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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
เปรียบเทียบ และศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรม
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป็นแบบผสานวิธี พบว่า 1. ระดับการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  2. ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ 3 . ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การเลือกต้ังเป็นเรื่องไกลตัวขาดความเข้าใจในหลักอปริหานิยธรรม 
การเข้าร่วมมีบทบาทในชุมชนเป็นไปได้ล าบาก การติดต่อกับราชการมีปัญหาเรื่องความล่าช้า 
การน าเสนอข่าวไม่มีการประยุกต์หลักธรรมที่เหมาะสม จึงต้องให้ความรู้ถึงความส าคัญของการ
เลือกต้ังว่าเป็นสิทธิของประชาชนทุกคน ปรับปรุงภาพลักษณ์การเข้าร่วมมีบทบาทในชุมชนให้
เป็นเรื่องง่าย พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนให้ครอบคลุมมีความรวดเร็ว ประยุกต์
หลักธรรมที่เหมาะสมมาประกอบเพ่ือสร้างสังคมที่คนคุ้นชินกับการวิพากษ์วิจารณ์ ความเห็นต่าง 
โดยไม่ใช้อารมณ์แต่ใช้เหตุผลความรู้ให้มากขึ้น  
 

คําสําคัญ : การประยุกต์; พุทธธรรม; การมีส่วนร่วมทางการเมือง  
 

Abstract 
 Objectives of this article were to study level of people’s political 
participation, to compare, and to study problem, obstacles and suggestions for 
the Buddhadhamma application for people’s political participation, using mixed 
methods. Findings were: 1 . Level of people’s political participation was at 
moderate level. 2. People with different data had different opinions, accepting 
the research hypothesis. 3 . Problems and obstacles and recommendations were 
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that people looked at political election not their concern, far away from them, 
lacked of knowledge of Apparihaniyadhamma in election. The role in community 
Participation was quite difficult to join with, Government contact was slow. News 
reporting lacked the Dhamma application, Therefore people must be educated 
about importance of election and rights of people, community political 
participation must be improved for  easy and beneficial participation. Operation 
must be improved and changed for faster services. Dhamma application should 
be used to develop society that can stand criticism, emotional control, others’ 
opinions acceptance, using reasons, not emotions in opinions expression. 
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บทนํา 
ปัจจุบันประชาชนชาวไทยมีความต่ืนตัวทางการเมืองมากขึ้นเนื่องจากกฎหมา ย

รัฐธรรมนูญมีสาระส าคัญเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองไว้อย่างชัดเจนว่าให้
เน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มากกว่าที่จะเป็นประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนนั่นหมายความว่าก าหนดให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง
ในทุกขั้นตอน เช่น ก าหนดให้การเลือกต้ังเป็นหน้าที่ของประชาชน การที่ประชาชนมีสิทธิในการ
เสนอร่างกฎหมาย การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถลงประชามติและท าประชาพิจารณ์ได้  
และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิลงนามเพ่ือถอดถอนบุคลากรระดับสูง รวมถึงเน้นการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาททางการเมืองของ
ตน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ือการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม
ของตน (จักษ์ พันธ์ชูเพชร, 2549) 

การเลือกต้ังครั้งล่าสุดเม่ือวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นับเป็นการเลือกต้ังครั้งส าคัญ
หลังเหตุการณ์รัฐประหารในปี พ.ศ. 2554 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซ่ึงเป็น
ครั้งที่ 28 และเป็นครั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่ หันมาให้ความสนใจในเรื่องการเมืองมากขึ้น จาก
การพัฒนาของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียท าให้การเข้าถึงข่าวสารทางด้านการเมืองท าได้สะดวก
และรวดเร็ว แต่ก็น ามาซ่ึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกิดความแตกแยกความขัดแย้งทาง
อุดมการณ์ทางการเมือง การโจมตีกันด้วยข้อมูลข่าวสารและความเบื่อหน่ายตัวนักการเมืองและ
การเลือกต้ัง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตที่ผ่านมา ส่วนใหญ่คิดว่าการเมือง
คือเรื่องน่าเบื่อเลือกไปก็ได้การเมืองเดิม ๆ รูปแบบเก่า ๆ ที่ มุ่งเน้นเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์
โดยไม่มุ่งเน้นประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน อีกทั้งในเขตเทศบาลนครระยองมีระดับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองค่อนข้างน้อยเพราะประชาชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นการหาเลี้ยงชีพ ดังนั้นการไป
เลือกต้ังจึงกระท าไปเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายและกลัวการถูกลงโทษถอนสิทธิทางการเมือง
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อ่ืน ๆ ประชาชนจึงต้องเข้าร่วมการเมืองเพราะเป็นหน้าที่แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะ
ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ซ่ึงเป็นปัญหาที่มองเห็นได้ชัดเจน เพราะการเมืองเป็น
เรื่องที่ประชาชนต้องรับผิดชอบร่วมกัน การใช้อ านาจทางการเมืองล้วนมีผลต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนทั้งสิ้น ซ่ึงการต่ืนตัวทางการเมืองนับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่าง
มาก เพราะหากเราวิเคราะห์ตามความเป็นจริงแล้วนั้น การเลือกต้ังคือการมอบอ านาจในมือของ
ประชาชนทุกคนในประเทศ ที่ต่างคนต่างมีอ านาจในมือไปสู่มือของคนที่เราเชื่อม่ันและเชื่อใจว่า 
คนที่เรามอบอ านาจให้นั้นจะน าอ านาจของเราไปท าประโยชน์เพ่ือประเทศชาติส่วนรวม โดยไม่
หวังถึงประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง เพราะอ านาจนั้นนับเป็นเส้นทางที่จะน าพาประเทศชาติ
และประชาชนทุกคน รวมทั้งตัวเราไปสู่ความเจริญ การพัฒนาทัดเทียมอานารยประเทศ (สมบัติ 
ธ ารงธัญวงศ์, 2549) 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมุ่งเป้าประสงค์การวิจัยเชิงพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง ในการศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนเป็นส าคัญว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองอยู่
ในระดับใด และจะท าการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนได้อย่างไร เพ่ือก าหนดทิศทางของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้สอดคล้ อง
กับหลักการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่อ านาจอธิปไตย อันเป็นอ านาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ โดยประชาชนจะใช้อ านาจออกกฎหมายผ่านรัฐสภา ใช้อ านาจบริหารผ่าน
รัฐบาล และใช้อ านาจตุลาการผ่านศาล จนท าให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครอง
ในอุดมคติของหลาย ๆ ประเทศ (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2517) เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ถือเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึง
เป็นตัวชี้วัดถึงระบอบการปกครองได้เพราะประเทศใดที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองสูง ย่อมแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยสูง แต่ประเทศใดที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองต่ าย่อมแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยต่ าไปด้วย (จุฬีวรรณ เติมผล, 2561) อีกทั้ง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ยังต้องควบคู่ไปกับหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยเพราะการไม่มีคุณธรรมประจ าใจท าให้เกิดปัญหากระทบกับทั้ งระบบสังคมตามมาได้ เม่ือ
พิจารณาความส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากข้อมูลข้างต้นแล้วนั้นผู้ ศึกษามีความ
ประสงค์ที่จะแทรกแนวคิดและหลักธรรมที่เหมาะสมกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึ ง
หลักธรรมที่เหมาะสมกับการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ได้แก่ ธรรมที่สามารถน ามาซ่ึง
ประโยชน์ของส่วนรวม คืออปริหานิยธรรม ซ่ึงเป็นธรรมที่น ามาซ่ึงความไม่เสื่อม ความสามัคคี 
(วศิน อินทสระ, 2548) และเพ่ือสร้างความเจริญ ก้าวหน้า จึงนับว่า อปริหานิยธรรมนั้นควรค่า
แก่การที่จะเป็นที่สนใจ  ในการน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติยึดเป็นธรรมาภิบาลในองค์กรที่
ทรงคุณค่ายิ่ง มาเป็นหลักธรรมที่ประยุกต์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง (พระธรรมปริยัติโสภณ 
(วรวิทย์), 2548) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง 

จังหวัดระยอง  
2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง 

จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ซ่ึงเป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ ผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ คือการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง อ าเภอ จังหวัด
ระยอง ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จ านวน 43,116 คน (เทศบาลนครระยอง, 2562) โดย
มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ใน 18 ชุมชน จาก 29 ชุมชน ที่ มีจ านวนประชากรในชุมชน
เกิน 1,000 คนขึ้นไปรวมทั้งสิ้นจ านวน 35,748 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 396 คน  จากการ
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุรพล สุยะพรหม, 2553) ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 รูปหรือคน ได้แก่ พระภิกษุระดับพระสังฆาธิการ ในอ าเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง จ านวน 2 รูป และ ผู้บริหารและผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง จ านวน 6 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้ เชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้เก็บข้อมูล
จากประชากรที่ใช้ในการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับ
คุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ ได้แก่  เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยเกณฑ์
การวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ ลิเคอร์ท (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) และ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายเปิด และเ ชิง
คุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซ่ึง
การวิจัยในครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าความถี่  และค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ 
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การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยอง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใช้สถิติตามลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบค่าทีในกรณีตัว
แปรต้นสองตัว และการทดสอบค่าเอฟ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวในกรณีตัว
แปรต้นต้ังแต่สามตัวขึ้นไป และเม่ือพบว่ามีความแตกต่างจึงท าการการเปรียบเทียบรายคู่โดยมี
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  
 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยสร้าง
ขึ้นจากการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ แล้วสร้างแบบ
สัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ แล้วท าการเก็บข้อมูลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ บุคคลผู้ให้
ข้อมูลที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
จ านวน 8 รูปหรือคน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ พระสังฆาธิการ, นักการเมือง, ข้าราชการ
ผู้เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง, นักการเมืองท้องถิ่น และ ผู้น าชุมชน ภายหลังเก็บข้อมูลแล้วน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 8 รูป
หรือคน จากนั้นน าข้อมูลวิเคราะห์เนื้อหา เก่ียวกับปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา จัดท า
เป็นตารางสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ท้ายที่สุดน าข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วจัดท าเป็นองค์
ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งอภิปรายผลการวิจัยโดยเทคนิควิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

1. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้าน
การเลือกต้ัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือ ด้านการเป็นผู้ มีบทบาทในชุมชน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.62 รองลงมาได้แก่ ด้านการติดต่อกับทางราชการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และด้านที่
น้อยที่สุดคือ ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน ไม่เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวม
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนปัจจัยที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยภาพรวมแตกต่างกันคือ ระดับการศึกษา และอาชีพ ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐานที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

ด้านการเลือกต้ังตามหลักอปริหานิยธรรม  ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่การประยุกต์ใช้หลัก 
อปริหานิยธรรม ในข้อที่ 1 ข้อที่ 2 คือหม่ันประชุมเป็นนิจ และพร้อมเพรียงกันประชุม เพราะ
ประชาชนมุ่งท างานหาเลี้ยงชีพจึงมองว่า การเลือกต้ังไม่มีความจ าเป็นเป็นเรื่องไกลตัวเลือก
พรรคเดิม ๆ ผู้สมัครหน้าเดิม ๆ ที่ตนเองรู้จักเพราะไม่มีเวลา การรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ไม่ทั่วถึงเพราะไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุม หรือไม่ได้สนใจเท่าที่ควรท าให้ยังมีกรณีบัตรเสีย และ
บัตรช ารุดอยู่บ้าง ข้อเสนอแนะเสนอว่าต้องเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข่าวสาร หรือการออกกฎหมาย 
การเสนอค่าตอบแทนส าหรับการออกมาลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  เพ่ือกระตุ้นความสนใจในการ
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองล าดับแรก ๆ ของประชาชน 
และเพ่ิมกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การเลือกต้ังโดยระบบ
ออนไลน์ การเลือกต้ังโดยระบบแสกนลายนิ้วมือ เพ่ือลดความยุ่งยากในการลงคะแ นนเสียง
เลือกต้ัง 

ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่การ
ประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ในข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และ ข้อที่ 3 คือหม่ันประชุมเป็นนิจ พร้อม
เพรียงกันประชุม และไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ การมีบทบาทในชุมชนการเข้าถึงกา รเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นไปได้ยาก การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 
และการประชุมเพราะมีหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบ การออกกฎระเบียบใด ๆ ต้องรอความ
คิดเห็นของส่วนรวมก่อน ข้อนี้อาจจะไม่สามารถบังคับใช้ได้ เพราะกฎระเบียบบางข้อต้อง
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และความจ าเป็นในขณะนั้น ข้อเสนอแนะ เสนอว่าเพ่ิมช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่คนในชุมชนมีแนวโน้มจะเห็นได้มาก ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้
เห็นว่าการเข้าร่วมเป็นเรื่องง่าย มีการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาตามเหตุผล ควรจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเวลาของคนส่วนใหญ่ในชุมชน หรืออาจะต้องจัดการประชุม
เพ่ิมเติม หรือการต้ังคณะกรรมการให้ท าหน้าที่รายงานการประชุมต่อให้แก่ประชาชนที่ไม่ได้มา
เข้าร่วมกิจกรรม ออกกฎระเบียบโดยความเห็นชอบในชุมชน โดยแก้ไขให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันและความจ าเป็นเร่งด่วนในขณะนั้น 

ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่การ
ประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ในข้อที่ 4 และข้อที่ 6 การติดต่อกับทางราชการยังมีปัญหาเรื่อง
ความล่าช้าเกิดจากการไม่เข้าใจกันของผู้ควบคุมดูแลคือข้าราชการ การลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบ
ปัญหามีน้อยท าให้เกิดปัญหาในชุมชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เม่ือมีความเสียหายเกิดขึ้นใน
สถานที่สาธารณะประโยชน์ มักไม่ค่อยมีการแจ้งกับทางหน่วยงานราชการ ต้องรอท าตาม
ขั้นตอนเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาเหล่ านั้น กา รติดต่อรา ชการต้องรอผู้น าชุ มชนเป็น ผู้
ประสานงานซ่ึงมีขั้นตอน ข้อเสนอแนะ ปรับเปลี่ยนวิธีการติดต่อกับทางราชการ ให้ประชาชน



250 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563 
             Vol. 9 No. 1 January – March 2020 

 

เกิดความม่ันใจในเรื่องการติดต่อ รูปแบบการปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบที่
ครอบคลุมมีความรวดเร็วไม่เกิดความล่าช้า ข้าราชการควรต้องลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบปัญหา
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรับทราบปัญหาที่แท้จริงของประชาชนเพ่ือวางแนวทางแก้ไขปัญหา และเม่ือ
มีสถานที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชนเกิดความเสียหายและต้องการแก้ไข ประชาชนต้องช่วยกัน
ช่วยเหลือดูแลแจ้งข่าวเพ่ือให้เกิดการแก้ไขเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน 
 ด้านการเป็นผู้ส่ือข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม การน าเสนอข่าวไม่มีการ
ประยุกต์หลักธรรม ที่เหมาะสมมาประกอบ เช่น พรหมวิหาร 4, อคติ 4, กาลามสูตร 10, โยนิโส
มนสิการ ฯลฯ มีความเอนเอียง ไม่เป็นกลาง เล่นพรรคเล่นพวก ตามความชอบทางการเมือง  
บางส านักไม่เที่ยงตรงในการเสนอข่าว เอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหลัก ข้อเสนอแนะ ควร
สร้างสังคมที่คนคุ้นชินกับการวิพากษ์วิจารณ์ โดยไม่ใช้อารมณ์ความชอบส่วนตัว และใช้เหตุผล/
ความรู้ให้มากขึ้น ปลูกฝังการคิด วิเคราะห์ และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ควรเริ่มต้ังแต่ใน
โรงเรียน ปลูกฝังในระดับเยาวชนขึ้นไป และการน าเสนอควรเสนออย่างเป็นกลาง  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการ
เลือกต้ัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือ ด้านการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.62 รองลงมาได้แก่ ด้านการติดต่อกับทางราชการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และด้านที่น้อยที่สุด
คือ ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ตามล าดับ  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของทัพกฤษฏิ์ สุวรรณวัฒน์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา" พบว่า การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง เม่ือแยกออกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
เลือกต้ัง ด้านการรับฟังข่าวสารทางการเมือง ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ด้าน
พฤติกรรมการแสดงออกทางการเมือง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการเดินขบวน
หรือชุมนุมประท้วง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของดาบ
ต ารวจบรรจบ แก้วหน่อ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ
ต ารวจสถานีต ารวจภูธรแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่"  พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ข้าราชการต ารวจ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง มีค่าแปลผลอยู่
ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ด้านการรวมกลุ่ม
ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองและด้านการเข้าร่วมชุมชนทางการเมือง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
น้อย ตามล าดับ 
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2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และ
รายได้ต่อเดือน ต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ต้ังไว้ ส่วนปัจจัยส่วน
บุคคลด้านระดับการศึกษา และอาชีพ มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญตามสมมติฐานที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กิตติ ศรีสมบัติ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง "การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่" พบว่า ผลการเปรียบ เทียบความ
คิดเห็น พบว่า ประชาชนที่มี เพศ และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระอธิการปรีชา ติกฺข าโณ (มาทา) (2560) ได้ศึกษาเรื่อง "ประสิทธิผลการบริหารงานตาม
หลักอปริหานิยธรรมของเทศบาล ต าบลนาแก้ว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง"พบว่า ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน  

 
องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยในลักษณะแผนภาพที่แสดงการประยุกต์หลัก
พุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนในเขต
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 

ที่มา: พระชาญชัย ติสฺสว โส (2562) 
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องค์ความรู้ที่ค้นพบจากการวิจัยจากการสังเคราะห์ คือการประยุกต์หลักพุทธธรรมของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือก ากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยสันติ มีสติไตร่ตรอง 
มีการวิเคราะห์ที่เฉียบแหลมแยบคาย ปราศจากอคติที่เกิดขึ้นจากอุดมการณ์ทางการเมืองหรือ
เหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ มุ่งเน้นที่ประโยชน์ส่วนรวมไม่มุ่งเน้นการโจมตีและแตกแยก 
ก่อให้เกิดความสามัคคี ความยั่งยืนในสังคมและประเทศชาติ หากปราศจากหลักธรรมน าทาง
หรือก ากับดูแลแล้วการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็ปราศจากคุณธรรมด้วยนั่นเอง  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนรับทราบสิทธิและหน้าที่รวมถึงอ านาจของการไปใช้

สิทธิเลือกต้ัง 
2. มีนโยบายการออกกฎระเบียบในการออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังให้ประชาชนเห็นว่าถ้าไม่

ออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังจะเสียสิทธิ และถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย  
3. มีนโยบายสร้างการเรียนรู้ เชิงจิตวิทยาให้ประชาชนตระหนักถึงการสร้างสังคม

ประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
1. จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของประชาชนในด้านสิทธิ หน้าที่รวมถึง

อ านาจของการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
2. ออกกฎหมายเพ่ือลงโทษผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังให้รุนแรงมากขึ้น และสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการออกมาลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง เช่น มีการเปรียบเทียบปรับในกรณีไม่มา
ลงคะแนนเสียง และสนับสนุนค่าเดินทางให้แก่ประชาชนที่มาลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

3. สร้างการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสั งคมประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้ประชาชนประจักษ์ทางด้านจิตวิทยาเพ่ือสร้างจิตส านึกอันดี 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปวิจัยครั้ง ต่อไป   
1. ควรท าการศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับจังหวัด หรือ

ในระดับประเทศ 
2. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเลือกต้ัง ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ของประชาชนในเขต

เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
3. การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือขจัดความขัดแย้งทางการเมือง ของประชาชนในเขต

เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
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