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การศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของชนชั้นกลางในเขตอําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย” มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) ศึกษาลักษณะรูปแบบและระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของชนชั้นกลางในเขตอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (2) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการมีสวนรวมทางการเมืองของชนชั้นกลางในเขตอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย
ผูวิจัยไดแบงการศึกษาออกเปน 2 แนวทาง คือ
1. การวิจัยทางเอกสาร (Document Study) เปนการศึกษาคนควาจากเอกสารทางวิชาการ
ตลอดจนงานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2. การวิจัยภาคสนาม เก็บรวมรวมขอมูลจากการสัมภาษณ สังเกตการณแบบมีสวนรวม
จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 4 กลุมตัวอยาง จํานวนทั้งหมด 28 คน ไดแก กลุมตัวอยางที่ 1 ผูประกอบ
วิ ช าชี พ ทางการแพทย ได แ ก แ พทย แ ละพยาบาล กลุ ม ตั ว อย า งที่ 2 ข า ราชการและอาจารย
มหาวิ ทยาลัย กลุมตัว อยางที่ 3 ผูประกอบกิจการและตัวแทนหอการคาจังหวัด เชีย งราย กลุม
ตัวอยางที่ 4 ผูนําชุมชน โดยใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling)
ผลการศึกษาของวัตถุประสงคขอ 1 พบวา กลุมตัวอยางทุกกลุมไมมีพฤติกรรมการสง
ขอความสั้น (SMS) เพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การทําอารยะขัดขืน หรือการตั้งกระทูใน
เว็บบอรดทางเว็บไซต แตเคยเขาไปอานการตั้งกระทูของผูอื่นนอยครั้ง ยกเวนกลุมผูนําชุมชนที่ไม
เคยเขาไปอานกระทูบนเว็บบอรดของผูอื่น แตกลุมตัวอยางแตละกลุมมีรูปแบบการมีสวนรวม
ทางการเมืองในรูปแบบอื่นแตกตางกันออกไป ไดแก (1)กลุมผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย
(แพทยและพยาบาล) สงจดหมายอิเลคทรอนิกส (e-mail) เกี่ยวกับการเมืองใหกับเพื่อนรวมงานและ
คนรูจัก รวมถึงพูดคุยประเด็นทางการเมืองในสถาบันครอบครัว และเพื่อนรวมงาน (2) กลุ ม
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ข า ราชการและอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย สํ า หรั บ ข า ราชการส ง จดหมายอิ เ ลคทรอนิ ก ส (e-mail)
เกี่ยวกับการเมืองใหกับเพื่อนรวมงานและพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับการเมืองในหนวยงาน โดยเฉพาะ
ประเด็นทางการเมืองที่เขามาเกี่ยวของกับสายงานของตน ในดานอาจารยมหาวิทยาลัย ใชชองทาง
การเขียนบทความทางวิชาการดานการเมืองผานสื่อสิ่งพิมพและเว็บไซต รวมไปถึงสงจดหมายปด
ผนึก แจงปญหาและเสนอแนะแนวทางใหสวนราชการที่รับผิดชอบ (3) กลุมผูประกอบกิจการและ
ตัวแทนหอการคาจังหวัดเชียงราย ใชชองทางการประชุมของหอการคา เปนเวทีในการเสนอแนะ
นโยบายใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และรัฐบาล นําไปพิจารณา (4) กลุมผูนําชุมชน ใชเวที
ประชาคมเปนชองทางในการแสดงความคิดเห็นในชุมชนอยูเปนประจํา
ผลการศึกษาของวัตถุประสงคขอ 2 พบวา ปจจัยดานอาชีพมีอิทธิพลตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองของชนชั้นกลางในอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายมากที่สุด รองลงมาคือปจจัย
การศึกษา ปจจัยครอบครัว และปจจัยดานการรับขอมูลขาวสาร ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุที่ปจจัยดาน
การรับขอมูลขาวสารเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมตัวอยางในลําดับ
รองลงมา เนื่องจากกลุมตัวอยางวิเคราะหขอมูลขาวสารที่ไดรับและเลือกที่จะเชื่อหรือไมเชื่อขอมูล
ขาวสารนั้นๆ ตามแหลงที่มาของขอมูลขาวสาร เพราะแตละแหลงที่มาของขอมูลจะมีทัศนคติเอน
เอียงสนับสนุน หรือโจมตีฝายตรงขาม ดังนั้น ในความเห็นของกลุมตัวอยาง เห็นวาขอมูลขาวสารที่
ไดรับเปนขอมูลที่เชื่อถือยาก มิไดอยูบนหลักขอเท็จจริง
อนึ่ง เพื่อใหประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมทางการเมืองเกิดขึ้นในสังคมไทยมากขึ้นผูว จิ ยั จึง
ไดเสนอใหชนชั้นกลางเปนแกนนําในการขับเคลื่อนในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ใหกับสังคมไทย โดยใหรัฐบาลจัดอบรม และสงเสริมดานงบประมาณใหชนชั้นกลางโดยจัดเปน
ทีมลงพื้นที่สูชุมชนรากหญาอยางเปนประจําและตอเนื่อง ซึ่งรัฐจะตองผลักดันใหมีการกําหนดการ
เรี ย น การสอน เรื่ อ งประชาธิ ป ไตยในทุ ก ระดั บ คู ข นานไปกั บ การเสริ ม สร า งวั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตยของชนชั้นกลางดวย รวมไปถึงกระจายอํานาจสูทองถิ่นอยางสมบูรณแบบ เพื่อชวย
เสริมสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมทางการเมืองใหกับประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นของตนเองรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมใหประชาชนตระหนัก
ในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหเกิดกับประชาชนจนนําไปสูความ
สนใจการเมืองมากขึ้นของประชาชน และปลูกฝงวัฒนธรรมสงเสริมคนดี และคนเกง ใหเขาไปทํา
หนาที่เปนผูแทนบริหารประเทศ สงผลตอกระบวนการคิดและตัดสินใจเลือกผูแทนของประชาชนที่
มีคุณภาพมากขึ้น
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ABSTRACT

The study “Political Participation of Middle-Class People in Mueang Chiang Rai District, Chiang
Rai Province has 2 objectives as follows: 1) to investigate pattern and level of participation of the
middle-class people in Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai Province; and 2) to study factors
related to political participation of the middle-class people in Mueang Chiang Rai District of
Chiang Rai Province. The researcher adopted 2 approaches in this study:
1. Document study: the researcher researched related information from academic
documents, researches, and other related literature.
2. Field research: the researcher collected data from interviews and participatory
observation. The data were collected from 4 groups of samples consisting of 28 people. The first
sample group was doctors and nurses; the second group was government officers and university
lecturers; the third group was entrepreneurs and representatives from Chiang Rai Chamber of
Commerce; and the last group was community leaders. To select these samples, the purposive
sampling was implemented.
According to the first objective, the study results showed that all sample groups did not
report the behavior of sending SMS to express their political-related opinions, civil disobedience,
or initiating a forum in a webboard. However, these sample groups used to read a few of others’
opinions on the webboard, except the group of community leaders who never read any webboard
forum. Each sample group had its own pattern of political participation which was various. (1)
The group of doctors and nurses sent politic-related emails to their colleagues and the people they
know. This group also discussed political issues with their family members and colleagues. (2)
For the group of government officers and university lecturers, the study result revealed that the
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government officers sent political-issues emails to their colleagues, and discussed politics,
especially on the issues concerning with their jobs, in their offices. For the university lecturers,
they expressed their political participation through academic articles published in printed media
and on the web. They also sent confidential letters, notices and suggestions to the authorities. (3)
The group of entrepreneurs and representatives from Chiang Rai Chamber of Commerce used
their meetings as the medium to express their opinions. They then sent their suggestions initiated
in the meetings to the government organizations. (4) The group of community leaders regularly
used their panel discussion events to express their political experiences.
For the second objective, the research result showed that occupational factors had an
influence on political participation of the middle-class people in Mueang Chiang Rai the most.
The second most was the educational factor, the family factor, and the information factor,
respectively. The reason why the information factor became less influence was that the sample
groups had analyzed the information they received before they decided to believe or not to
believe the information. The information normally came from the bias sources, so the sample
groups thought that the information they received was unreliable or unrealistic.
In order to establish participatory democracy in Thai society, the researcher suggested
that middle-class people should be the leaders of the establishment. The government should
provide trainings and budget for the middle-class people by sending training teams to the grass
root communities regularly and continuously. Teaching and learning on democracy should be
enforced in every level of education. And, this should be done in parallel with the promotion of
democratic culture among the middle-class people. The complete power decentralization should
be promoted in order to establish political participation among local people. With this action, the
people will cooperate with local administration organizations in local community development
activities. And, it will also help promote the awareness of sufficiency economy among the people.
Life quality of the people will be developed, and then the people will pay more attention to
politics. The government should promote good and great people to work as members of the
government. The action will affect thinking and decision making process of the people when they
have to vote for their representatives. Then, the quality of members of the parliament will be
better.

