประสงคQของการวิจัยใน

ประเด็นการมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชนผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอ

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนำองคQความรูKดังกล9าวมากำหนดกรอบแนวคิด หรือประเด็นในการ

วิจัย ใชKวิธีในการดำเนินการดังนี ้

ประชากรและกลุ=มตัวอย=าง 

 1. ประชากร ไดKแก9 สมาชิกสภากาแฟในเขตเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยผูKเขKาร9วมโต�ะกาแฟนั้นตKองมีบทบาทในการสนทนาดKวย 

  2. กลุ9มตัวอย9าง ที่ใชKในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ผูKศึกษาเลือกวิธีการ โดยไม9ใชKหลักความน9าจะเปaน 

(Nonprobability Sampling) โดยสุ9มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปaนการเลือกตัวอย9าง 

จึงใชKวิธีการเก็บขKอมูลจากผูKใหKขKอมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน 7 คน 

ประเด็นที่ใชfในการศึกษา 

1. รูปแบบและลักษณะ การรวมกลุ9มของคนในชุมชนผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาลตำบลปาก

นคร  อ ำ เ ภอ เ ม ื อ ง  จ ั ง ห ว ั ด นค รศ ร ี ธ ร รม ร าช  ผ ู K ว ิ จ ั ย ใ ช K ต ั ว ช ี ้ ว ั ด  3  ต ั ว  คื อ 

          - เครือข9าย 

- ความไวKวางใจ 

- บรรทัดฐาน 

2. การมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชนผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาลตำบลปากนครอำเภอ

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูKวิจัยใชKตัวชี้วัด 4 ตัว คือ 

- การใชKสิทธิเลือกตั้ง  

- การรณรงคQหาเสียงเลือกตั้ง  

- การร9วมกิจกรรมของชุมชน 

- การติดต9อเปaนการเฉพาะ 

3. ปOจจัยที่เอื้อต9อการมีส9วนร9วมทางเมืองของชุมชนผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาลตำบลปาก

นคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูKวิจัยใชKหลักการ 3 ดKาน  คือ  



- ดKานสิ่งแวดลKอมทางสังคม 

- ดKานจิตวิทยา 

- ดKานสิงแวดลKอมทางการเมือง 

 

เครื่องมือที่ใช@ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชKในการเก็บรวบรวมขKอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ผูKวิจัยไดKใชKวิธีแบบสัมภาษณQผูKใหK

ขKอมูลสำคัญ(Key Information)โดยกำหนดประเด็นคำถาม กำหนดรูปแบบสัมภาษณQนำเสนอใหK

อาจารยQที่ปรึกษาพิจารณา ก9อนไปปรับใชKจริงการเก็บขKอมูลจากการสัมภาษณQ โดยสัมภาษณQเชิงลึก

(In-depth Interview) โดยไม9ใชKหลักความน9าจะเปaน (Nonprobability Sampling) โดยสุ 9มแบบ

เจาะจง(Purposive Sampling)ที่มีคำถามสามารถยืดหยุ9นไดK พรKอมที่จะปรับถKอยคำใหKสอดคลKองกับ

ผูKใหKขKอมูลตามบริบท และสถานการณQที่เกิดขึ้นขณะนั้น ทั้งนี้ ผู KวิจัยใชKวิธีสัมภาษณQโดยการถาม

เหมือนกันทุกคน การสัมภาษณQแบ9งออกเปaน 2 ตอน ดังนีต้อนที่ 1 ขKอมูลเกี่ยวกับผูKใหKสัมภาษณQ 

ตอนที่ 2  แบบสัมภาษณQ แบ9งออกเปaน 4 ส9วน  

  ส9วนที่ 1 รูปแบบและลักษณะการรวมกลุ9มของคนในชุมชน 

  ส9วนที่ 2 การมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชน 

  ส9วนที่ 3 ปOจจัยที่เอื้อต9อการมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชน 

  ส9วนที่ 4 ขKอเสนอแนะ 
 

การเก็บรวบรวมข@อมูล 

 ผูKวิจัยใชKแบบสัมภาษณQ โดยการลงพื้นที่ดKวยตนเอง ดำเนินการสัมภาษณQผูKใหKขKอมูลหลัก 7 คน 

หลังจากนั้นนำขKอมูลที่ไดKจากการสัมภาษณQมารวบรวม จดบันทึกขKอมูล ตามคำบอกของผูKถูกสัมภาษณQ

เพื่อนำไปวิเคราะหQขKอมูลในลำดับต9อไปจัดลำดับความสำคัญ  
การวิเคราะห0ข@อมูล 

การวิเคราะหQข Kอมูลในการทำการศึกษาครั ้งน ี ้  เป aนการวิเคราะหQข Kอมูลเช ิงค ุณภาพ 

(Qualitative Research) นำขKอมูลที่ไดKมาวิเคราะหQเนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะหQ

ตามวัตถุประสงคQของการวิจัย การอธิบายขKอมูลใชKวิธีพรรณนา (Descriptive Analysis) เปaนการ

อธิบายและตีความ ใหKเกิดความเขKาใจต9อขKอมูลที่ผูKวิจัยคKนพบมาโดยพรรณนาถึงการมีส9วนร9วมทางการ



เมืองของชุมชนผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตาม

หัวขKอวิจัยที่เลือกมา 
สรุปผล อภิปรายผล และข@อเสนอแนะ 

 1. ขfอคfนพบที่สำคัญเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะการรวมกลุ'มของคนในชุมชนผ'านสภา

กาแฟในเขตเทศบาลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 จากการวิจัยรูปแบบและลักษณะการรวมกลุ9มของคนในชุมชนผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาล

ปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว9าโดยปกติแลKวการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่ จะมี

การรวมตัวกันที่ “รKานน้ำชาหรือรKานกาแฟ” เปaนสถานที่หนึ่งที่ชาวบKานในพื้นที่มักจะมารวมตัวกันนั่ง

ดื่มน้ำชา เพื่อการพักผ9อนและพบปะพูดคุยก9อนไปทำงานแต9ส9วนมากชาวบKานนิยมนั่งดื่มน้ำชาในเวลา

กลางวัน เพราะเปaนช9วงเวลาแห9งการพักผ9อนก9อนไปทำงาน ซึ่งสอดคลKองกับงานวิจัยของ  โอปอลk 

ประภาวดี(2547)ที่ไดKศึกษาพื้นที่รKานน้ำชาเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช พบว9าพื้นที่รKานน้ำชาใน

เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชไดKเขKามามีบทบาทต9อวิถีชีวิตของผูKคนในเมืองมากขึ้น เมื่อพื้นที่

สาธารณะเดิม เช9น วัด มัสยิด และสนามหนKาเมือง ตลอดจนประเพณีพิธีกรรม มหรสพ การละเล9น ใน

ทKองถิ่นไดKคลายบทบาทความสำคัญลงไป อันเนื่องมาจากการเมืองการปกครอง อุดมการณQในการ

สรKางรัฐชาติและการเร9งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งหมดนี้ส9งผลต9อความเชื่อใหKระบบความสัมพันธQ

และการพึ่งพากันของคนในทKองถิ่นเปลี่ยนแปลงไป สังคมจึงไดKสรKางพื้นที่สาธารณะใหม9ๆ ขึ้นเพื่อ

ตอบสนองความตKองการในการปฏิสัมพันธQกันมาทดแทนพื้นที ่สาธารณะเดิม และหนึ ่งในพื ้นที่

สาธารณะรูปแบบใหม9ที่เขKามามีบทบาทนั้น คือ พื้นที่รKานน้ำชา นอกจากนี้รKานน้ำชายังถูกตั้งชื่อจากผูK

นิยมดื่มน้ำชาว9า “สภากาแฟ” เพราะนอกจากการดื่มน้ำชาแลKว ยังมีกิจกรรมพูดคุย การสนทนา

ระหว9างกัน ในการลักษณะของการปะทะสังสรรคQการวิพากษQวิจารณQในประเด็นที่คุยและในวงสนทนา

เกิดกระบวนการสื่อสารที่มีทั้งผูKส9งสารและผูKรับสาร และสมาชิกแต9ละคนสามารถที่จะแสดงความคิด

ของตนเองไดKอย9างเต็มและเปaนกันเองซึ่งสอดคลKองกับงานวิจัยของ ชื่นกมล ทิพยกุล(2542) ที่ไดKศึกษา

รูปแบบการสื่อสารในสภากาแฟของประชาชน ในจังหวัดตรัง พบว9า รูปแบบการสื่อสารในสภากาแฟ 

ประกอบดKวย บทบาทการเสวนา วิธีการเสวนา การโตKตอบกันในวงเสวนา โดยผูKร9วมวงเสวนากาแฟจะ

มีหลายบทบาททั้งบทบาทการเปhดประเด็น บทบาทการสนับสนุน บทบาทการโตKแยKง และบทบาทของ



ผูKรับฟOงโดยบทบาทที่แตกต9างกันจะทำใหKมีวิธีการเสวนาที่แตกต9างกัน ทั้งวิธีการตั้งคำถาม วิธีการพูด

เปรยๆ วิธีการอธิบายและหาเหตุผลประกอบโดยผูKร9วมเสวนา แต9ละคนจะมีบทสรุปกันเอง ไม9ว9าจะ

เปaนประเด็นการวิพากษQวิจารณQเนื้อหาสาระการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลKอม เปaนตKนจะเห็น

ไดKว9า สภากาแฟ เปaนองคQกรหนึ่งที่ชุมชนสรKางพื้นที่ขึ้นมาเปaนลักษณะองคQกรที่ไม9เปaนทางการที่มีการ

ใชKวิธีการสื่อสารแบบไม9เปaนทางการดKวยเช9นกัน และที่สำคัญกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวงสนทนาสภากาแฟ

เปaนกิจกรรมที่แสดงใหKเห็นถึงการมีส9วนร9วมทางการเมืองอีกดKวย  

 2. ขfอคfนพบเกี่ยวกับการมีส'วนร'วมทางการเมืองของชุมชน ผ'านสภากาแฟในเขตเทศบาล

ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 จากการวิจัยการมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชน ผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาลตำบลปาก

นคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว9า  

การไปใชfสิทธิเลือกตั้ง เปaนวิธีที่เปhดโอกาสใหKประชาชนเขKามามีส9วนร9วมทางการเมือง ใน

ระบอบประชาธิปไตย ที่ง9ายและชัดเจนที่สุด เปaนการแสดงออกถึงความตKองการของประชาชนในการ

เลือกบุคคลที่จะเขKาไปทำหนKาที่ และใชKอำนาจแทนประชาชนทั้งในระดับทKองถิ่นและระดับชาติ  

การรณรงคkหาเสียง เปaนเรื่องที่ผูKลงสมัครควรทำ และเปaนเรื่องที่ประชาชนทั่วไปควรสนใจฟOง 

ผูKลงสมัครจะใชKบุคลิก และความสามารถตลอดจนชื่อเสียงส9วนตัว เพราะจะทำใหKประชาชนตัดสินใจ

ไดKว9าใครคือคนที่ตรงกับความตKองการของประชาชน  ใครที่จะสามารถเปaนตัวแทนของเราในการออก

เสียงในสภาไดK หากไม9มีการหาเสียง ประชาชนก็จะไม9รูKเลยว9า พรรคไหนสนับสนุนเรื่องอะไร  และ

ผูKสมัครใหKความสนใจที่จะแกKไขปOญหาอะไรบKางในเขตพื้นที่  

การร'วมกิจกรรมของชุมชน ประชาชนส9วนใหญ9ประกอบอาชีพประมง ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะ

เขKามามีส9วนร9วมทางการเมืองนั้นเรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องปากทKองก็เปaนเรื่องที่ตKองมาอันดับแรก

เช9นกัน คือถKามีปOญหาเศรษฐกิจอาจจะตKองมุ9งไปที่เรื่องของการทำมาหากิน และอาจจะไม9สนใจที่จะ

เขKามามีส9วนร9วมหรือแสดงบทบาททางการเมืองซึ่งเปaนเรื่องยากที่จะใหKประชาชนเขKาร9วมกิจกรรม

พรKอม ๆ กัน ส9วนใหญ9กิจกรรมของชุมชนจะจัดขึ้นตอนเชKา แต9จะมีบKางสำหรับกิจกรรมผูKสูงอายุหรือ

กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม เช9น โรงเรียนผูKสูงอายุ ประเพณีสงกรานตQ ประเพณีวันลอยกระทง และแข9งเรือ 

ประเพณีแห9เทียนพรรษา ประเพณีวันสารทเดือนสิบ เปaนตKน ที่คนเขKามามีส9วนร9วม  



การติดต'อเปnนการเฉพาะ ผูKติดต9อหรือผูKเดือนรKอน ไดKพึ่งพาหรือไดKขอความช9วยเหลือจากผูKนำชนชน

ซึ่งไดKมาจากการเลือกตั้งทKองถิ่น ทำใหKประชาชนรูKจักการมีส9วนร9วมทางการเมือง ผูKนำชุมชนหรือ

ขKาราชการที่ไดKรับคำรKองทุกขQหรือการขอความช9วยเหลือจากประชาชนจะเขKาใจปOญหาปากทKองหรือ

ปOญหาในชุมชนมากขึ้น ซึ้งในส9วนของปOญหาที่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากนครมารKองทุกขQ มี

ดังต9อไปนี ้ ไฟส9องสว9างทางเทKาชำรุด น้ำประปาไม9ไหลอ9อน น้ำประปาไม9สะอาด เปaนตKน ใน

ขณะเดียวกันการช9วยเหลือนั้นๆก็จะทำใหKประชาชนตระหนักและเขKาใจถึงประโยชนQที่จะไดKรับเกิดการ

ตื่นตัวในการเขKามามีส9วนร9วมทางการเมือง ซึ่งสอดคลKองกับแนวคิดของ จันทนา สุทธิจารี (2544: 

410) (อKางถึงใน เยาวลักษณQ จักรคำ, 2556: 8) . ไดKใหKความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการมีส9วนร9วม

ทางการเมือง ดังนี้ 1. เปaนกิจกรรมของประชาชนตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะสิทธิในการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2. เปaนการกระทำดKวยความสมัครใจของสมาชิกในสังคม เพื่อที่จะคัดเลือก

ผูKปกครอง และมีอิทธิพลต9อการกำหนดนโยบายสาธารณะทั้งทางตรงและทางอKอม กิจกรรมเหล9านี้ คือ 

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การติดตามข9าวสารทางการเมือง และยังมีลักษณะของความกระตือรือรKน

ทางการเมืองที่พิจารณาจากการสมัครเปaนสมาชิกพรรคการเมืองอย9างเปaนทางการ การช9วยรณรงคQหา

เสียง 3. เปaนกิจกรรมต9าง ๆ ตามความสมัครใจของสมาชิกในสังคมการเมืองที่จะเลือกกระทำซึ่งมี

จุดมุ9งหมายทั้งทางตรงและทางอKอมที่ตKองการมีอิทธิพลต9อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินการของ

รัฐบาลในระดับชาติและระดับทKองถิ่น รวมทั้งอาจจะเปaนกิจกรรมง9าย ๆ เช9น การพูดคุยถกเถียงปOญหา

ทางการเมือง การไปใชKสิทธิ์เลือกตั้ง หรือการสมัครรับเลือกตั้งเปaนตัวแทนของประชาชน เปaนตKน  

 3. ขfอคfนพบเกี่ยวกับปrจจัยที่เอื้อต'อการมีส'วนร'วมทางการเมืองของชุมชน 

จากการศึกษาปOจจัยที่เอื้อต9อการมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชนผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาล

ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว9า ปOจจัยดKานสิ่งแวดลKอมทางสังคมมีส9วนทำ

ใหKเกิดการมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปากนคร มีความสัมพันธQซึ่งกันและ

กันหลายรูปแบบ เช9น เพศ อายุ ศาสนา รายไดK อาชีพ ที่อยู9อาศัย มีวัฒนธรรมหรือประเพณีรวมถึง

ภาษา การละเล9นและอาหารการกินในชุมชน การร9วมกลุ9มแบบอรูปนัยของกลุ9มปฐมภูมิ  มีการ

ติดต9อกันแบบตัวถึงตัว สภาพแวดลKอมของทKองถิ่นและวัฒนธรรมที่มีอยู9เดิมซึ่งคลKายคลึงกัน ปOจจัยดKาน

จิตวิทยา การเขKามีส9วนร9วมทางการเมืองจะเปaนไปไดKอยู9ที่ผลตอบแทนหรือรางวัล และการยอมรับจาก

สังคม ไม9ว9าจะเปaนในรูปแบบของการซื้อเสียงหรือโครงการในการหาเสียงที่เอื้อประโยชนQหรือใหK



ประโยชนQแก9กลุ9มอาชีพหรือการทำมาหากินของประชาชนส9วนใหญ9ในชุมชนไดK ปOจจัยดKานสิ่งแวดลKอม

ทางการเมือง การหาเสียงในชุมชนจะกระทำกันในรูปแบบของการเดินเขKาไปเยี่ยมเยียนในบKานเรือน

ของประชาชนเพื่อแสดงใหKเห็นถึงความใส9ใจ และเพื่อเปaนการง9ายในการชี้แจงนโยบายของตนเกี่ยวกับ

การพัฒนาชุมชนในดKานต9างๆ พรKอมกับรับฟOงปOญหาและขKอเสนอแนะของชาวบKานไปพรKอมๆกัน ซึ่ง

สอดคลKองกับแนวคิดของMacrosky(อKางใน ดำเกิง ลักษณะโยธิน, 2552: 21-22) ถึงลักษณะการมี

ส9วนร9วมทางการเมืองขึ้นอยู9กับปOจจัยหรือตัวแปร 3 ประการ คือ 1. ทางดKานสิ่งแวดลKอมทางสังคม 

หมายถึง สิ่งแวดลKอมทางสังคมที่ประกอบดKวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดK อาชีพ เชื้อชาติ 

ศาสนา และถิ่นที่อยู9อาศัย เปaนตKน 2.ทางดKานจิตวิยา หมายถึง การเขKามีส9วนร9วมทางการเมืองจะ

เปaนไปไดKอยู9ที่ผลตอบแทนหรือรางวัล 3.ทางดKานสิ่งแวดลKอมทางการเมือง คือ ระบบพรรคการเมือง 

ลักษณะการรณรงคQหาเสียง และประเด็นการหาเสียงหรือปOญหาทางการเมือง ระบบการเมืองถือว9า

เปaนปOจจัยที่สำคัญ จะแสดงบทบาทที่สำคัญ คือ บทบาทที่แสดงออกในลักษณะของอารมณQความรูKสึก 

และจะมีความรูKสึกคัดดKานหรอืต9อตKานคนที่อยู9ต9างพรรค 

 

4. แนวทางในการพัฒนาการมีส'วนร'วมทางการเมืองของชุมชน ผ'านสภากาแฟในเขต

เทศบาลตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชน ผ9านสภากาแฟในเขต

เทศบาลตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว9า ถKาบุคคลใดมีความนิยมตัวบุคคลใด

บุคคลหนึ่งในการแข9งขันทางการเมืองย9อมตKองการที่จะใหKผูKที่ตนพอใจไดKรับเลือกตั้ง ผูKที่มีอายุมากหรือ

ผูKอาวุโสมีแนวโนKมจะเขKามีส9วนร9วมทางการเมืองมากกว9าผูKมีอายุนKอยหรือคนหนุ9มสาว ฐานะทาง

เศรษฐกิจ มีความสัมพันธQต9อความสนใจทางการเมือง ซึ่งสอดคลKองกับแนวคิดของ สมบัติ ธำรงธัญวงศQ 

(อKางใน ดำเกิง ลักษณะโยธิน, 2552: 22)บทบาทของปOจเจกชน ต9อ การมีส9วนร9วมทางการเมืองไดKดังนี้ 

1.ปOจจัยความนิยมตัวบุคคลในการแข9งขันทางการเมือง ถKาบุคคลใดมีความนิยมตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ในการแข9งขันทางการเมืองย9อมตKองการที่จะใหKผูKที่ตนพอใจไดKรับเลือกตั้งดังนั้น จึงมีความแสดงออกถึง

การมีส9วนร9วมทางการเมืองมากกว9าบุคคลที่มิไดKนิยมในตัวบุคคลใดเปaนพิเศษ 2.ปOจจัยอายุ คือ ผูKที่มี

อายุมากหรืออาวุโสมีแนวโนKมจะเขKาสังกัดพรรคการเมืองมากกว9าผูKมีอายุนKอยหรือคนหนุ9มสาว 3.



ปOจจัยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และการศึกษา มีความสัมพันธQเชิงบวกต9อระดับความผูกพัน

ทางการเมือง 4.ปOจจัยเพศ โดยเฉพาะเพศชายจะมีจิตใจเกี่ยวขKองสัมพันธQทางการเมืองมากกว9าเพศ

หญิงซึ่งเปaนผลมาจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ที่ทำใหKเพศชายเปaนเพศผูKนำในทุกๆดKาน ส9วน

เพศหญิงถูกอบรมขัดเกลาใหKเปaนผูKตาม 

 

ขfอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต'อไป 

 1. การศึกษาครั้งนี้เปaนการเลือกศึกษาที่เลือกเฉพาะกลุ9มตัวอย9างที่เปaนสมาชกสภากาแฟต9อ

ประเด็นการมีส9วนร9วมทางการเมืองเท9านั้น เพื่อใหKเกิดความต9อเนื่องการศึกษาครั้งต9อไป ควรศึกษาถึง

มุมมองของชุมชนผ9านการสนทนาในรูปแบบสภากาแฟต9อการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

 2. ควรมีการศึกษาการมีส9วนร9วมทางการเมืองของชุมชนผ9านสภากาแฟในเขตเทศบาลตำบล

อื่น ๆ นอกเหนือจาก เทศบาลตำบลปากนคร 
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