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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการส่งเสริมจิตส านึกเปรียบเทียบความคิดเห็น 
และศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง 
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีพบว่า การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและ
อุปสรรค คือ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง
ประชาชนยังไม่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ และการให้ความร่วมมือ
รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดังนั้นหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้ความรู้ กับประชาชน
ด้านความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง 

 

ค าส าคัญ: การส่งเสริม; จิตส านึกการเมือง; การเมืองภาคพลเมือง  
 

Abstract 
 Objectives of this article were to study the civil political conscience  
promotion, to compare opinions and study the problems, obstacles and 
suggestions regarding the promotion of civil political consciences for people’s 
democratic system development, applying the mixed research methods, 
Findings were that the promotion of the civil  political conscience for people’s 
democratic system development was at high level. People with different data 
had different opinions at statistically significant level at 0.05, accepting the set 
hypothesis Problem and obstacle were that people lacked the correct 
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knowledge and understanding of the rights and duties under the constitution. 
People were not supported with various activities, cooperation and government 
policy support. All related agencies should educate the public in the aspect of 
the correct knowledge and understanding of rights and duties under the 
constitution.   
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บทน า 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศได้เริ่มในปี พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน  

ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นระบอบในการปกครองที่ ดีที่สุดของสังคมของสังคมไทย ที่
ผ่านมาประเทศไทยเรายังไม่สามารถพัฒนาให้เป็นระบอบที่มีเสถียรภาพที่ดีได้ สาเหตุเพราะ
ปัญหาและความขัดแย้งภายในสังคมไทย โดยเฉพาะการสนองตอบต่อประชาชนในเรื่องต่าง ๆ 
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และการแสวงหาอ านาจและผลประโยชน์โดยมิชอบจนก่อให้เกิดเผด็จการ
ยึดอ านาจหลายครั้งสลับกัน ระบอบก่ึงประชาธิปไตยแอบแฝง เช่น การแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และการก าหนดนโยบายที่เอ้ือประโยชน์ต่อรัฐบาลหรือตัวบุคคลที่บริหารงานอยู่ในขณะนั้น 
หรือไม่ก็เพ่ือพวกพ้องนายทุนของตนเองมากกว่าที่จะเอ้ือยประโยชน์แก่ประชาชน นับวันปัญหา
ต่าง ๆ เหล่านี้จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แต่หลักการส าคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ได้ก าหนดให้ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจในการปกครอง ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปกครองมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายโดยเสมอภาคกัน มีอ านาจในการควบคุมรัฐบาล และ
มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นต่อรัฐบาลตลอดจนการเข้าร่วมทางการเมือง โดยการไปลงคะแนน
เสียงเลือกต้ัง หรือการลงสมัครรับเลือกต้ังหรือทางใดทางหนึ่งอันเป็นหน้าที่ของตนที่พึงจะ
กระท าต่อสังคมเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ประชาชนจึงย่อมมีความส านึกรับผิ ดชอบและมีการ
ต่ืนตัวท่ีจะใช้สิทธิของตนให้เป็นไปโดยถูกต้องและสุจริต เพ่ือให้ได้ผู้แทนนั้นไปบริหารกิจกรรม
ต่าง ๆ แทนตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันแล ะปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ, 2562) 

การส่งเสริมจิตส านึกนั้น ต้องเริ่มจากการมีความเข้าใจที่ถูกต้องเม่ือเริ่มต้นจากการปรับ
ความคิดให้ถูกและดีแล้ว ค าพูดดี ๆ และการกระท าดี ๆ ก็จะถูกแสดงออกมา จากนั้นฐานจิตใจ
ที่ดีงามและในที่สุดเม่ือมีจ านวนคนที่คิดดีและท าดีมาก ๆ เข้าสังคมของเราก็น่าอยู่ เป็นสังคมของ
คนมีจิตส านึกดี การส่งเสริมจิตส านึกและปลูกฝั่งให้คนรุ่นใหม่  ๆ ที่จะเติมโตขึ้นในสังคม 
ตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบของการเมือง จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน ที่ผู้คนในสังคม
และผลกระทบของการเมืองในอดีตที่ผ่านมานับเป็นบทเรียนที่เปรียบเทียบ “กระจกเงา” ที่
สะท้อนว่าถ้าคนในสังคมขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่ให้ความสนใจกับการเมือ งเท่าไร ผลที่
เกิดขึ้นนั้นก็สะท้อนกลับมาในลักษณะที่ไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้ เศรษฐกิจที่ตกต่ า 
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ค่าครองชีพที่สูงขึ้น การเอารัดเอาเปรียบในสังคมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบมาจาก
การเมืองทั้งสิ้น ประเทศที่คนในชาติขาด “จิตส านึกทางการเมือง” จึงเป็นประเทศเทศไม่
สามารถพัฒนา ให้มีความเจริญเก้าหน้าได้ ด้วยเหตุนี้สิ่งที่คนในสังคมต้องตระหนักถึงก็คือเม่ือใด
ก็ตามที่ประเทศเกิดวิกฤตอันเนื่องจากการเมืองขาดจิตส านึกทางการเมืองของคนในสังคม 

จิตส านึ กทา งการเ มืองของเ พ่ือให้สั งคมกา รเ มือง ไทยเป็ นสั งคมกา รเมืองแบบ
ประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยประชาชน
และเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง ซ่ึงถือว่าเป็นมรรควิธีประการหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทางการ
เมือง ซ่ึงอาจ มีรูปแบบแตกต่างกันไปตามลั กษณะทางเศรษฐกิจ สังคมของกลุ่มคน และ
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากระบบอุปถัมภ์จะ
ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการแลกเปลี่ยนระยะสั้นและไม่เห็นความส าคัญของมรรควิธีนี้  ส่วน
กลุ่มใหม่ที่มีการศึกษาและอาชีพนอกภาคเกษตรไม่พ่ึงพาระบบอุปถัมภ์จะมีจิตส านึกแบบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงจ าส านึกประชาธิปไตยต้องมีรากลึกอยู่ในจิตส านึกที่ ดีงาม จะมีแต่กลไกไม่ได้
คนเราต้องมีจิตส านึกแห่งศักด์ิศรีและคุณค่าแห่งความเป็นคน เคารพความถูกต้องดีงาม มี
คุณธรรม จริยธรรม 

ปัญหาและอุปสรรคในการขาดจิตส านึกทางการเมืองได้แก่ กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ขาดผู้น าและแนวร่วมนักศึกษา ขาดการสนับสนุนจา กครอบครัว ขาดงบประมาณ
สนับสนุน ขาดการสร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองในพ้ืนที่ร่วมกัน ขาดการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางการเมือง นักศึกษาบางส่วนมีทัศนคติเชิงลบต่อการเมือง และมีความรู้การเมืองน้อย  
(รัฐพล ประดับเวทย์ และคณะ, 2555) 

โดยมีแนวคิดการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง ประกอบด้วย 1. การส่งเสริม
ให้มีความรู้มีการศึกษา 2. การส่งเสริมที่จะสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 3. การส่งเสริมการ
ยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 4. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 5. การ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี 6. การส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม 7. การส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน และ 8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซ่ึงมี
คุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยสามารถสรุปคุณสมบัติได้ 6 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 1. พ่ึงตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของระบบอุปถัมภ์ 2. 
เคารพสิทธิผู้อ่ืน ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 3. เคารพความ
แตกต่าง ว่าผู้อ่ืนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็น ความรับผิดชอบที่แตกต่างจากเรา 4. เคารพหลัก
ความเสมอภาค เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ อ่ืนและเห็นคนเท่ าเทียมกัน มองคนเป็น 
แนวระนาบ ไม่ใช่แนวด่ิง 5. เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้ก าลัง
และยอมรับผลของการละเมิด กฎหมาย 6. รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม กระตือรือร้นที่ จะรับผิดชอบ และร่วม แก้ไขปัญหา สังคมโดยเริ่ มต้นที่ ตนเอง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
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จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยการส่งเสริมให้มีความรู้ มีการศึกษา การส่งเสริมที่จะ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสั งคมวัฒนธรรม การ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี การส่งเสริมการ
รักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นละระดับชาติ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการส่ งเสริมจิตส านึกการ เมืองภาคพลเมืองเ พ่ือการ พัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การศึกษา
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
 รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 รูป
หรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 399 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่ งชั้น เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.907 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ( t-test) ใน
กรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่สามกลุ่มขึ้นไป เม่ือพบว่ามีความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference: LSD.) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open 
ended Question)  วิ เคร าะห์โ ดยใช้เทคนิ คการ วิเคร า ะห์ เนื้ อห า  ( Content Analysis 
Technique) 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 51 
                                                                           Journal of MCU Social Science Review    

 

ผลการวิจัย 
1. การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.64, S.D.=0.56) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้  การส่งเสริมที่จะ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน (x̅=3.75, S.D.=0.60) การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทาง
สังคมวัฒนธรรม (x̅=3.69 , S.D.=0.66) การส่งเสริมให้ มีความรู้ มีการศึกษา ( x̅=3.68 , 
S.D.=0.67) การส่งเสริมสิทธิมนุษชยชน (x̅=3 .62 , S.D.=0.80) การส่งเสริมการรักษา
สิ่งแวดล้อม (x̅=3.60, S.D.=0.70) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละ
ระดับชาติ (x̅=3.58, S.D.=0.65) ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพในชุมชน พบว่าปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพทางสั งคม มีผลต่อการส่งเสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

3. ปัญหา อุปสรรคการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ได้แก่ ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง ประชาชนขาดความม่ันคงในอาชีพตาม
แนวทางของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาชนขาดการแสดงความรู้สึกและความเชื่อม่ัน
ทางการเมืองต่อสาธารณชนและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน  ประชาชนขาดตัวแทนของ
กลุ่มเพ่ือการช่วยในการส่งเสริมความสงบสุขในสังคมประชาชนขาดการระงับความขัดแย้งโดย
การใช้วิธีต่าง ๆ เป็นอีกแนวทางสันติวิธีที่จะท าให้เกิดความสงบสุข  ประชาชนยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และการให้ความร่วมมือรวมถึงการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล  

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ควรให้ความรู้กับประชาชนด้านความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและ
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องโดยการจัดโครงการร่วมมือกับนักวิชาการจากสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 2) ควรสนับสนุนการสร้างแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่น พัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง 3) ควรส่งเสริมและรับรู้ร่วมกันในการ
แสดงความรู้สึก และเชื่อม่ันต่อการเมืองในระดับชุมชน 4) ควรเลือกต้ังหรือแต่งต้ังตัวแทนของ
กลุ่มชุมชน เพ่ือให้เป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 5) ควรสร้างหลักสูตร
ระยะสั้นที่เก่ียวกับการระงับความขัดแย้งโดยแสดงให้เห็นตัวอย่างที่ เกิดขึ้นจริง พร้อมวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 6) ควรจัดท าเวทีพิจารณ์เรื่องการบริหารงบประมาณที่ควรจะได้รับจาก
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รัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ 7) ควรสร้างศูนย์การเรียนรู้  หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ทางการ
ท่องเที่ยว 8) ควรให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพทางสังคมในชุมชน 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย ต่างกัน อย่างมีนับส าคัญที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า คนส่วนใหญ่ใน
สังคมจะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย คือมีความต้องการการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยมากกว่าปกครองแบบอ่ืน รวมทั้งต้องเห็นด้วยกับหลักการปกครอง
แบบนี้ที่ว่าเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน และยึดม่ันใน
ความส าคัญและศักด์ิศรีของบุคคล ต้องเชื่อม่ันในความเสมอภาคของบุคคลรวมทั้งรู้จักเคารพ
สิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนในการพูดในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก แม้ว่าสิ่งนั้นจะ
คัดค้านหรือขัดแย้งกับความคิดเห็นหรือรสนิยมของตนก็ตาม โดยมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 
จะต้องเคารพในกติกาของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของ  
พิสิษฐ์ วงศารตันศิลป์ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ” พบการเปรียบเทียบ พบว่า 
เพศส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว (2559) วิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีเพศและคณะต่างกันมีความรู้ความเข้าใจ
ทางการเมืองเหมือนกันแต่นักศึกษาที่ชั้นปีและมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ( GPA) ต่างกันมีความ
ความเข้าใจทางการเมืองแตกต่างกัน และนักศึกษาที่เรียนต่างชั้นปีมีส่วนร่วมทางการเมือง
เหมือนกัน 

ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า คนส่วนใหญ่ใน
สังคมจะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยประชาชนทุกช่วงอายุมี
จิตส านึกทางการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ส่วนประชาชนมีอายุ
มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป มีความเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง มีความสนใจการเมืองน้อยลง ซ่ึงสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเป็นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยของประชนในจังหวัดเชียงใหม่: ศึกษาเปรียบเทียบประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
อ าเภอเมือง กับ อ าเภอดอยสะเก็ด” ผลวิจัยพบว่า อายุ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความเป็น
พลเมืองของประชาชนในจัดหวัดเชียงใหม่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของนริศ จันทวรรณ 
(2560) วิจัยเรื่องความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้แก่ เพศ และอายุ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า  คน
ส่วนใหญ่ในสังคมจะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยประชาชนทุก
ระดับการศึกษามีจิตส านึกทางการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย มี
ความเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอยู่
ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่  (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชนในจังหวัดเชียงใหม่: ศึกษาเปรียบเทียบ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง กับ อ าเภอดอยสะเก็ด” ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
การศึกษา เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความเป็นพลเมืองของประชาชนในจัดหวัดเชี ยงใหม่ 
และสอดคล้องงานวิจัยของณัฐรินทร์ เฉลิมฤทธิวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองระดับท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของบุศรา โพธิสุข วิจัยเรื่อง การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นของประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า อายุ และการศึกษา ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมืองท้องถิ่นแตกต่างกัน 

ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า คนส่วนใหญ่ใน
สังคมจะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย โดย ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย/รับจ้างทั่วไป รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่
ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ประชาชนที่ประกอบนักเรียน/นักศึกษา คิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่ประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ ไม่ระบุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของณัฐรินทร์ 
เฉลิมฤทธิวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของสตรีใน
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เขตเทศบาลต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ประชาชนที่มีสถานภาพทางสังคมในชุมชน  ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  แตกต่างกัน 
อภิปรายได้ว่า คนส่วนใหญ่ในสังคมจะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ประชาชนที่มีสถานภาพผู้น าชุมชน มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีสถานภาพเจ้าหน้าที่/
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชนที่มีสถานภาพเจ้าหน้าที่/สมาชิก องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา  ครู/อาจารย์ 
และอ่ืน ๆ และประชาชนที่มีสถานภาพครู/อาจารย์ มีความคิดเห็นแตกต่างกับป ระชาชนที่มี
สถานภาพอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องงานวิจัยของณัฐรินทร์ เฉลิมฤ
ทธิวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของสตรีในเขต
เทศบาลต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบว่า การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคมต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
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องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
ที่มา: พระอโณทัย กตปุ โ  (2562) 

จากภาพที่ 1 การส่งเสริมจิตส านึกการ เมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ 1. การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา 
การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง โดยการให้ประชาชนในจังหวัดแพร่ได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาให้ประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนยึดม่ั น และศรัทธาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ในหน้าที่ของความเป็นพลเมือง อีกทั้งได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ 
และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง 2. การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ประชาชน
ได้รับสิทธิและโอกาสในการท างานประกอบอาชีพโดยสุจริต ความม่ันคงในอาชีพตามแนวทาง
ของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทั้งการปรับตัวเข้ากับสังคมของการท างานที่ต้องท างานร่วมกับ
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ผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม การได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากบุคคลทั่วไป  3. การส่งเสริมการ
ยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความแตกต่างกันไป ซึงมี
สาเหตุมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความเชื่อ ระบอบการเมืองการปกครอง ท าให้
วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีอัตลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ การที่จะอยู่ร่วมกันได้ในสังคม
ประชาชนทุกคนจะต้องรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ อ่ืน  โดยการยอมรับเม่ือ
ผู้อ่ืนมีเหตุผลท่ีดีกว่า ความรู้สึกและความเชื่อม่ันทางการเมืองต่อสาธารณชนและได้รับการ
ยอมรับจากสาธารณชน 4. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ในชุมชนจะมีตัวแทน
ของกลุ่มเพ่ือการช่วยในการส่งเสริมความสงบสุขในสังคม  โดยมีการให้ประชาชนปรับตัว ปรับ
ทัศนคติ จากฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง ประชาชน และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างมี
คุณภาพการคิดวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองอย่างมีเหตุผลเป็นการสร้างสมดุลในสังคม  5. การ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ประชาชนมีการใช้หลักแห่งเหตุเริ่มต้นของปัญหามา
แก้ปัญหาโดยประชาชนจะต้องหันหน้ามานั่งพูดคุยกัน ไม่เผชิญหน้ากัน ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหากัน 
หากมีการพูดคุยกันตลอดนั้นจะไม่ต้องมาท าประชาพิจารณ์กันเลย ประชาเสวนามีกติกาพ้ืนฐาน
คือ ปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความเคารพ เอาหูมาต้ังใจฟังกันและกัน โดยคนหนึ่งพูด ที่ เหลือต้อง
ฟัง การสานเสวนา เป็นกระบวนการที่ให้ทุกภาคส่วนมานั่งพูดคุยรับฟังเพ่ือหาทางออก แต่ไม่ได้
มาเพ่ือเอาชนะกัน โดยอาศัยเครื่องมือส าคัญชิ้นหนึ่งคือการฟังอย่างต้ังใจ จะเป็นวิธีระงับความ
ขัดแย้งโดยการใช้วิธีต่าง ๆ เป็นอีกแนวทางสันติวิธีที่จะท าให้เกิดความสงบสุข  6. การส่งเสริม
การรักษาส่ิงแวดล้อม ประชาชนได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และ
การให้ความร่วมมือรวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไป
ข้างหน้าด้วยความม่ันคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอ้ืออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมี
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนบุคคลที่มีความต้ังใจหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้สามารถท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม การ เผยแพร่ความรู้  และสร้าง
จิตส านึกเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน 7. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนชั้นพ้ืนฐานและกฎหมายที่เข้มแข็งเพ่ือรองรับประเด็นปัญหาด้านสิทธิ
มนุษยชนอันอยู่บนพ้ืนฐานของมาตรฐานสากล การมีวัฒนธรรมของการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็ง โดยค านึงถึงสาธารณประโยชน์การมีสถาบันและกลไกส่งเสรมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็ง การมีสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของประชาชน รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเพ่ือ
การเข้าถึงหลักสิทธิมนุษยชนได้ 8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถ่ินละ
ระดับชาติ มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ
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ทางการเมือง รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการตรวจสอการ
ใช้อ านาจ ทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายรูปแบบ 
ส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนและประชาชนเห็นถึงความส าคัญของการเลือกต้ังทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น และจัดให้มีกฎหมายจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือการด าเนิน
กิจกรรมสาธารณะของชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
รัฐหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีนโยบายการให้ความรู้ เก่ียวกับการเมืองภาค

พลเมือง การณรงค์และการประชาสัมพันธ์ เรื่องความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งจ าเป็นที่หน่วยงานของส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
ชุมชน  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ประชาชนควรได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ และหน้าที่ตาม

รัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง สร้างความม่ันคงในอาชีพตามแนวทางของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
แสดงความรู้สึกและความเชื่อม่ันทางการเมืองต่อสาธารณชนและได้รับการยอมรับจา ก
สาธารณชน ใช้ตัวแทนของกลุ่มเพ่ือการช่วยในการส่งเสริมความสงบสุขในสังคม ระงับความ
ขัดแย้งโดยการใช้วิธีต่าง ๆ เป็นอีกแนวทางสันติวิธีที่จะท าให้เกิดความสงบสุข สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และการให้ความร่วมมือรวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  ร่วม
อ านวยความสะดวกในการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเพ่ือการเข้าถึงหลักสิทธิมนุษชยชนได้ 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษารูปแบบการเสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย

ในบริบทของชุมชนเมืองและชุมชนชนบทในทุกภาคของประเทศไทย เพ่ือเปรียบเทียบและศึกษา
กระบวนการสร้างความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละพ้ืนที่ 

2. ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการจ าลองแบบการเลือกต้ัง และให้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับตัวบุคคลที่จะลงรับสมัครเป็นผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้อง และตรงไป ตรงมา  

3. ควรสนับสนุนประชาชนให้ได้รับโอกาสในการให้ความรู้กับประชาชนด้านความเข้าใจ
เก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องโดยการจัดโครงการร่วมมือกับนักวิชาการจาก
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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